
Jevíčské gymnázium oslavilo 120 let 
Gymnázium je jedinou střední školou v našem městě a je spojeno nejen s honosnou reprezen-
tativní budovou, ve které sídlí, ale také s dlouholetou tradicí a významnými osobnostmi, které 
reprezentovaly či reprezentují město Jevíčko. 
16. září proběhly na gymnáziu oslavy 120 let jeho založení. Co významného se vlastně událo 
roku 1897? V únoru toho roku povolil moravský zemský sněm zřízení zemské vyšší reálky (tedy 

tříleté studium� s vyučovacím českým ja�říleté studium� s vyučovacím českým ja� s vyučovacím českým ja-
zykem a 18. září byl zahájen první školní 
rok nové školy, jejímž prvním ředitelem 
se stal Adolf Erhart. Reálná škola se sta-
la novým druhem střední školy, která se 
specializovala na přírodovědné a tech-
nické obory a živé jazyky, studium bylo 
zakončeno maturitní zkouškou. Po první 
světové válce byla řada reálek změněna 
na reálná gymnázia a v roce 1948 došlo  
k celkovému zrušení reálek. 
Než byla postavena budova reálky, pro�ž byla postavena budova reálky, pro�budova reálky, pro-
bíhalo vyučování na zámečku, kde byly 

vytvořeny dvě učebny, dvě šatny, tělocvična, ředitelna, sborovna a kabinet přírodopisu. Nově 
otevřená škola tehdy přivítala 79 studentů rozdělených do dvou tříd. Bylo však třeba hledat 
vhodné místo pro stavbu vlastních školních prostor. Velkoopatovický hrabě Ludvík Herberstein 
věnoval městu za symbolickou částku vhodný pozemek ke stavbě nové školy. �lavnostní posvě�vhodný pozemek ke stavbě nové školy. �lavnostní posvě-
cení základního kamene se konalo 9. října 1898. Tento kámen s nápisem: „Vědě a umění. Založeno 
9. 10. 1898″ je dodnes uložen ve zdi vedle vstupních dveří gymnázia. Nové prostory reálky mohli 
studenti a učitelé začít navštěvovat od září 1899.  
Jevíčské gymnázium prošlo během své existence řadou proměn. V roce 2010 došlo ke zrušení 
osmiletého gymnázia a zůstalo pouze studium čtyřleté. Od školního roku 2015/2016  je na gym-
náziu otevřen nový čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou – kombinované lyceum, které je 
zaměřeno na všeobecné vzdělávání a vyhovuje studentům, kteří se chtějí oprostit od klasického 
vyučování. Výuka na tomto oboru je inspirována alternativními vzdělávacími systémy, zejména 
waldorfskou a daltonskou pedagogikou. Prioritou pro tento způsob výuky není vytváření encyk-
lopedických znalostí, ale tvořivá aktivita studentů a činnostní princip. 
Jak mi prozradila zástupkyně ředitele Mgr. Dita Šponerová, v  letošním školním roce 2017/2018 
gymnázium otevírá tři třídy – dvě gymnaziální se zaměřením všeobecným a humanitním a jednu 
třídu kombinovaného lycea. Celkově má tedy gymnázium 11 tříd – tři ročníky lycea a osm gym-
názia. Absolventi gymnázia si stále drží velmi vysokou úspěšnost přijetí na vysoké školy, zhruba 

90%.
Gymnázium je příspěvkovou organizací 
Pardubického kraje, který v tomto roce 
realizoval opravu střechy (výměna trá-
moví a nová pálená taška� a aktuálně 
probíhá zateplování pláště domova 
mládeže.
Žádná střední škola, a zejména na 
malém městě, nemá v současné době 
jednoduchou úlohu, a proto přejme 
místnímu gymnáziu, aby mělo dostatek 
šikovných zájemců o studium a ještě 
další desítky let naplňovalo hodnoty 
vzdělávání v našem malém městě. 

Mgr. Jitka Budigová
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Průvod abiturientů v rámci oslav 120. výročí 
založení Gymnázia Jevíčko

vydaný radou Města Jevíčka  
u příležitosti 120. výročí založení 

Gymnázia Jevíčko. 

Rada města uděluje Gymnáziu Jevíčko poděkování za přínos 
v oblasti vzdělávání, udržování a rozvoji kulturních 
a vzdělávacích tradic města Jevíčka i celého regionu 

a zachovávání vysoké úrovně gymnaziálního školství v České republice.

Mgr. Rudolf Beran                                           Bc. Jan Finsterle                                        Mgr. Miloslav Parolek
                                            radní                      radní           radní

              

Dušan Pávek, dipl.um.     Mgr. Miroslav Šafář
                      starosta                  místostarosta
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Pokřtili jsme jubilejní  
30. knihu PhDr. Oldřicha Koudelky 

„Malohánácké halali“
26. srpna 2017 proběhlo u kulturního domu 
v Zadním Arnoštově pouťové posezení s ka-
pelou �LZA a Mysliveckým sdružením Jevíčko. 
V rámci této akce jsme se vzácnými hosty po-

křtili novou knihu 
myslivecky ladě-
ných povídek z na-
šeho kraje „Malo-
hanácké halali“ 
autora PhDr. Ol-
dřicha Koudelky 
s fotografiemi Jana 
Hlaváče. Kmotrou 
knihy byla poslan-
kyně Poslanecké 
sněmovny Parla-

Vědě a umění, kultuře a dědictví

Milí spoluobčané,
úvodník paní šéfredaktorky jasně před-
znamenal nejvýznamnější téma uply-
nulého měsíce. Jevíčskému gymnáziu je 
120 let. I když krajské zařízení, ponejvíce 
patří právě našemu městu. Po „vratkých“ 
letech se radikálně mění názor zřizova-
tele, Pardubického kraje, na úlohu této 
vzdělávací instituce v našem zeměpisně 
okrajovém regionu. Jak všechny přítom-
né při slavnostním zasedání pedagogické 
rady v aule ujistil radní pro školství Ing. 
Bohumil Bernášek, jevíčské gymnázium 
má svoje pevné místo ve struktuře gym-
naziálního školství kraje, což je podpoře-
no letošní nebývalou investicí v hodnotě 
25 milionů do výměny střechy budovy 
a zateplení internátu. Veliké díky za to. 
Poděkování patří také vedení školy a ce-
lému pedagogickému sboru za odvahu 
nabídnout zájemcům o studium kromě 
tradičních oborů také novou alternativu. 
Gymnáziu se po složitějším období blýská 
na lepší časy a my jsme za to velmi rádi.
V září také otevřely svoje dveře některé 
z nejvýznamnějších památek. Bohužel 
vrtkavé podzimní počasí návštěvníkům 
příliš nepřálo. Rád bych touto cestou po-
děkoval všem, kteří se podíleli na orga-
nizaci Dnů evropského dědictví a zvláště 
pak Mgr. Heleně Ulčové za přípravu za-
jímavých expozic v bývalé sýpce a syna-
goze. V souvislosti s tímto tématem bych 
chtěl čtenáře zpravodaje informovat, 
že na půdě zastupitelstva diskutujeme  
o budoucí vizi městského muzea, které by 
v budoucnu mohlo najít důstojnější úto-
čiště v přízemí severního křídla bývalého 
kláštera. Nabízí se různé varianty – pro-
pojit přirozeně aktivity muzea s aktivitami 
knihovny ve vyšších patrech nebo jít ces-
tou adaptace klášterních prostor na byty. 
Provozování ubytovny totiž považujeme 
za prozatímní a dočasné. V tomto dialo-
gu, jehož výstupem bude strategické roz-
hodnutí na několik desítek let dopředu, je 
nutno zvážit všechna pro a proti a pozor-
ně naslouchat všem zainteresovaným.
Dalším zářijovým tématem, jež bych 
rád zmínil, jsou další obrysy spolupráce 
s našimi zakarpatskými partnery. Kromě 
návštěvy skupiny ukrajinských dětí v Je-
víčku, kterou bychom rádi zahájili pra-
videlnou tradici setkávání a sbližování 
mladých generací obou historicky si tolik 
blízkých národů, bylo na půdě zastupitel-
stva učiněno velkorysé gesto. A sice gesto 
podpory tamějším hasičům, jejichž poslá-
ní je totožné s těmi domácími, avšak čině-
no za zcela odlišných materiálních pod-

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci říjnu 2017 oslaví  
významné životní jubileum 

Josef Podlezl
Jan Kritzbach
Richard Hájek
Marie Blažková
Emilie Kubitová
Marie Sauerová
Jaroslava Smreková
Miroslav Kotík
Alois Knap
Zita Bőhmová

mínek. Proto jsme se po uvážené poradě 
se �borem dobrovolných hasičů Jevíčko 
a předsedou výboru pro IZ� Zastupitel-
stva Pardubického kraje, panem Josefem 
Bidmonem, rozhodli darovat na Zakarpa-
tí dnes již nepotřebnou cisternovou stří-
kačku Tatra 148. Její hodnota v aktuálním 
stavu představuje tři desítky tisíc korun  
a u „našinců“ ani v okolí o ni není zájem. 
Na Ukrajině jistě nadlouho dobře poslouží. 
Po letech, kdy jsme pouze natahovali ruku 
po štědrých dotacích z kraje na činnost je-
víčských hasičů, je logické, že tímto způ-
sobem oplácíme pomoc, která nám byla 
v minulosti poskytnuta.
Rozloučím se s Vámi pozvánkou ke dvě-
ma akcím. V říjnu se tradičně ve formátu 
rady města setkáme s našimi seniory. Rádi 
vás opět budeme 8. října v jídelně domo-
va mládeže informovat o tom, co je za 
námi a co plánujeme. Ochotně odpovíme 
na vaše dotazy a společně se také trochu 
pobavíme. 28. října se pak před sochou 
TGM sejdeme, věřím opět v hojném počtu,  
u příležitosti 99. výročí vzniku samostat-
ného československého státu. Říjen je ale 
také měsícem volebním, přejme si tedy, 
aby náš kraj v nově složené poslanecké 
sněmovně reprezentovali slušní, poctiví  
a zkušení lidé, kteří nezapomněli, že po-
litika je především službou veřejnosti  
a budou dobře a s patřičnou razancí pre-
zentovat potřeby našeho regionu a přede-
vším nás občanů. 
Klidný podzim a šťastnou volbu nám všem 
přeji. Miroslav Šafář 

Vzpomínka
Dne 18. 10. 2017 tomu bude rok, 

co nás navždy opustil 

Ing. Vít Komárek

S láskou stále vzpomínají rodiče, 
sourozenci, přítelkyně s rodinou  
a spolupracovníci MěÚ Jevíčko.

mentu ČR JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová. 
Knihu lze zakoupit za cenu 179,� Kč v Turistic-
kém informačním centru Jevíčko. I letos nám 
přálo počasí a zájem návštěvníků, za pořada-
tele děkuji všem, kteří pomohli ke zdárnému 
průběhu tohoto již tradičního setkání. 
  Miroslav Šafář
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Usnesení z 67. schůze Rady města Jevíčko konané  
dne 28. srpna 2017

1/67 Rada pověřuje vedoucího organizač-
ního odboru ve spolupráci s místosta-
rostou projednáním disponibilních 
podmínek pro většinového vlastníka 
pozemku s JUDr. Jahodovou týkající se 
pozemků p. č. 154/4 a p. č. 154/6, oba 
v k. ú. Jevíčko�předměstí (u areálu Žlíb-
ka�,

2/67 Rada neschvaluje úpravu a zpevnění 
cest na p. č. 5440 v k. ú. Jevíčko�před-
městí, 

3/67 Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA 
Blansko, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, 
Blansko na výměnu oken v bytě č. 5 na 
ul. M. Mikuláše 551, Jevíčko za cenu 
18.595 Kč bez DPH s úhradou z rozpoč-
tu PBH města Jevíčka,

4/67 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a útulkem pro psy Voříšek pro-
vozovaným firmou AJ�HA, a. s., Na �a-
motě 133, 798 58 Čechy pod Kosířem 
k zajištění komplexní péče o psy, kteří 
jsou odchyceni na území města Jevíč-
ka městkou policií a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

5/67 Rada schvaluje zakoupení nového PC 
včetně licencí a monitoru pro potřeby 
Pečovatelské služby do částky 26.000 
Kč vč. DPH, 

6/67 Rada uděluje souhlas společnosti 
AQUATI�, a. s., Botanická 843/56, 602 
00 Brno s předloženou projektovou 
dokumentací pro stavební povolení 
(D�P� stavby „VN �molenská – těžba 
nánosů a oprava VD“, jejímž investo-
rem je Povodí Moravy, s. p., Brno k rea-
lizaci této stavby,

7/67 Rada schvaluje dobudování vjezdu na 
městském pozemku před RD č. p. 493 
na ul. �vitavská v Jevíčku pracovníky 
města,

8/67 Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

9/67 Rada pověřuje místostarostu zajiště-
ním odborného posouzení záměrů Ing. 
arch Pavlem Mudruňkou ve věci změn 
č. 2 územního plánu Jevíčko,

10/67 Rada schvaluje text výzvy a zadávací 
dokumentace pro výběr dodavatele 
akce: „Návrh výsadeb na veřejném pro-
stranství předprostoru hřbitova“, slo-
žení členů komise pro otevírání obálek  
a hodnocení nabídek a navržený se-
znam firem pro obeslání dle zápisu,

11/67 Rada schvaluje smlouvu o poskytnu-
tí neinvestiční dotace z rozpočtových 
prostředků Pk pro Město Jevíčko na 
realizaci akce „Jevíčko, synagoga opra-
va kúru“ ve výši 80.000 Kč a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy,

12/67 Rada schvaluje CN firmy Blachere-
�Illumination CZ, s. r. o. na zakoupení 
vánočního osvětlení světelných dekorů 
na 4 sloupy VO na Palackého náměstí 
za částku 27.360 Kč bez DPH,

13/67 Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč na 
každého účastníka příměstského tábo-
ra s trvalým pobytem v Jevíčku pořáda-
ného organizací Ze Zámečku do světa, 
z. s., U Zámečku 451, Jevíčko v termí-
nech dle zápisu a dotaci ve výši 200 Kč 
na každého účastníka letního tábora 
s trvalým pobytem v Jevíčku pořáda-
ného organizací Pionýr, z. s., Barvířská 
113, Jevíčko v termínech dle zápisu 

na doporučení komise pro výchovu  
a vzdělávání, mládeže a sportu,

14/67 Rada schvaluje CN a příkazní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a Mgr. Marti-
nem Budišem, Web�port & Consulting 
service, s. r. o., Dr. �věráka 13, 680 01 
Boskovice na administraci zadávacího 
řízení pro výběr zhotovitele na akci „Re-
konstrukce vodovodu a kanalizace, VO, 
chodníků a parkoviště Okružní IV Jevíč-
ko II. etapa“ ve výši 35.000 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

15/67 Rada schvaluje text zadávací doku-
mentace pro výběr zhotovitele akce 
„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, 
VO, chodníků a parkoviště Okružní IV 
Jevíčko II. etapa“ a seznam firem k obe-
slání na předmětnou veřejnou zakázku 
dle zápisu a složení komise pro otevírá-
ní obálek a hodnocení nabídek v rámci 
zadávacího řízení na akci „Rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace, VO, chodníků  
a parkoviště Okružní IV Jevíčko II. eta-
pa“ dle zápisu,

16/67 Rada schvaluje směrnici č. 3�MP/2017, 
kterou se stanoví zásady pro zabezpe-
čení dopravy do zdravotnického zaříze-
ní nebo do záchytné stanice s účinností 
od 1. 8. 2017,

17/67 Rada schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č. IV�12�2014504/VB/1 
mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín na zřízení věcného břemene 
� služebnosti na pozemcích p. č. 4234,  
p. č. 4235/1, p. č. 4236/1, p. č. 4238/1, 
p. č. 4236/9, p. č. 4236/10, p. č. 4236/11, 
p. č. 4235/4, p. č. 4235/3, p. č. 4236/4, 
p. č. 4236/3, p. č. 4238/4 a p. č. 4236/8, 
všechny v k. ú. Jevíčko�předměstí a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy,

18/67 Rada schvaluje záměr prodeje části po-
zemku p. č. 4241/1 – orná půda v k. ú. 
Jevíčko�předměstí,

19/67 Rada schvaluje záměr prodeje pozem-
ků p. č. 4241/39 a p. č. 4241/40, oba 
orná půda v k. ú. Jevíčko�předměstí,

20/67 Rada schvaluje pacht pozemku p. č. 
4816 – orná půda v k. ú. Jevíčko�před-
městí společnosti I. ČE�KOMORAV�KÁ 
OBCHODNÍ �POLEČNO�T, společnost  
s ručením omezeným, pachtovní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a spo-
lečností I. ČE�KOMORAV�KÁ OBCHOD-
NÍ �POLEČNO�T, společnost s ručením 
omezeným, pachtovné ve výši 572,42 
Kč/rok a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

21/67 Rada neschvaluje záměr prodeje po-
zemku p. č. 11/1 – zahrada v k. ú. Zadní 
Arnoštov,

22/67 Rada schvaluje podání žádosti o povo-
lení pokácení 1 ks javoru na pozemku 
p. č. 1751/23 v k. ú. Jevíčko�předměs-
tí, 

23/67 Rada schvaluje podání žádosti o po-
volení pokácení 15 ks lípy, 4 ks vrby, 
2 ks javoru a 3 ks keře na pozemku p. 
č. 5330/1 a 1 ks topolu, 1 ks vrby, 1 ks 
jasanu a 1 ks keře na pozemku p. č. 
5359/3, oba v k. ú. Jevíčko�předměstí,

24/67 Rada uděluje souhlasné stanovisko  
k dokumentaci pro stavební povolení 
na stavbu: „Rozšíření výrobního závodu 
Rehau Jevíčko CZ – PEP�IN“, stavebník 

REHAU Automotive, s. r. o., Obchodní 
117, 251 01 ČE�TLICE, zpracovanou 
projekční společností ARCHaPLAN, s. r. o., 
Hradec Králové,

25/67 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a REHAU Automotive, s. r. o., 
Obchodní 117, 251 01 ČE�TLICE o po-
skytnutí pozemků pro zajištění práva 
realizace stavby „Rozšíření výrobního 
závodu REHAU Jevíčko CZ – PEP�IN“ na 
dotčených pozemcích p. č. 5329 – orná 
půda o výměře 34.189 m2, p. č. 5330/1 
– trvalý travní porost o výměře 21.869 
m2, p. č. 5330/3 – trvalý travní porost  
o výměře 93 m2, p. č. 5331 – trvalý trav-
ní porost o výměře 4.946 m2, p. č. 5332 
– trvalý travní porost o výměře 29.086 
m2, p. č. 5335 – ostatní plocha o výměře 
1.763 m2 a p. č. 5359/3 – vodní plocha  
o výměře 529 m2, všechny v k. ú. Jevíč-
ko�předměstí,

26/67 Rada schvaluje přidělení bytu č. 13  
o velikosti 2 + 1 v bytovém domě na 
ulici K. Čapka 782, Jevíčko a bytu č. 3 na 
ul. �vitavská 474, Jevíčko žadatelům dle 
zápisu na doporučení komise bytové  
a sociální.

Mgr. Miroslav Šafář, v. r. 
Místostarosta

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 36. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko v souladu s ustanovením  
§ 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 �b., o obcích 
(obecní zřízení�, v platném znění, informuje o ko-
nání 35. 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: 16. 10. 2017 od 16:00 h

Program:  bude zveřejněn 7 dní před  
    zasedáním na úřední desce
V Jevíčku dne 15. 9. 2017

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

 

V říjnu oslaví manželé  

Zdeněk a Bohumila 
Langerovi  
diamantovou svatbu 

Člověk ani nemá ponětí,
otočí se a čas uletí,
Tak se letos stalo,
že 60 let Vám to dalo.
60 překrásných let,
kdy patřil Vám svět.

Lásku, zdraví a štěstí Vám k výročí přejí 
a za vše děkují dcery s rodinami.
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35/1 Zastupitelstvo určuje: 
a� zapisovatelkou zasedání Petru Minaří-

kovou a ověřovatele zápisu Pavlu Ko-
nečnou a Martina Pávka,

35/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a� návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jana 

Junková, Mgr. Rudolf Beran, Mgr. Zde-
něk Klein,

b� program zasedání,
c� plán společných zařízení v rámci Kom-

plexních pozemkových úprav v k. ú. 
Zadní Arnoštov dle návrhu zpracova-
tele KoPÚ společnosti Geocart CZ, a. s., 
Brno ve spolupráci se �tátním pozem-
kovým úřadem, územní pracoviště �vi-
tavy a sborem zástupců vlastníků,

d� výsledek výběrového řízení na zajištění 
projektových dokumentací vč. povole-
ní a kompletního dotačního manage-
mentu pro získání dotace na výstavbu 
cyklostezky Velké Opatovice – Jevíčko 
s následnou administrací akce po dobu 
udržitelnosti projektu, ve kterém nej-
výhodnější nabídku podala společnost 
EGRANT, s. r. o., Veverkova 1343/1, 
Hradec Králové za nabídkovou cenu 
1.215.000 Kč bez DPH (1.470.150 Kč vč. 
DPH�,

e� cenovou nabídku a příkazní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a společnos-
tí EGRANT, s. r. o., Veverkova 1343/1, 
Hradec Králové na zajištění projekto-
vých dokumentací vč. povolení a kom-
pletního dotačního managementu pro 
získání dotace na výstavbu cyklostezky 
Velké Opatovice – Jevíčko s následnou 
administrací akce po dobu udržitelnos-
ti projektu za částku 1.215.000 Kč bez 
DPH (1.470.150 Kč vč. DPH� a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy,

f� smlouvu o spolupráci mezi městy Je-
víčko a Velké Opatovice na realizaci 
projektu cyklostezky Velké Opatovice 
– Jevíčko a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

g� směnu nově zaměřeného pozemku p. 
č. 4639/2 (2520 m2� – orná půda v k. 
ú. Jevíčko�předměstí v majetku Města 
Jevíčko za pozemek p. č. 4171 (3416 
m2� – orná půda v k. ú. Jevíčko�před-
městí v majetku Hanácké zemědělské 
společnosti Jevíčko a. s., Třebovská 713, 
569 43 Jevíčko + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč Městem Jevíčko + směnnou 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ha-
náckou zemědělskou společností Jevíč-
ko a. s. a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

h� směnu pozemku p. č. 4836 (1088 m2� – 
orná půda a nově zaměřeného pozem-
ku p. č. 5049/1 (8799 m2� – orná půda  
v k. ú. Jevíčko�předměstí v majetku 
Města Jevíčko za pozemek p. č. 4169 
(9810 m2� – orná půda v k. ú. Jevíčko-
�předměstí v majetku J. �. z Velkých 
Opatovic + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 
Kč Městem Jevíčko + směnnou smlou-
vu mezi Městem Jevíčko a J. �. a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy,

i� prodej pozemků p. č. 61 (83 m2�, p. č. st. 
82 (231 m2� a p. č. st. 83 (176 m2�, vše  
v k. ú. Jevíčko�předměstí J. V. z Cetkovic 
a J. B. z Kunštátu za cenu 200 Kč bez 
DPH/m2, celkem 98.000 Kč bez DPH + 

Usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 11. září 2017
úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupu-
jícími,

j� prodej pozemků p. č. 4236/3 (677 m2� 
– orná půda a p. č. 4237/4 (4 m2� – tr-
valý travní porost, oba v k. ú. Jevíčko-
�předměstí Bc. J. B. a J. B., Di�. z Jevíčka 
za cenu 500 Kč bez DPH/m2, celkem 
340.500 Kč bez DPH + úhradu správ-
ního poplatku katastrálnímu úřadu  
v hodnotě 1.000 Kč kupujícími + úhra-
du nákladů na realizaci přípojek stavby 
na tomto pozemku ve výši 74.398 Kč  
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíč-
ko a Bc. J. B. a J. B., Di�. na prodej po-
zemků p. č. 4236/3 a p. č. 4237/4, oba  
v k. ú. Jevíčko�předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy,

k� výsledek zadávacího řízení na akci: „Je-
víčko, parkoviště ul. M. Mikuláše, A. K. 
Vitáka, K. Čapka a chodník ul. �vitavská 
od č. p. 468 po č. p. 467“, ve kterém 
nejvýhodnější nabídku podala firma 
M��ILNICE, a. s., Husova 1697, 530 02 
Pardubice za nabídkovou cenu ve výši 
1.884.818 Kč vč. DPH,

l� cenovou nabídku a �OD mezi Městem 
Jevíčko a firmou M��ILNICE, a. s., Hu-
sova 1697, 530 02 Pardubice na akci 
„Jevíčko, parkoviště ul. M. Mikuláše,  
A. K. Vitáka, K. Čapka a chodník ul. �vi-
tavská od č. p. 468 po č. p. 467“ ve výši 
1.884.818 Kč vč. DPH a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy,

m� darování nepotřebného vozidla TAT-
RA 148 CA� 32 rz �YA 03�74 z majetku 
města do majetku �tátní služby Ukra-
jiny pro mimořádné situace v rámci 
podpory činnosti hasičů na Zakarpatí 
na základě doporučení �DH Jevíčko  
a pověřuje starostu podpisem darovací 
smlouvy,

n� cenovou nabídku na zakoupení sypače 
�nowEx �P�7550 od firmy Tomi Truck, 
s. r. o. se sídlem Meziříčko 10, 588 27 
Jamné za nabídkovou cenu ve výši 
152.576 Kč bez DPH pro potřeby tech-
nických pracovníků města Jevíčka,

o� smlouvu mezi Městem Jevíčko a obcí 
Biskupice o spolupráci při zabezpe-
čování požární ochrany J�DHO Jevíč-
ko pro obec Biskupice s účinností od  
1. 9. 2017 a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy,

p� smlouvu mezi Městem Jevíčko a obcí 
Víska u Jevíčka o spolupráci při zabez-
pečování požární ochrany J�DHO Je-
víčko pro obec Víska u Jevíčka s účin-
ností od 1. 9. 2017 a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

q� cenovou nabídku na zakoupení trak-
toru ZETOR 7745 od R. R. ze �uchdolu 
za nabídkovou cenu 340.000 Kč (není 
plátce DPH�,

r� cenovou nabídku na zakoupení čelní-
ho nakladače NAR 160 od firmy Rybář 
tech., s. r. o., se sídlem �uchdol 22, 679 
13 �loup za nabídkovou cenu 140.300 
Kč bez DPH,

s� prodej pozemku p. č. 4236/4 (718 m2� 
– orná půda v k. ú. Jevíčko�předměstí 
Mgr. V. B. a Mgr. J. B., Okružní IV 844, 
569 43 Jevíčko za cenu 500 Kč bez 
DPH/m2, celkem 359.000 Kč bez DPH 
+ úhradu správního poplatku katas-
trálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč ku-

pujícími + úhradu nákladů na realizaci 
přípojek stavby na tomto pozemku ve 
výši 74.398 Kč + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Mgr. V. B. a Mgr. J. B. 
na prodej pozemku p. č. 4236/4 v k. ú. 
Jevíčko�předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

t� prodej pozemků p. č. 4236/2 (688 m2� 
– orná půda, p. č. 4237/3 (13 m2� – tr-
valý travní porost a p. č. 4238/4 (41 m2� 
– orná půda, vše v k. ú. Jevíčko�před-
městí P. L. z Jevíčka za cenu 500 Kč bez 
DPH/m2, celkem 371.000 Kč bez DPH  
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupu-
jící + úhradu nákladů na realizaci pří-
pojek stavby na tomto pozemku ve výši 
74.398 Kč + kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a P. L. na prodej pozemků 
p. č. 4236/2, p. č. 4237/3 a p. č. 4238/4, 
vše v k. ú. Jevíčko�předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy,

u� koupi pozemku p. č. st. 108/1 (69 m2� 
– zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Je-
víčko�předměstí od České republiky – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových,

v� úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 7 na 
rok 2017,

w� zásady pro stanovení odměn členům 
zastupitelstva, předsedům a členům 
výborů a komisí v Jevíčku s účinností 
od 1. 9. 2017 na doporučení finančního 
výboru,

x� dodatek č. 2 Grantového systému měs-
ta Jevíčka pro rok 2017, kterým se do-
plňuje vyhlášení výzvy č. 2 dotace typu 
„B“ s termínem předkládání žádostí do 
31. 10. 2017,

35/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a� informaci starosty o projektové doku-

mentaci zastavěnosti průmyslové zóny 
„Třebovská“ – územní studie Ing. arch. 
Tomáše �lavíka,

b� zprávu komise kulturní, cestovního ru-
chu a regionálního rozvoje, 

c� zápis ze schůze komise pro výchovu  
a vzdělávání, mládeže a sportu konané 
14. 8. 2017 a zápis ze schůze komise 
bytové a sociální konané 21. 8. 2017,

d� informace o událostech a výjezdech 
J�DHO Jevíčko v měsíci srpnu 2017,

e� informaci o plnění drobných úkolů ze 
ZM,

f� souhrnnou zprávu o činnosti Městské 
policie Jevíčko za měsíc srpen 2017,

g� zápis ze schůze finančního výboru, kte-
rá se konala dne 6. 9. 2017,

h� informaci Ing. Ivo Junka o možném 
budoucím využití prostor prelatury bý-
valého kláštera na ul. �oudní pro měst-
skou knihovnu a městské muzeum pří-
padně pro vybudování městských bytů,

35/4 Zastupitelstvo neschvaluje:
a� záměr koupě nemovitosti na ulici Kos-

telní na p. č. st. 9 zastavěná plocha  
a nádvoří, jejíž součástí je stavba č. p. 
39, vše v k. ú. Jevíčko�město za část-
ku 4,5 mil. Kč od majitelky Mgr. K. D. 
z Brna,

35/5 Zastupitelstvo ruší:
a� bod usnesení 34/2 písm. f� ze dne  

7. srpna 2017 – ZM schvaluje prodej 
pozemků p. č. 4236/9 (733 m2� – orná 



www.jevicko.cz

                               Říjen  2017    / 5Měsíčník města Jevíčka

 Oznámení voličům o době a místu konání voleb  
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

20. a 21. října 2017
V souladu s ustanovením § 15 zákona č. 247/1995 �b., o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e ,  že

1. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 
 v pátek dne 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 v sobotu dne 21. října 2017 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 �alajce, Nappova, Nerudova, Okružní I, Okružní IV, 
Petra Bezruče, Pionýrská, Římských legií, �lunečná, �molenská, 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, �oudní, �pojovací, �vitavská, Třebovská, U Cihelny, U �třelnice, 
Úzká, Zadní a pro voliče, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v Jevíčku – na 
č. e. bez názvu ulice.

3. Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 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 Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, může na tento voličský průkaz hlasovat v jakémkoli volebním 
okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku.

6. Voličům budou dodány nejpozději 17. října 2017 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 14. 09. 2017      
Dušan Pávek, dipl.um.,v.r.

starosta

půda a p. č. 3593/2 (68 m2� – ostatní 
plocha, oba v k. ú. Jevíčko�předměstí J. 
K. a A. K. ze �vitav za cenu 500 Kč bez 
DPH/m2, celkem 400.500 Kč bez DPH 
+ úhradu správního poplatku katas-
trálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč ku-
pujícími + úhradu nákladů na realizaci 
přípojek stavby na tomto pozemku ve 
výši 74.398 Kč + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a J. K. a A. K. na pro-

dej pozemků p. č. 4236/9 a p. č. 3593/2, 
oba v k. ú. Jevíčko�předměstí a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy,

35/6 Zastupitelstvo pověřuje:
a� radu města zpracováním darovací 

smlouvy na darování nepotřebného 
vozidla TATRA 148 CA� 32 rz �YA 03�
74 z majetku města do majetku �tátní 

služby Ukrajiny pro mimořádné situace 
v rámci podpory činnosti hasičů na Za-
karpatí a ve spolupráci se �DH Jevíčko 
řešením převozu vozidla,

b� radu města zajištěním CN na opravu 
havarijního stavu střechy nad tělocvič-
nami ZŠ Jevíčko.

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

MĚSTSKÁ POLICIE  
JEVÍČKO

O tom, že se jízda pod vlivem drog 
či alkoholu rozhodně nevyplácí, se 
minulý měsíc přesvědčili dva mladíci 
z Jaroměřic a Jevíčka. Nejenom že se 

jedná ze strany řidičů o porušení zákona, ale je na 
místě zdůraznit, že z morálního hlediska jde o čin 
krajně nezodpovědný, a to vzhledem k tomu, že je 
zde vyšší riziko ohrožení života a zdraví řidiče, spolu-
jezdců i ostatních účastníků silničního provozu. Ne-
chceme ani predikovat, co všechno se může stát, ale z 
různých krimi�zpráv známe spoustu videí a fotografií, 
jak tragicky mohou skončit jízdy opilých či zdrogova-
ných řidičů. 
V prvním případě se jedná o mladíka z Jaroměřic, kte-
rého spatřila hlídka MP Jevíčko, jak na skútru projížděl 
po ulicích města. Vzhledem k tomu, že mladík neměl 
na hlavě přilbu, rozhodla se jej hlídka zkontrolovat. 
Při kontrole pak bylo zjištěno, že tento mladík není 
držitelem řidičského oprávnění a skútr (obr. 1�, který 
si půjčil od svého kamaráda v Jaroměřicích, není způ-
sobilý k provozu na pozemních komunikacích. Ná-
sledně bylo zjištěno, že tento mladík řídil skútr krátce 
poté, co požil omamnou a psychotropní látku – ma-
rihuanu a následný test prokázal pozitivní výsledky  
i na metamfetamin, což znamená požití pervitinu. 
Celá věc byla následně předána k dořešení na Policii 
ČR OOP Moravská Třebová.   

Druhý případ se týkal 
mladíka z Jevíčka, kte-
rý v den oslavy naro-
zenin, přestože věděl 
o tom, že je ovlivněn 
alkoholem, usednul 
za volant svého vozi-
dla. V brzkých ranních 
hodinách na Palac-
kého nám. v Jevíčku 
spatřil hlídku městské 
policie, které se zale-

kl, a začal před ní ujíždět. Po krátké honičce z Palac-
kého nám. po ul. Brněnská mladík odbočil na polní 
cestu, kde si následně poškodil vozidlo a byl hlídkou 
dostižen. Provedená orientační dechová zkouška na 
přítomnost alkoholu v dechu byla pozitivní, s hodno-
tou přesahující dvě promile alkoholu v dechu. I tento 
skutek byl následně předán policistům z OOP Morav-
ská Třebová.  

Městská policie Jevíčko touto cestou apeluje na řidi-
če, aby rozhodně nesedali za volant v době, kdy ne-
jsou v kondici, a to zejména po požití alkoholických 
nápojů či jiných omamných a psychotropních látek  
a jedů, kterým doporučuje se vyvarovat zcela. 

    Za Městskou policii Jevíčko:   
Mgr. Bc. Dušan Tejkal, velitel MP
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Nabídka urnových hrobů na hřbitově v Jevíčku
Vážení občané,
na hřbitově v Jevíčku byly vybudovány zemní urnové 
hroby. Pronájem hrobového místa je možný dohod-
nout na Městském úřadě v Jevíčku u paní Ing. Zuzany 
Mlčochové. Město Jevíčko umožnilo zpracovateli Ka-
menoprůmysl Komárek s.r.o. Letovice umístit na ur-
nové hroby kamenné obložky, jejichž odkup je možný 
dohodnout se zástupci uvedené firmy – www.kame-
no�komarek.cz.

Vedení Města Jevíčka

MUDr. Křížová 
13. 10. 2017 neordinuje  

– druhý pátek

MUDr. Šedrlová Zuzana
neordinujeme 6. 10. 2017,  
zástup pouze akutní stavy  

MUDr. Trčková, MUDr. Křížová. 

MUDr. Nádeníčková
http://mudr-jana-nadenickova.

modernilekar.cz/

MUDr. Trčková
 20. 10. 2017 – 3. pátek  

neordinujeme
23. 10. 2017 – dovolená

MUDr. Karel Machánek
dovolená od 26. 10. (čtvrtek) 

do 3. 11. (pátek)

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL 
SVITAVY 2017

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště ve Svitavách po-
řádá za účasti středních škol okresu �vitavy  a vybraných 
středních škol z jiných regionů v Multifunkčním centru 
Fabrika ve Svitavách Přehlídku středních škol 2017.

Přehlídka �Š 
se koná ve čtvrtek 19. října 2017, pro veřejnost v době 

od 9.00 do 17.00 hod. v přízemí �třediska kulturních služeb 
města �vitavy (Fabrika�.

�rdečně zveme žáky, rodiče, pedagogické pracovníky,  
výchovné poradce a všechny, kteří chtějí získat přehled  

o nabídce vzdělávání v našem regionu.

Poděkování
Rádi bychom poděkovali Městu Jevíčku za zapůjčení chaty  
u �molenské přehrady.
Akce „�POLU“ proběhla 16. – 17. června na městské chatě. Děti 
spolu měly možnost prožít necelé dva dny mimo školní prostředí 
a vzájemně se poznávat v jiných situacích. Cílem této akce bylo 
posílení vztahů mezi dětmi. Formou her se učily spolupracovat 
ve skupině, vzájemně si pomáhat a komunikovat. V náročnějším 
terénu děti překonávaly nejen přírodní překážky, ale některé  
i svůj strach. Zjištění, že je fajn mít vedle sebe někoho, komu 
můžete důvěřovat a kdo vám v nouzi pomůže, bylo posilující.
Byly to krásně prožité společné chvíle, které jsme si všichni moc 

užili. Děkujeme, že jste nám k nim vytvořili podmínky.                                                                            
Za celý kolektiv Lucie Parolková

Redakce Jevíčského zpravodaje se omlouvá za opožděné uveřejnění tohoto článku!

BASKET KLUB JEVÍČKO

Basketbalový klub Jevíčko zahájil  
novou sezónu

Dne 9. září se Basketbalový klub Jevíčko zúčastnil mezinárodního tur-
naje v Brně, kam se společně s trenéry vypravila družstva starších holek 
a kluků. Byla to první zkouška naší výkonosti po letních prázdninách.  
Holky porazily hráčky z Brna, ve vyrovnaném utkání podlehly Vyškovu 
a na závěr je vyškolily hráčky z Borotína u Tábora. Kluci ve dvojzápa-
se podlehli vždy o pár bodíků domácímu družstvu z Brna. I přes ne 
právě zvládnutou organizaci turnaje jsme si to všichni společně užili  
a brzy uveřejníme další video z této akce na www.basketjevicko.cz. 

Chtěl bych tímto za náš 
klub poděkovat rodičům, 
kteří nám pomohli s do-
pravou dětí do Brna – moc 
si toho vážíme!
V pondělí 11. září jsme 
zahájili tréninkovou pří-
pravu dětí všech kategorií 
pro sezónu 2017/18. Tré-
nujeme 5x týdně v halách 
ZŠ v Jevíčku a v hale TJ na 
Žlíbkách. Přesné rozpisy 
tréninkových jednotek 
naleznete na našem webu 
www.basketjevicko.cz . 
Uvítáme pomoc při tré-
nování dětí. Přijďte mezi 
nás, basketbal je krásná 
a chytrá hra pro děvča-
ta i kluky.  Zažijete s ní 
spoustu legrace a nau-
číte se bojovat o úspěch 
společnými silami. Ať žije 
basketbal!

Za basket Jevíčko  
Radek Vymětal 

IV. mistrovství ČR jednotek SDH obcí ve vy-
prošťování osob z havarovaných vozidel

Ve dnech 8. – 9. září 2017 se konalo v Novém Městě na Moravě IV. 
mistrovství České republiky jednotek �DH obcí ve vyprošťování osob 
z havarovaných vozidel. Za Pardubický kraj bylo nominováno druž-

stvo J�DH Jevíčko ve složení �tani-
slav Ducháček, Petr Müller, František 
�kácel, Karel �kácel. Doposud jsme 
se soutěží tohoto typu neměli žád-
nou zkušenost a doba na přípravu 
byla opravdu šibeniční, necelé tři 
týdny. Po tuto dobu probíhala in-
tenzivní příprava jak teoretická, tak 
praktická.

Ve vlastní soutěži jsme se umístili na dvanáctém místě ze čtrnácti kra-
jů, což není špatné na úplného nováčka. Pro všechny zúčastněné byla 
soutěž a příprava na ni ohromným zážitkem a zkušeností. Poděková-
ní patří všem členům soutěžního družstva a firmě AUTO�ERVI�PNEU 
Jevíčko pana Petra Zikmunda za poskytnutí prostoru a autovraků na 
nácvik.

Stanislav Ducháček, velitel JSDH Jevíčko
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Poděkování
Máme tu opět září a s ním i nástup dětí do mateřské školy.
Letos čekalo děti na školní zahradě překvapení v podobě nového hra-

cího domečku, který nám spon-
zorsky zakoupila firma Czech Bla-
des. 
Chtěla bych jim touto cestou po-
děkovat za všechny děti, které bu-
dou domeček s radostí využívat ke 
svým hrám.

Mlčochová Dita, ředitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

ADAPTAČNÍ KURZ GYMNÁZIA 
JEVÍČKO

Znáte to, když jste někde noví, nevíte, co vás čeká, a cítíte se nejistí? 
� tímto pocitem jsme my,  prváci, vcházeli do budovy  gymnázia. Plni 
očekávání jsme poprvé viděli školu studentskýma očima. Z těchto ne-
jistých, zvláštních pocitů nás, I.A a I.B, vysvobodil adaptační kurz, na 
který jsme odjeli hned druhý den do střediska Vysoké Pole u Dětři-
chova. �kvěle připravený program od střediska Alfa a našich třídních 
profesorů se skládal z nejrůznějších her. Od práskání vajíček po hla-
vě či přenášení mumií přes bazén jsme se dostali až ke tvoření řady 
z oblečení, které jsme měli právě na sobě. Nechybělo lanové cent-
rum, stavění věží ze špejlí a spousta dalších aktivit. Taky nás překva-
pila paní profesorka Janečková, která nám přijela pomoci s výrobou 
placek, paní profesorka Šponerová s paní knihovnicí Pavlou Konečnou, 

které nám napověděly, jak se učit,  
a pan profesor Linhart, který pro nás 
připravil orientační běh. Celý kurz 
doprovázela dobrá nálada, úsměvy  
a ochota pomáhat si. Písničky ze 
čtvrtečního táboráku nám zněly 
v uších ještě při pátečním odjezdu, 
kdy jsme se vraceli „zadaptovaní“, 
unavení a troufám si říci, že šťastní.

Natálie Finsterlová

16. září proběhly oslavy 120. výročí gymnázia 
v Jevíčku

Mnoho bývalých studentů z celé republiky se vrátilo do Jevíčka, aby 
zavzpomínalo na svoje mládí a studentská léta. Gymnázium v Jevíčku 
je vzácná perla města a studnicí vědění. Už 120 let se zde odehrávají 
malé zázraky, kdy z NIKOHO se po dalších studiích stával NĚKDO.
Navazovala se zde trvalá přátelství. Tento ústav zde pro celé okolí 
zanechává hluboké stopy v myšlení a chování mnoha lidí, aniž by si 
to někdo uvědomoval. Prošlo zde mnoho pedagogů, kteří předávali 
svoje vědomosti mladým nadaným lidem, aby obohatili a ovlivnili je-
jich myšlení, které je potom provázelo po celý život. Děkujeme osudu  
a historii, že jsme měli takové štěstí a dostali jsme takový dar, který se 
musí dále střežit do dalších let. Gymnázium už přečkalo několik bojů 
o svou existenci. Díky za to, že se tomuto ústavu dostalo zasluhující 
důstojné střechy a dalších oprav. Patřilo by se před touto budovou 
poklonit, nebo smeknout.

Anna Langerová

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Po roce se šesťáky opět na Edeně
Neobvyklé zahájení školního roku šestých tříd ze Základní školy Jevíč-
ko se stalo již tradicí. 
I tentokrát nás první školní dny hostil Eden nedaleko Jevíčka. Zázemí 
v penzionu a jeho okolí jsme využívali k aktivitám a hrám, které ved-
ly k seznamování, ke spolupráci, k tvůrčím činnostem, zábavě, hraní 
rolí, … Zdá se, že vše proběhlo ke spokojenosti nejen organizátorů, ale  
i účastníků. Ostatně zde jsou jejich slova:
Kam vede cesta?
…Tahle cesta vede na suprový Eden. Zažijete tam suprová dobrodružství 
a hromadu zábavy. Nejvíce dobré je, že si tam zlepšíte vztah s kamarády. 
Měli jsme dobré obědy. Je tam super bufet a bazén. Na hřišti si můžete 
zahrát hry a fotbal. Pokoje jsou nově upraveny …Tato cesta vede do lesa, 
kde zažijeme hodně zážitků, je tam hodně stromů. V lese jsme museli 
dostat Dorotu přes trojúhelník nabitý elektrikou ( jakože!). V lese jsme 
také chodili po laně… (z workshopu Otázka�

Finsterlová Jiřina

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

Sběr papíru
Základní škola Jevíčko a Mateřská škola Jevíčko ve spolupráci s Měs-
tem Jevíčko pořádá tradiční akci � sběr papíru.

Termín sběru:   10. října 2017 od 7:00 do 16:00 hodin 
                     11. října 2017 od 7:00 do 16:00 hodin 
Kde:     Sběrný dvůr města Jevíčka 

Papír svažte tak, aby vytvořené balíčky držely pevný tvar � např. umís-
těním volně vloženého papíru do pevné papírové krabice, nebo svázá-
ním do balíčků. Pokud budete vytvořené balíčky s papírem svazovat, 
použijte dostatečně PEVNÝ provázek. Abychom dokázali zajistit výkup 
za nejvyšší možnou cenu, je NUTNO být důslední v třídění � papír ne-
smí obsahovat příměsi (zkušenosti z minulosti � v papíru nesmí být 
plastové obaly, z knížek nutno odstranit desky, z reklamních letáků  
a časopisů odstranit plastové obaly�. 
Tyto nedostatky nám dělají výrazné problémy při zajišťování výkupu 
papíru. 
Děkujeme za pochopení a podporu. 

Základní škola Jevíčko 
František Skácel

Září na domově mládeže
Na začátku září jsme na domově mládeže přivítali osm studentů první-
ho ročníku. Všichni se postupně zabydleli na svých pokojích a pomalu 
si přivykají životu v novém prostředí. Všem „prvákům“ přejeme, aby se 
jim na domově líbilo a jezdili sem rádi. 
Na budově domova mládeže pokračují stavební práce, které byly za-
hájeny před prázdninami. Doposud se podařilo uskutečnit výměnu 
oken a úpravu balkonů, pokračuje zateplování zdí a střechy. Koncem 
září proběhne výměna vchodových dveří.  

                                                                         Mgr. Darina Gnipová        
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Ohlédnutí

 Zprávy ze ZUŠ Velké Opatovice
Poděkování paní učitelce Ludmile Barvíkové
Vážení spoluobčané, příznivci naší školy a pravidelní návštěvníci kla-
vírních koncertů, 
ráda bych na tomto místě poděkovala naší milé paní učitelce Ludmile 
Barvíkové, která se po dlouhých 20 letech působení na naší škole roz-
hodla svou pedagogickou dráhu ukončit. Nutno napsat, že paní učitel-
ka vykonávala svou pedagogickou činnost úctyhodných 58 let, z toho 
20 let přesluhovala. Za celou svou pedagogickou dráhu – včetně po-
sledních dvaceti let – vychovala řadu úspěšných a zapálených klaví-
ristů, připravila našim spoluobčanům jak ve Velkých Opatovicích, tak 
v rodném Jevíčku řadu klavírních recitálů, koncertů s hudbou a poezií, 
koncertů s různými hosty či koncertů klavírního dua „Ba�“, ve kterém 
spolupracovala s paní učitelkou Ivanou �vojanovskou ze ZUŠ Jevíčko. 
Je třeba také vyzdvihnout její nevšední práci při studiu klavírních do-
provodů, její citlivé pojetí a smysl pro souhru. Všichni její příznivci se 
tak měli možnost pravidelně seznamovat s výsledky její pedagogické 
činnosti i činnosti umělecké. Pravidelná a hojná účast posluchačů na 
jejích koncertech to dosvědčuje.

Ludmila Barvíková pochází z Jevíčka. Konzervatoř absolvovala v Brně. 
Hru na klavír vystudovala u profesora Františka �chäfera. �vou peda-
gogickou dráhu zahájila v roce 1959 na LŠU v Blansku, kde setrvala až 
do roku 1962. V letech 1962 � 1964 vyučovala na pobočce moravsko-
třebovské LŠU v Jevíčku. V roce 1964 vyučovala na LŠU v Bílovci, kde 
setrvala jeden rok. Od roku 1965 až do roku 1997, kdy oficiálně odešla 
do důchodu, pracovala na LŠU, později po roce 1990 na ZUŠ Viléma 
Petrželky v Ostravě �Hrabůvce. V roce 1997 se přestěhovala do Velkých 
Opatovic. V tomto roce nastoupila původně na krátkou výpomoc do 
ZUŠ Velké Opatovice. Tato výpomoc se nakonec protáhla na dvacet 
let. Během těchto let vychovávala mladé a zapálené klavíristy, kteří na 
léta strávená v ZUŠ pod jejím vedením mohou rádi vzpomínat. 
Děkuji tedy za nás za všechny, kteří se s ní i její prací rádi setkávali, za 
její obětavou a profesionální práci a přejí pevné zdraví, osobní spoko-
jenost, tvůrčí elán a radost z hudby. 
A já pevně věřím, že budeme mít příležitost se s jejím uměním i nadále 
na našich koncertech setkávat.

Marcela Ladecká 
ředitelka ZUŠ Velké Opatovice

Pro letošní „Dny evropského dědictví“ v měsíci září bylo vyhlášené 
téma „Památky a příroda“, což je téma se širokým záběrem. Pokud 
se zamyslíme, vlastně vše vychází z přírody – náměty, vzory, podněty  
a hmoty. To vše je třeba k vytvoření „Něčeho“.
Z historického hlediska vnímaví tvůrci drobných i grandiózních výtvo-
rů architektury, sochařství, malířství, řezbářství a četných dalších obo-
rů vycházeli z toho, co jim nabízela příroda a s přírodou více méně byli 
v souladu. Neznali sice přírodní zákony, neměli technické vynálezy naší 
doby, přesto byli schopni a dokázali vybudovat z dnešního hlediska 

významné památky.
     Dnešní generace milov-
níků historie a památek  
z nedostatku času zhléd-
ne výtvory minulých ge-
nerací jako celek. Vím, je 
to úchvatné, dívat se na 
monumentální štíhlou 
siluetu věže, rozlehlost 
klášterního konventu, 
majestátnou stavbu ba-
rokního kostela, žlutě zá-

řící fasádu synagogy, úhledně upravenou budovu zámečku, neopome-
nutelné množství soch a sousoší zdobících naše město. Kdo má ale čas 
zastavit se a podrobněji si prohlédnout jednotlivé detaily těchto výtvo-
rů? Právě zde je nejvíce zřetelné to sepětí památek s prvky převzatými  
z přírody. Štukové girlandy květů a listů, propletené stuhami zdobící por-
tály kolem dveří či ostění oken. Rostlinné prvky na konci hlavic nosníků  

a trámů. Šroubovice schodiště v synagoze s kovaným zábradlím, je-
hož nejnižší sloupek je například zakončený zdobnou piniovou šiškou.  
V kostele se zadívejme pod malovanou klenbu. Jsou tu římsy lomené, 
různě tvarované, uspořádané horizontálně i vertikálně – při troše fan-
tazie připomínají přírodní lomy kamene – přetvořené přírodními silami, 
ale i činností člověka. Ve stavbách je vše jemně ztvárněno, zaobleno  
a pohled na ně více lahodí oku.
Lomené i oblé oblouky kleneb, detaily kamenných zdí. Pohled úzkými 
okenními štěrbinami věže, kde se postupným výstupem mění pohled  
z nich – patro od patra. Návštěvník věže je po výstupu na ochoz odmě-
něn tím nejúchvatnějším pohledem na město a jeho širší okolí. Příroda 
i v tuto roční dobu stále hýří barvami – různé zelené odstíny a zlatavé 
lány obilí vystřídala hněď podmítnutých polí.
Kdo z nás se zamyslel při pohledu na město a okolí, jak krásný je tento 
kout naší země, umocněný právě památkami vybudovanými předcho-
zími generacemi? Na druhou stranu je nutno podotknout, že i pamá-
tek se dotkla nová doba – památky jsou upravené pro potřeby dneš-
ního člověka (osvětlení, vytápění či prostorové úpravy�. Je pravdou, 
že se musí ctít požadavky památkářů, aby u památek byla zachována 
autenticita.
Původní stavební materiály – kámen, cihly a dřevo jsou překryty omít-
kami a štuky, ale jsou i památky, jako sýpka, kde celá vnitřní konstrukce 
je stále dřevěná. Můžeme si představit jaké vzrostlé stromy byly na 
tuto konstrukci potřeba. Kámen a hradby, to je odedávné spojení síly  
a ochrany – i tak na nás mohou působit zbytky zdejších hradeb.
Všímejte si detailů památek a uvidíte v nich nejen dovednost a fortel 
minulých generací, ale hlavně přírodu.

Mgr. Helena Ulčová

Pozvánka na 

 
Zveme Vás na varhanní koncert pana Pavla 
Svobody, vynikajícího varhaníka, držitele 

řady prestižních hudebních ocenění.
Kostel sv. Jiří ve Velkých 

Opatovicích,
v neděli  1. 10. 2017  

od 15:00 hodin.
Na koncertě zazní skladby z děl J. S. Bacha, 

W. A. Mozarta, Luboše Sluky, R. Schumanna, 
B. Martinů a Miloslava Kabeláče.

varhanní koncert
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Basketbalový klub Jevíčko 

Email: 
vymetalr@gmail.com 

 
Přijď mezi nás! BESEDU RADY MĚSTA 

S DŮCHODCI
konanou v neděli 8. října 2017 v 15 hodin

v jídelně Domova mládeže
Kulturní program:

• vystoupení žáků ZUŠ Jevíčko
• harmonikáři „SLZA“ Petra Křivinky

 Tradiční občerstvení zajištěno!
Na setkání s Vámi se těší radní Města Jevíčka.

   

Město Jevíčko  
a Sbor pro občanské 

záležitosti 
Vás srdečně zvou na
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Slavnostní připomínka 99. výročí vzniku ČSR 
proběhne v sobotu 28. října 2017 

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

Město Jevíčko zve spoluobčany 
k účasti

na vzpomínkovém aktu 
u příležitosti státního svátku 

Dne vzniku samostatného 
československého státu 

Přehled akcí Jevíčko ŘÍJEN 2017

8. 10.  15:00 BESEDA RADY MĚSTA S DŮCHODCI,  
           DOMOV MLÁDEŽE
11. 10.  18:00 HAJAJÍ, LITERÁRNÍ PODVEČER  
           � KÁČKEM, KAVÁRNA � BAR 2. �VĚT
14. 10.  14:00 9. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ,  
           HOTEL MORAVA
16. 10.  16:00 36. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA    
           MĚSTA 
20. 10.  14:00 VOLBY DO POSLANECKÉ 
            SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
21. 10.   8:00  VOLBY DO POSLANECKÉ  
           SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 
21. 10.  20:00 ROMAN DRAGOUN,  
           KAVÁRNA � BAR 2. �VĚT
28. 10.  16:00 99. VÝROČÍ VZNIKU ČSR,  
           PALACKÉHO NÁMĚ�TÍ 

                                                                        

                                                                                pořádá
v prostorách synagogy v Jevíčku

BAZAR
DĚTSKÉHO PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ,

OBUVI, SPORTOVNÍCH A KOJENECKÝCH POTŘEB
                                                      17. 10. 2017      14 – 18 hod. příjem věcí a prodej
                                                      18. 10. 2017      10 – 18 hod. prodej
                                                      19. 10. 2017      10 – 12 hod. prodej

                                    20. 10. 2017      14 – 15  výdej neprodaných věcí a utržených peněz

Do prodeje přijímáme veškeré oděvy a obuv pro podzimní a zimní
sezónu do velikosti 170, těhotenské oblečení, dále lyže, brusle, boby

apod., po dohodě je možné prodávat i dětské kočárky. Zájemci o prodej

pište nebo volejte na níže uvedený kontakt.

Manipulační poplatek je 10 % z utržené částky.

Kontakt:  Jana Junková, email: repak2005@volny.cz, tel. 727 911 474 

Pro děti bude k dispozici malý hrací koutek.

Těšíme se na Vás!
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PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI     ŘÍJEN 2017 

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

24. 10. VÝTVARNÁ DÍLNA  PODZIM 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 

4.10  BYLINKOVÝ DEN 
11.10 ZPÍVÁNÍ 

18.10 CVIČENÍ JOGY 

25.10 TRÉNUJEME PAMĚŤ 

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

JEVÍČKO 
Palackého náměstí 638

tel. 602 752 348

 PROSTĚJOV     ČASTOLOVICE     bLAnSKO

KUCHYNĚ A NÁBYTEK

Od září nová kolekce 
nábytku MOnARC

 
v zrekonstruovaných 

prostorách OD Jednota 
I. patro
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sobota 7. října 2017

Obec Biskupice a místní pálenice STILL s.r.o. si Vás v rámci akce 
Programu pro obnovu venkova dovolují pozvat na

19. ročník festivalu slivovice

Mediální partner:Děkujeme všem sponzorům. 

www.biskupice.cz
Pořadatelé si vyhrazují právo na  změnu programu.

MAS
Moravskotřebovsko 
a Jevíčsko o.p.s.

Akce se koná pod záštitou hejtmana 
Pardubického kraje Martina Netolického.

VSTUP NA KALÉŠEK: 100 Kč, děti do 15 let ZDARMA      

PROGRAM

13:30 - 15:30
KONCERT KAPELY

16:15 - 17:30              KONCERT KAPELY

moderuje Vojta Polanský

®

a 16. ročník jízdy velocipedistů  

BRNO  9:30 - HaPe sport – odjezd cyklistů do Biskupic

10:30 – 11:00 Průvod návštěvníků Kaléšku  
od Obecního úřadu do technického zázemí  
obce ke slavnostnímu zahájení

11:00 – 11:30 Slavnostní zahájení Kaléšku  
v technickém zázemí obce 
jízda elegance na velocipedech

11:30 – 12:00 Košt v areálu pálenice STILL s.r.o.  
za hudební produkce kapely Malohanačka 
Velocipedisté odjezd do Jevíčka ke startu silničního závodu

12:00 – 13:00 Závod historických velocipedistů  
se startem na Palackého náměstí v Jevíčku s cílem  
v Biskupicích u palírny

12:00 – 13:00  Koncert kapely Malohanačka 

®KALÉŠEKKALÉŠEKKALÉŠEKKALÉŠEK
Biskupické

13:30 – 15:30 Vyhlášení vítěze Kaléšku 2017 
Divácká soutěž na podiu – košt  
a poznávání pálenek

15:30 – 16:15 Soutěž v pomalé jízdě na velocipedech 
Vyhlášení výsledků silničního závodu

VESELÁ TROJKA
Pavla Kršky

20:30 - 22:00 
KONCERT
 

TANJA
 s kapelou  

18:00 - 19:15                 KONCERT KAPELY

Obec Biskupice a místní pálenice STILL s.r.o. si Vás v rámci akce 
Programu pro obnovu venkova dovolují pozvat na

19. ročník festivalu slivovice

KALÉŠEKKALÉŠEK
moderuje Vojta Polanský

a 16. ročník jízdy velocipedistů

KALÉŠEKKALÉŠEKKALÉŠEKKALÉŠEK
a 16. ročník jízdy velocipedistů

Bohatá tombola:

živé sele 
(věnovala firma Drupork Svitavy, a.s.)

televize
a další atraktivní ceny 

Bohatá tombola:

DOPROVODNÝ PROGRAM
• možnost koštu soutěžních vzorků slivovice a jejich hodnocení, výstava ze života obce, 

projížďky v koňském spřežení, jarmark, lidová řemesla, tombola, bohaté občerstvení, 
zabíjačkové speciality, prezentace výrobků STIHL®, sochaření s motorovou pilou

11:30 - 16:30     Možnost jízdy v SIMULÁTORU FORMULE 1  
       a přezouvání F1 s časomírou

13:00 - 14:40       Oblastní výstava koní - přehlídka plemen koní, divácká soutěž,

        v průběhu výstavy KOŇSKÁ SHOW  
       Sandra Doležalová - Triumf Šaška Vaška a Carmen  
        a koně ve volnosti Dáši Rozsívalové 

14:40 – 16:00      Chladnokrevníci se představují - soutěž v těžkém tahu 
       manipulace s kládou a formanská jízda

PRO DĚTI: malování na obličej, klaun Pepe a jeho tvarované balonky,  
elektroautíčka, skákací hrad

Pálenice Still s.r.o. – košt slivovice, možnost prohlídky pálenice,  
občerstvení  po celý den (grilované maso, klobásky z udírny)  
od 13.00 hudební skupina KARANTÉNA (country, folk). 

„OD PÁLENICE K PÁLENICI“

od 22:00 diskotéka DJ Štěpán Friedl 
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1717 V Jevíčku převor Augustin �chmidt přestavěl „prostřední“ 
klášterní mlýn a modernizoval zařízení, na což �vatoto-
mášský klášter v Brně přispěl částkou 6 394 zl.

 Městu Jevíčku narušovalo „mílové právo“ (1 míle cca 7 km� 
8 stojících pivovarů a 40 krčem.

 Pod Jaroměřickou bránou postavil (na katastru Jaroměřic� 
hrabě Šubíř z Chobyně hospodu „chaloupku“, čímž narušil 
Jevíčku „mílové právo“.

1727 V Jaroměřicích na Kalvárii na Zelený čtvrtek napočítáno 
685 žebráků.

1737 Měšťané platili v Jevíčku za 100 komínů, uličníci z 25, před-
měšťané ze 48 a židovská obce z komínů neplatila.

1747 V Jevíčku byl velký požár, kdy vyhořelo 80 domů, celodře-
věná synagoga z r. 1666 a židovské domy počítány nebyly.

 V Židovské ulici byla opravena hřbitovní kaple �v. Trojice, 
aby na nějaký čas nahradila klášterní kostel. 

 Hrabě Josef Libštejnský z Kolovrat z Biskupic prodal u Ne-
ctavy mlýn Petru Korábovi z Brandýsa. (Od 1790 majetkem 
Kornitzerů.�

1757 Ve Velkých Opatovicích hrabě Karel �alm�Neuburg posta-
vil současný zámek.

 V Jevíčku za prvního soupisu všech poddaných za Karla 
Otty �alm�Neuburgu byl z 1 246 poddaných jeden svo-
bodný muž Jan Titz, lékárník č. p. 63.

1777 Z Jevíčka pro opatovickou vrchnost robotovalo: 31 sedláků 
týdně 3 dny s párem koní a nářadím, k tomu v 1., 2. a 4. 
čtvrtletí ještě týdně k tomu po 2 dnech pěší roboty s nářa-
dím.

1827 V Úsobrně založil hrabě Karel �trachwitz, majitel šebetov-
ského panství, sklárny.

1837 V Jaroměřicích byl zrušen hřbitov kolem dolního kostela  
a přeložen za vesnici směrem na Biskupice.

1847 U Kostela při zdi kláštera (č. p. 167� stojí na kamenném 
podstavci barokní kovový kříž, daroval měšťan Josef �ed-
láček.

1857 V Úsobrně vyhořelo 13 domů s pilou.
1867 22. 7. zemřel Cyril František Napp, opat augustiniánského 

kláštera v Brně, rodák z Jevíčka (nar. 1792�. Nebylo jediné-
ho českého listu, který by mu neprojevil uznání. Jeho ná-
stupcem se stal G. Mendel, kterého zesnulý do řádu přijal.

 V Cetkovicích byla založena spořitelna.
1897 Byla v Jevíčku založena vyšší česká reálka.
 16. 7. na podporu chudých studentů reálky založen fond 

k podpoře chudých, nemajetných a pilných žáků.
 Z nadace Terezie Krčkové byl postaven kameníkem Lan-

gem z Velkých Opatovic pěkný kříž u silnice, kde odbočuje 
přímá cesta ke kostelíčku sv. Bartoloměje.

 Městečko Trnávka zakládá spořitelnu.
 12. 3. arcikníže Eugen Habsburský, který znovu vybudo-

val hrad Bouzov do současné podoby, vydal se na kočá-
ře s pobočníkem a hospodářským správcem do Trnávky 
k prohlídce kostela, hřbitova a zřícenin hradu Cimburku. 
Za Vranovou Lhotou zapadl na silnici kočár do bahna tak, 
že koňské spřežení jej nemohlo utáhnout. Za Vranovou 
k Hraničkám musela jeho výsost arcikníže s ostatními z ko-
čáru do největšího bahna a jíti pěšky. Podobná příhoda se 
téhož dne stala p. Max Hönigovi, kandidátu poslance za 
Jevíčko a Moravskou Třebovou.

 V Jevíčku byla na Palackém náměstí zbourána z poloviny 
dřevěná radnice s věžičkou.

 Zápisy v osobní pokladně Thurn�Taxisů v Biskupicích uvá-
dějí, že základními příjmy byly úroky z uloženého kapitálu  
u několika bank. Dále to byla tzv. „apanáž“ 1 909,56 zl. 
z Řezna hlavního představitele rodu. V té době bylo Fried-
richovi 26 let, Hugovi 25 let a každý z uvedené částky do-
stával 150 zl. měsíčně, tj. denně 5 zl. aniž by „rukou po-
hnul“. Horník v dole ve �molné, rubající kaolin na předku 
za práci od 6 hodin ráno do 6 hodin večer (s hodinou na 
odpočinek – jídlo�, dostal 1 zl., pomocník, který vytěžené 
nakládal do vozíku, 0,60 zl., žena, která materiál třídila, 0,20 
zl., ... dělník na panském poli za tutéž dobu s vlastním ná-
řadím dostal 0,34 zl .... velké rozdíly.

Zajímavosti z Jevíčka a okolí z let v letopočtech končících sedmičkou (2. díl)

1907 V Jevíčku byla u věže zbourána „Horní“ brána
 V Jevíčku na Okružní II byl na prvním židovském hřbitově 

postaven židovský nadační dům pro staré, nemajetné Židy 
z Jevíčka (Appelové�, č. p. 269.

 U synagogy v �oudní (Židovské� ulici vybudována průčelní 
stěna se zvětšením stavby z r. 1793 o kancelář a další míst-
nost.

 V Jevíčku je smutný pohled na sešlé lidi, žebrající každý 
pátek v našem městě dům od domu.

 Ve Vrážném 12. 7. zahřmělo a několikrát uhodilo. Blesk 
usmrtil 19ti letou Helenu, dceru hostinského Josefa Pro-
cházky, která sbírala se služkou na poli trávu.

 V Jevíčku za téže bouře uhodilo do městské věže, 2x do 
pivovaru, také do hospody �piegla na Třebovské ulici č. p. 
271, v Zadním Arnoštově uhodilo do stavení V. �chneidera 
a A. Tutsche, která vyhořela.

 Ve Vrážném 17. 9. se nešťastnou náhodou nabodla na vid-
le 17ti letá Leopolda Zbořilová, v bolestech 20. 9. skonala.

 V mateřské škole Jevíčku bylo 115 dětí a místnosti v zá-
mečku byly malé. Uvažovalo se o stavbě druhé mateřské 
školy na opačné straně města a hned byly při různých kul-
turních akcích shromažďovány finanční prostředky.

 V Jevíčku na vězení okresního soudu 26. 5. vlál bílý prapor 
na znamení, že ve vězení nikdo není.

 �tavy žactva na školách obecných, mnohé z nich dnes ne-
jsou. Bělá 150 žáků, Bezděčí u Trnávky 50, Biskupice 149, 
Vranová Lhota 121, Bohdalov 59, Borotín 161, Cetkovice 
211, Kladky 179, Jaroměřice 330, Lázy 22, Pohora 49, Šubí-
řov 177, Uhřice  97, Velké Opatovice  355, Pěčíkov  45, �tará 
Roveň 38, Úsobrno 151, Městečko Trnávka 145, Šulferajnka 
54, Horní Štěpánov 384, Jevíčko obecná 332, česká měš-
ťanská dívčí 105, německá měšť. chlapecká 74, reálka 180.

 �vitavská firma Tutch vyjednávala v Jevíčku o koupi „ka-
menného mlýna“ s loukou k postavení textilní továrny ně-
mecké … nebylo povoleno. NMH

28. 9. 1907 Pivovar v Jevíčku vařil černé 16˚ pivo PORTER.
 Ve Velkých Opatovicích majitel šamotové továrny Gessner 

staví pod střechou továrny byty pro dělníky, které začíná 
volat z Pruska, aby popudil české dělnictvo a byl pracov-
ními silami pojištěn v době možné stávky. Tím zakládá  
v Opatovicích „pruskou kolonii“, lidé mají strach z germa-
nizace.

 V Jevíčku Gessner koupil v Židovské ulici dům, spojený  
s německou židovskou školou. V přízemí i poschodí opravil 
vždy tři místnosti ústící do velké chodby. Do každé uby-
toval jednu rodinu za podmínek, že muž bude pracovat 
v jeho továrně ve Velkých Opatovicích, žena bude naku-
povat v židovských�německých obchodech a děti školou 
povinné budou přes chodbu navštěvovat německou ži-
dovskou školu /1874 – 1919/. Nesplní�li rodina některou 
z podmínek, dá jí z bytu výpověď. Dům byl pojmenován 
„MUGDEN“.

 Týdeník MALÁ HANÁ, vydávaný v Olomouci 1886, došel  
r. 1907 změny na NOVÁ MALÁ HANÁ, vydávaný tamtéž pro 
kraje Jevíčský, Boskovický, Konický a Moravskotřebovský.

 V Jevíčku výroba rumů, jemných likérů, dovoz francouz-
ských koňaků a jamajského rumu k dostání na náměstí č. p. 
11 vedle Záloženského domu u Jindřicha Beera (Ž�. Vlastnil 
i bývalou panskou palírnu s vysokým cihlovým komínem, 
kde dnes hnízdí čápi.

 Gessner z Velkých Opatovic založil v Jevíčku německou 
mateřskou školu, do které dovážel též děti z Velkých Opa-
tovic a Němci se v Jevíčku snažili pomocí různých dárků 
(oblečení, obuv� získat do této školy české děti. ...dlouhé 
trvání neměla…

 V Šubířově v kostele byla zaprodávána místa v lavicích  
a příjem byl věnován „na světlo“. „Vyhražené sedadlo“  
v lavici bylo možno zakoupit až po úmrtí, nebo odstěho-
váním uživatele.

pokračování příště
Uspořádal František Plech
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Pokračování výpisů ze služebních listů legionářů pocházejících z Jevíčka
Dürr Vilém * 23. 5. 1893 v Jevíčku – sedlář
Bydliště – Bělá
Legie – Rusko 30. 8. 1917 až 12. 11. 1920 – vojín 
Útvar 9. lehký dělostřelecký pluk – nápředník

Barfüsz Vladimír (později se psal Barfuss� * v Je-
víčku 11. 6. 1895 (11. 5.1895�
Zaměstnání: klempíř
Bydliště: Jevíčko
Legie – Rusko 6. 11. 1917 až 10. 1. 1922 – 21. 
polní pluk – vojín

Beer Julius * v Jevíčku 3. 10. 1877 (30. 10. 1887�
Náboženství – židovské
Vzdělání: obecná škola 5 ročníků, gymnázium, 
univerzita
Bydliště: Brno – finanční sekretář
Hodnost v Rak. – Uh. armádě – nadporučík
Legie – Rusko 23. 8. 1919 až 1920 – pracovník 
finanční správy

Dobeš Josef * 10. 2. 1898 v Jevíčku
Vzdělání – reálka 6 ročníků
Zaměstnání – student
R. � Uh. armáda – 16. prapor polních myslivců – 
svobodník
Legie – Rusko 16. 9. 1916 až 23. 6. 1921 – 3. stře-
lecký pluk � nadporučík

Freund Heřman * 23. 9. 1896 v Jevíčku
Zaměstnání – chemik
Bydliště: Konice
Rak. – Uh. armáda: 4. prapor polních myslivců – 
kadet
Legie: Rusko – 15. 8. 1917 až 1. 3. 1921 – nad-
poručík

Hájek Vladimír * 25. 1. 1886 v Jevíčku
Vzdělání: reálka – pak finanční naddozorce
Příslušnost: sociální demokrat, sokol
Bydliště: Jevíčko
Rak. – Uh. armáda: 9. pěší pluk – desátník
Zajetí: již 2. 9. 1914
Legie: Rusko 1. 9. 1917 (vojín dělnické brigády� 
až 18. 5. 1920 – 1. lehký dělostřelecký pluk – vojín

Holer Alfons * 24. 7. 1896 v Jevíčku
Vzdělání: gymnázium – student – sokol
Bydliště: Olomouc
Rak. – Uh. armáda – 19. zemský pěší pluk – kadet 
Legie: 2. 8. 1917 až 19. 6. 1920 – poručík

Janoušek Jaroslav * 9. 11. 1894 v Jevíčku 
Vzdělání: obecná 5 let, pokračovací pekařská,  
2 ročníky reálky.
Legie – Rusko od 23. 3. 1917 až 1. 9. 1920 1. stř. 
pluk,  pak 10. střelecký pluk –  poručík

Jašek Josef * 23. 11. 1895 v Jevíčku
Vzdělání: vyšší reálka
Zaměstnání: sladovník – Jevíčko, sokol
Rak. – Uh. armáda – 93. pěší pluk – vojín
Legie – Rusko 1. 7. 1917 až 4. 10. 1920 1. střelec-
ký pluk – vojín

Jež Josef * 18. 6. 1878 v Jevíčku
Náboženství: římskokatolické
Vzdělání: obecná škola, měšťanka 3 ročníky
Zaměstnání: zlatník v Jevíčku
Rak. – Uh. armáda – 93. pěší pluk – vojín
Legie – Rusko od 6. 4. 1919 (věk 41 let� až 14. 7. 
1919 pracovník inventární roty

Jurka František * 1. 10. 1894 v Jevíčku
Bydliště: Chlum u Letovic
Ostatní údaje chybí

Kaplan Vladimír * 3. 3. 1895 v Jevíčku
Náboženství: evangelík
Vzdělání: obecná škola 6 roků, měšťanská 2 roky, 
pokračovací 2 roky
Zaměstnání: krejčí v Jevíčku
Rak. – Uh. armáda: 93. pěší pluk – vojín

Legie – Rusko 29. 5. 1918 – 8. střelecký pluk – 
vojín až 2. 10. 1920

Köhler Josef * 1. 3. 1885 v Jevíčku
Vzdělání: obecná škola 5 roč., měšťanská 3 roč., 
pokračovací 2 roč.
Zaměstnání: řezník v Jevíčku
Rak. – Uh. armáda: 93. pěší pluk – vojín
Legie – Rusko od 1. 7. 1919 – do 25. 11. 1920
štáb 3. střelecké divize – stráž – svobodník

Krejcar Bohumil * 4. 2. 1885 v Jevíčku
Vzdělání: vyšší technické
Zaměstnání: geometr
Příslušnost: národní socialista
Bydliště: Jevíčko
Rak. – Uh. armáda: 8. pěší pluk – vojín
Legie – Rusko od 19. 9. 1918 – vojín u štábu čes-
koslovenského vojáka. Konec v legiích neuveden.

Křivánek Ludvík * 30. 1. 1894 v Jevíčku
Vzdělání: obecná škola 5 let, měšťanka  
2 roky, pokračovací
Zaměstnání: strojní zámečník – Jevíčko
Příslušnost: sociální demokrat
Rak. – Uh. armáda: 15. zemský pěší pluk – vojín
Legie – Rusko od 26. 6. 1917 až do 19.7.1921 – 
vojín

Langer Bohuslav * 21. 10. 1891 v Jevíčku
Vzdělání: obchodní
Zaměstnání: účetní
Bydliště: v Jevíčku
Rak. – Uh. armáda: 6. pěší pluk – četař
Legie – Rusko 4. 8. 1918 až 10. 6. 1920 – posádka 
Vladivostok – vojín
Poznámka – vystoupil z legií

Majer Josef * 7. 3. 1893 v Jevíčku
Vzdělání: obecná škola
Zaměstnání: uzenář v Jevíčku
Příslušnost: sociální demokrat
Rak. – Uh. armáda: 15. zemský pěší pluk
Legie – Ruslav od 8. 2. 1918 do 15. 10. 1920 – vojín

Müller Jan * 9. 2. 1895 v Jevíčku
Náboženství: římskokatolické
Vzdělání: měšťanka 3 roky
Zaměstnání: holič v Jevíčku
Rak. – Uh. armáda: 16. zemský polní pluk � vojín
Legie – Rusko od 20. 5. 1918 do 2. 10. 1920  
– 5. střelecký pluk – vojín

Nimmerfroh Jan * 17. 12. 1888 v Jevíčku
Vzdělání: obecná 5 roků, pokračovací 2 roky
Zaměstnání: obuvník v Jevíčku
Příslušnost: sociální demokrat
Rak. – Uh. armáda: 93. pěší pluk
Legie – Rusko od 5. 9. 1917 do 12. 10. 1920  
– 3. střelecký pluk – vojín

Novák Jindřich * 23. 5. 1897 v Jevíčku
Legie Francie: 24. střelecký pluk do 4. 6. 1920 – 
desátník
Více neuvedeno

Přichystal Augustin * 28. 8. 1896 v Jevíčku
Vzdělání: obecná škola
Zaměstnání: klempíř v Jevíčku
Příslušnost: sokol
Rak. �  Uh. armáda: 13. zemský pluk – vojín
Legie � Rusko od 21. 11. 1917 do 19. 5. 1921  
– 1. střelecký pluk – vojín

Pluháček František * 11. 5. 1895 v Jevíčku
Vzdělání: obecná škola
Zaměstnání: rolník v Jevíčku
Příslušnost: sociální demokracie
Rak. – Uh. armáda: 93. pěší pluk, pak 16. prapor 
polních myslivců – vojín
Legie – Rusko od 26. 7. 1917 do 10. 11. 1921  
– 3. střelecký pluk – vojín

Poznámka: Do vlasti se vrátil s manželkou Ale-
xandrou Pluháčkovou, nar. 18. 4. 1903 v �enkově 
(Jaroslavská gabernie�

Petr František * 5. 5. 1892 v Jevíčku
Vzdělání: obecná škola
Zaměstnání: klempíř v Jevíčku
Rak. – Uh. armáda: 93. pěší pluk – vojín
Legie: Rusko od 12. 7. 1916 do 25. 2.1918 1. stře-
lecký pluk – vojín

Sedláček Josef * 9. 1. 1894 v Jevíčku
Vzdělání: obecná škola
Zaměstnání: zedník v Jevíčku
Rak. – Uh. armáda: 15. zemský pěší pluk – vojín
Legie – Rusko od 3. 3. 1918 do 5. 11. 1920  
– 7. střelecký pluk – vojín

Stehlík František * 27. 9. 1895 v Jevíčku
Náboženství: vystoupil z římskokatolické církve, 
bez vyznání
Vzdělání: reálka, učitelský ústav
Zaměstnání: učitel, bydliště Jevíčko
Příslušnost: sokol
Rak. – Uh. armáda: 93. pěší pluk, pak 13. zemský 
pěší pluk – svobodník
Legie – Rusko od 25. 7. 1917 do 4. 10. 1920, nej-
prve 1. střelecký pluk – vojín pak vojenský česko-
slovenský referát – šikovatel

Svoboda Antonín * 4. 1. 1893 v Jevíčku
Náboženství: římskokatolické
Vzdělání: reálka 3 roky
Zaměstnání: obchodní příručí v Jevíčku
Příslušnost: sokol   
Rak. – Uh. armáda: pěší pluk 93. – vojín
Legie – Rusko – záložní 2. pluk – vojín od 26. 2. 
1918 pak bytový intendant – rotmistr do 18. 1. 
1921

Šafář Karel (později uvádí jméno Mikuláš� * 4. 1. 
1893 v Jevíčku
Náboženství: vystoupil z pravoslavného, pak bez 
vyznání
Vzdělání: univerzita
Zaměstnání: student
Rak. – Uh. armáda: 102. pěší pluk – desátník
Legie – Rusko – od 15. 7. 1916 – 3. střelecký pluk 
– vojín pak nadporučík, konec v legiích neuveden

Tuč Jan * 23. 6. 1893 v Jevíčku
Legie – Rusko od 22. 8. 1917 – 1. jízdní pluk

Tuč Karel * 19. 11. 1891 v Jevíčku
Legie – Rusko od 7. 7. 1917 – 1. jízdní pluk
(více se neuvádí�

Tutsch Julius * 19. 10. 1890 v Jevíčku
Legie – 2. 10. 1919 (více neuvedeno�

Vrbický Filip * 10. 6. 1893 v Jevíčku
Bydliště: Jevíčko
Legie – Rusko od 4. 7. 1917 – Útvar: slovanský 
úderný prapor

Zemandl František * 30. 12. 1895 v Jevíčku
Bydliště: Jevíčko
Legie – Rusko od 6. 8. 1917 – 7. střelecký prapor

Žák Artur * 28. 6. 1898 v Jevíčku
Bydliště: Jevíčko
Legie – Itálie od 15.4.1918 –  39. střelecký pluk, 
od 1. 2. 1921 – podporučík

Mgr. Josef Skácel

P.�. Vážení potomci, máte�li fotografie Vašich 
předků (nejlépe v uniformách� a chcete�li mi 
sdělit jejich krátký životopis, případně máte�li 
korespondenci z I. světové války, předejte prosím 
Vás toto na adresu pisatele tohoto pojednání:  
Mgr. Josef �kácel, Nappova 520, 569 43 Jevíčko.
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Společenská rubrika
září 2017

Obec Biskupice
VÍKENDOVÝ POBYT PRO DĚTI 2017

Naši jubilanti

Josef Sedláček

Jan Foret
Přejeme hodně štěstí, 
zdraví a osobní spokojenosti.

POZVÁNKA
„STEZKA ODVAHY 2017“ 

V sobotu 21. října 2017 zveme všechny, kte-
ří se rádi bojí, na „�tezku odvahy“. �ejde-
me se v 18.30 hod před obecním úřadem  
v Biskupicích. Čeká na Vás krásná procház-
ka temným lesem plným hejkalů, bludiček, 
lesních víl, skřítků a jiných lesních bytos-
tí. Ukončení stezky odvahy bude opět na 
�třelnici, kde bude pro Vás připraveno ob-
čerstvení. Vstupné na stezku pro každého 
účastníka je 10,� Kč. 
Těšíme se na všechny odvážlivce malé i vel-
ké, kteří se nebojí (nebo i trošku bojí�.

Helena Neuerová, ČČK
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci říjnu

 Jiří Konečný

 František Smítal 

 Radek Pilař

 Ivo Krajíček

 Miroslav Horníček

Gratulujeme 
a přejeme
spokojenost 
a pevné zdraví 
v dalších letech.

Další putování  
s Jirkou Kolbabou

Obec Chornice zve všechny na další 
zajímavé setkání se známým cesto-
vatelem rádia IMPUL�, který k nám 
tentokrát přijede s pořadem 

TO JE HAVAJ! 
Akce se uskuteční v pátek 3. listo-
padu v kulturním domě v Chorni-
cích. Zahájení bude v 18,00 hodin 
a vstupné činí 160,� Kč. Vstupen-
ky je možno zakoupit v předpro-
deji v kanceláři obecního úřadu,  
tel: 461 327 807. 
Pokud nebude úplně vyprodáno, 
budou vstupenky i na místě. 
Všichni jsou srdečně zváni.

Informace voličům
�dělujeme voličům, že volební místnost pro volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 bude umístěna mimořádně v zasedací  
místnosti obecního úřadu v Chornicích, Jevíčská 41. V kulturním domě se uskuteční  
divadelní vystoupení, proto bude volební místnost přemístěna.

 Chornická kráska obléká nový kabát
Už je to 21 let, co byla omítka věže Chornického kostela vyspravena 
a opatřena nátěrem. Zub času i povětrnostní vlivy zapracovaly, což ved-
lo k myšlence provést nezbytné opravy. �vitavský děkanát spolu s far-
ním úřadem v Jevíčku, zpracovali a podali žádost o dotaci na opravy  
u ministerstva zemědělství. Žádost byla kladně posouzena a oprava věže 
dostala dotaci ve výši 70% z celkových výdajů, které činí 1.349.000,� Kč. 
O doplacení zbylých 30% se podělí rovným dílem obec a místní far-
nost. Pro farnost je i těch zbylých 15% spousta peněz, tak jsme se  
p. farářem Mgr. �lezákem dohodli na vyhlášení sbírky, za účelem podpory 
oprav naší dominanty. Budete�li chtít věc podpořit a pro tento účel poskytnout peněžitý dar, 
můžete tak učinit v kanceláři obecního úřadu. Předem děkujeme.

                       Jiří Smékal, starosta obce                                                                                               
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2x   5 P   S   HASIČI  CHORNICE
Název článku zní poněkud prapodivně, ale postupem pochopíte o co jde.  
19. srpna pět družstev našeho sboru jelo na soutěž do  Dzbele  na  Dzbelácko osmo  s požární 
stříkačkou  ps�8. Jedná se o stříkačky z let 1950 a níže. Na tyto závody jezdíme každým rokem 
a jsou pro nás velice oblíbené. Jedná se o soutěž, kde probíhá tzv. vyřazovák. Jsou to jediné 
závody, kde první útok probíhá z požárního vozíku, poté se zařadíte na žebříček a soutěží první 
s posledním…, ale toto  následné soutěžení již probíhá v  klasickém požárním útoku. Vždy jdou 
dvě družstva proti sobě. Můžeme říct, že je to vždy velké drama, kde se nesoutěží na čas, ale na 
rychlost. A  jak píšeme o pěti družstvech tak, abychom to objasnili, jsou to muži, veteráni, ženy, 
mladší a starší žáci. Mladší a starší žáci soutěží dle směrnice Plamen, to je klasický požární útok 
se stříkačkou ps�12. Naši mladí hasiči si vedli naprosto bravurně a  obě družstva získala první 
místo. Potom nastoupily ženy, které na tyto závody jely úplně poprvé a jely se spíše zúčastnit. 
Neboť jak píšeme výše, soutěž je netradiční a je o rychlosti. Při přečtení startovní listiny jsme 
se v podvědomí zařadily na čtvrté místo. Ale vše bylo jinak hned po prvním vyřazováku, kdy se 
ženám povedl  výborný výkon a sesadily ty největší favoritky. To samé je čekalo i v kole druhém, 
kdy opět pokořily soupeřky a ženy se umístily na té nejlepší příčce a to ZLATÉ. Následovaly zá-
vody veteránů a mužů a tam není třeba se ani rozepisovat a jak nadpis napovídá zisk zbývajících 
zlatých trofejí do pěti P. Tím bychom to shrnuli tak, že takový obrovský úspěch  náš sbor ještě  
neměl. Jedny závody a získání  pěti  zlatých  pohárů. Pro  nás neskutečný adrenalin, zábava  
a chuť  bojovat a odejít s přáním, že se snad opět někdy  vydaří takový výkon. A s takovým 
přáním jsme se připravili na další a pro nás poslední závody v sezoně.

5 P  PODRUHÉ  
A máme tu první sobotu v září �  �raz Osmičkářů  Chornice. Opět jsme postavili a připravili pět 
soutěžních družstev. Naši mladší hasiči v této soutěži neměli  žádnou konkurenci, starší se utkali 
s družstvem ze  Šubířova  a zvítězili. Mladí hasiči získali  na těchto závodech  dva poháry a to 
zlaté. Po prvních odběhnutých kolech mužů, žen a veteránů  však ještě nebylo jisté, kdo obsadí 
ty nejlepší příčky. Konkurence mužstev byla opravdu silná. Po druhých kolech bylo vše jasné  
a nám se naše přání  vyplnila. Zopakovat 5 P ze  Dzbele . Konec soutěže to ukázal, opět krásných 
a zasloužených pět zlatých pohárů. A tím nejlépe ukončenou sezonu 2017. Rádi bychom tedy 
shrnuli naše zisky pohárů ze všech soutěží  a všech týmů: ZLATO 5x, �TŘÍBRO 3x, BRONZ  2x.
Na srazu Osmičkářů jsme během vyhlašování mladých hasičů  měli i jedno speciální vyhlášení � 
Řád zlaté vařečky, pro našeho nejlepšího kuchaře, který nám vždy připraví  lahodné občerstvení  
na  naše akce a  to panu Romanu  �tudenému, kterému ještě jednou děkujeme. Chtěli bychom 
také velice poděkovat  panu Michalu  Počkovi  a Václavu  Opaskovi  za komentování závodů. 
Děkujeme Všem, kteří nás podporují a fandí našim družstvům. Děkujeme  za sponzorské  dary  
firmě  Mar�  a.s. Jevíčko, Qanto  �vitavy, Obci Chornice.
Ale především všem, kteří nás reprezentují na závodech.
                                                                                                      Za SDH Chornice Pohanková Andrea 
 

 

První den v základní škole  
v Chornicích

Čtvrtého září 2017 opět ožily školní třídy  
a chodby po dvouměsíční prázdninové pauze.
Také do školních lavic v první třídě zasedlo je-
denáct nových prvňáčků, čtyři dívky a sedm 
chlapců.
Všichni jsme se těšili na nové tváře a prvňáčci 
snad také přicházeli do školy s elánem.
�lavnostní  den zahájil pan ředitel Mgr. Ja-
roslav Vyhlídal, který uvítal rodiče, příbuzné  
a žáčky nováčky.
Po krátkém projevu, ve kterém  popřál pan 
ředitel dětem hodně úspěchů v jejich novém 
školním roce, se představila třídní učitelka, 
Mgr. Milena Truhlářová. Dětem předala sym-
bolický klíč od školy a vzdělávání. Následo-
vala krátká básnička, co si děti společně za-
recitovaly. Také byla všem představena paní 
asistentka  Bc.Kateřina Hlaváčová, která bude 
v rámci inkluze pomáhat s výukou.
Po úvodním seznámení si děti prohlížely nové 
barvy, pastelky a jiné školní potřeby, které 
dostaly od školy darem. Pak už malé školá-
ky čekalo sladké pohoštění ve školní družině, 
kam si je odvedla paní vychovatelka Eva Kočí.
Rodiče mezitím ještě zůstali ve třídě, aby  
s paní učitelkou probrali obsah školního řádu 
a organizační záležitosti.
Naším cílem bude vytvořit dětem přátelské 
prostředí, kde si brzy najdou kamarády a uče-
ní je bude bavit.
Nezbývá, než nám všem popřát hodně trpě-
livosti, výdrže a radosti při vzdělávání v naší 
škole.

Mgr. Milena Truhlářová

Sbor dobrovolných hasičů 
Chornice ve spolupráci  

s Obcí Chornice, pořádají 

TRADIČNÍ 

LAMPIONOVÝ 
PRŮVOD 

Akce se uskuteční v předvečer 
státního svátku, v pátek 

27. 10. 2017. 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.



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

18 /   Říjen 2017

Dne 8. a 9. září proběhl na naší škole adap-
tační pobyt pro 5. třídu, aby se prostřed-
nictvím her zaměřených na vzájemnou 
spolupráci a komunikaci kolektiv třídy utu-
žil a panovala v něm vzájemná tolerance  
a ochota si pomáhat � prostě táhnout za je-
den provaz.

 Adaptační pobyt  v Základní škole Jaroměřice

Zájezd na KUKS
Prázdniny sloužily dětem i dospělým k na-
čerpání energie, daly příležitost k pozná-
ní nových kamarádů, známých ale i oblastí  
a kulturních památek.
Obecní knihovna pořádá každoročně srpnový 
zájezd. Památky UNE�CO byly téměř všech-
ny navštíveny. Tentokrát nabídl průvodce Jan 
Valíček návštěvu nově zrestaurovaného zám-
ku KUK�, procházku Prachovskými skalami 
a městem Jičínem. Zájem opět zaplnil místa 
dvou autobusů. Jmenovanou trasu jsme se 
spolehlivou dopravní společností Matocha 
absolvovali dvakrát, a to 26. srpna a 23. září 
2017. Podruhé jsme museli zájezd zvládnout 
bez osvědčeného průvodce. Účastníkům dě-
kujeme za zájem a za dochvilnost.
    OK

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci říjnu své významné narozeniny  
oslaví pan a paní:

BEDNÁŘOVÁ VLASTA
ENT FRANTIŠEK
HLOUŠKOVÁ ALŽBĚTA
KOSTÍKOVÁ VLASTA
KREJČÍ ANTONÍN
PRŮCHA JAN
Přejeme všem jubilantům, aby i podzim 
přinesl dobrou náladu a ve spokojeném 
kruhu nejbližších prožili nejen narozeniny, 
ale i další období jejich života.

V posledním období nás opustil
pan FRANTIŠEK DOSEDLA
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou 
soustrast.

PODĚKOVÁNÍ:
Děkuji ochotným občanům Jaroměřic, kteří 
mne 18. 8. 2017 pomohli postavit po náhlé 

slabosti a doprovodili mě na lavičku.  
Zavolali ošetřující z Domova na Kalvárii, 

kteří mě poté převezli autem do penzionu.
Vřele děkuji pánovi a paní, jejichž jméno, 
bohužel, neznám za nezištnou pomoc.

Jožka Širůčková, klientka Domova  
na Kalvárii, Jaroměřice

Centrum života a podnikání Jaroměřice 
vyslovuje poděkování 

paní Dis. Petře Hanouskové za osmileté 
fyzioterapeutické služby, 

které poctivě a bez problémů poskytovala 
potřebným klientům.

Přejeme jí především hodně zdraví  
a spokojenost v rodině i v zaměstnání.

Nově nastupující paní masérce 
Dis. Kamile Zapletalové  

(tel.: 774 226 595� přejeme stejně spokojené 
zákazníky a šťastné zaklimatizování v Jaro-

měřicích při pondělních masážích  
v klubovně CŽP.

Oživlé pověsti 18. 8. 2017
V teplý srpnový páteční podvečer opět ožily postavy z jaroměřických pověstí. Program začal již 
ve 20.00 h, aby se ho mohlo zúčastnit co nejvíce dětí.
Průvodce pověstmi Mgr. Michal �chuster spolu s šermířskou a divadelní společností GONFA-
NON a s jaroměřickými ochotníky vytvořili nádherné představení, které zhlédlo široké obe-
censtvo.
Poděkování všem představitelům, Pardubickému kraji, Obci Jaroměřice a hostům, kteří vytvořili  
vnímavou a příjemnou atmosféru. OK

Protože do 5. třídy přibylo 7 nových 
žáků, zúčastnila se „adapťáku“ skoro 
celá třída, což bylo opravdu super. 
V pátek se děti sešly v 17:00 hod.  
a šly se nejdříve ubytovat do kme-
nové třídy. V átriu školy se hrálo 
spoustu her na komunikaci, poznání 
ostatních spolužáků a stmelení ko-
lektivu. Po večeři se všichni vydali 
na krátkou procházku po Jaromě-
řicích, při které proběhla návštěva 
u pana ředitele. Následně se hrálo 
ještě několik her na školní zahradě  

a následně opět v átriu. Po další dávce skupi-
nových a postřehových her si děti zatancovaly 
na diskotéce pod vedením paní učitelky �táni 
Pudíkové a Katky Továrkové. Večerní film byl 
sladkou tečkou za vyčerpávajícím večerem.
Největším zážitkem byla společně strávená 
noc. Nikomu se nechtělo spát (kromě do-
spělých�. Někteří jedinci si špitali až do 2.30 
hod. Po velmi chutné ranní snídani, kterou 
nám přichystala paní zástupkyně Leona Du-
fková, proběhlo ještě několik závěrečných 
her. Konec pobytu ve škole se ukončil v 9:30. 
Všichni byli velmi spokojeni a rozjeli se do 
svých domovů. Závěrem musím říci, že to byla 
velmi dobrá zkušenost a už nyní se těšíme na 
příští rok.
                                                                                                                    Kateřina Továrková

w
w
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výuka, píle a zručnost jejich žákyň je obdivu-
hodná.
Po slavnostním přivítání a zdravici paní sta-
rostky,  připomněla paní lektorka historii kraj-
kářství.
Vzpomnělo se i na začátky kurzů, na každo-
ročně probíhající letní školy paličkování.
Náleží  poděkování obci za poskytnutí vhod-
ných prostor i rodinám za vytvoření klidného 
zázemí, které je nezbytné pro tento druh ruč-
ní práce.
�lavnostní vernisáž  byla zpestřena módní 
přehlídkou, v níž krajkářky dokázaly, že palič-
kovaná krajka je nejen dekorativní prostorová 
součást, ale i „nosivá“  jako části oděvu – ves-
ty, živůtky, šály, klobouky, paličkované šperky, 
aplikace na kabelkách apod. 
Po úspěšném vystoupení zdejších maneký-
nek nastala uvolněná příjemná nálada, kde 
zaznívaly slova obdivu a děkování. 
Pro všechny, kdo se chtějí paličkování naučit, 
jsou dveře na kurzech s Ivou Vanžurovou ote-
vřeny. Těšíme se i na Vás.

OK

uchycený na herduli a podle něhož se vedou 
upaličkované nitě daným směrem....
Paličkování v Jaroměřicích zakořenilo, v kur-
zech se vystřídalo téměř 30 žen a dívek, ale 
třetina z nich se stala stálicemi a 1. září 2007 
mohla již poněkolikáté své práce spolu s lek-
torčinými ukázat veřejnosti.
Tentokrát množství zhotovených krajek „žá-
kyň“ zaplnila větší část prostoru výstavní síně.
Krajky Ivy Vanžurové sice kvalitou a vlastními 
návrhy stále dominují, ale dlouholetá poctivá 

   Vernisáž výstavy Paličkovaná krajka v jaroměřickém desetiletí

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc říjen 2017                              

Do 12. 10. 2017, výstavní síň Centra života 
a podnikání (VS) „Paličkovaná krajka  
v jaroměřickém desetiletí“ výstava 
paličkované krajky z desetiletého kurzu, 
vedeného ing. Ivou Vanžurovou,  zpřístupněno 
v půjčovní době knihovny. PO, �T 9�11, 13�16, 
PÁ 13�18, jinak na kontakt knihovny 778 086 
380
1.10., neděle, 9.00 – 17.30 h, V� Kurz 
paličkování s ing. Ivou Vanžurovou pro 
začátečníky i pokročilé
2.  - 23. 10., OK � CŽP, v době provozu knihovny 
Objednání dušičkových vazeb ze zahradnictví 
Borotín a Radišov v knihovně dle fotonabídky, 
prodej ve středu 25. 10. 2017 od 13.00 do 
15.00 hodin
2. - 6. 10. TÝDEN KNIHOVEN, v Týdnu 
knihoven registrace nových členů zdarma
4. 10. středa, 10.00 h, V� „Kdo byl major 
generálního štábu Čs. armády František 
Kopuletý“, beseda s ing. Milanem Kopuletým 
a žáky 8.� 9. třídy ZŠ, popř. veřejnost
6. 10. pátek, 18.00 h, V� „Osvěžení paměti“ 
naučně� zábavný kurz s Pavlou Konečnou, 
trenérkou paměti II. stupně
7. 10. sobota, 9.00 h, V� Volná dílna 
patchworku pro začátečníky i pokročilé
7. 10., sobota, 16.00, ZŠ, Meditace s Broňou 
Rotherem
9. 10., pondělí, 10.30 h, učebna ZŠ Beseda 
se spisovatelem a ilustrátorem Pavlem 
Čechem, držitelem titulu Magnesia Litera 
autorem mnoha knih pro dětské čtenáře, pro 
žáky 3. � 6.tř. ZŠ
13. 10., pátek, 10.00 h, V� Vystoupení 
Marka Šolmese Srazila pro děti a nejen 
pro ně. Autorské čtení, písničky s kytarou  
a zábavné malování. Možnost zakoupení knih 
s autogramiádou, pro MŠ, žáky 1.�2. tř. i pro 
veřejnost
13. 10., pátek, 18.00 h, V� Profil Pavla 
Bobka, talk show s Davidem Němečkem, 
manažerem P.B. a Richardem Lankem 

vzpomínkový zábavný pořad s nahrávkami, 
videoklipy, zajímavostmi ze života zpěváka 
�oučasně bude zahájena výstava „Skleněné 
vitráže“ Jarmily Lhotské
20. - 21. 10., pátek od 14.00 do 22.00 h, sobota 
od 8.00 do 14.00 h, V� CŽP, Jaroměřice 200 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky 
20.10., pátek, 18.00 h, klubovna CŽP „Izrael, 
cesta do svaté země“ s poznatky ze dvou 
pobytů v této zemi seznámí jaroměřický rodák 
pan ing. Jiří Fojtek
21. 10., sobota  9,00 �15,00 h a 22.10., neděle 
od 10,00�16,00 h, Dům zahrádkářů  Výstava 
ovoce a zeleniny s burzou přebytků ZO ČZS 
Jaroměřice. Výpěstky a přebytky se přijímají 
v pátek 20. 10. 2017 od 17 � 19 hod. Možnost 
moštování, zájemci se mohou hlásit u ing. 
Josefa Vykydala, tel. 737920734. 
25. 10.  středa, od 13.00 do 15.00 
hodin, stodola CŽP Prodej objednaných 
dušičkových vazeb ze zahradnictví Borotín 
a Radišov
25. 10., středa, 17.30 h, sraz před budovou 
ZŠ, pořádá �RPŠ� Průvod s rozsvětlenými  
dýněmi a lampióny na dvůr „Dvoustovky“ 
(Centra života a podnikání�. Program 
a občerstvení strašidelných pochutin  
z duchařské kuchyně zajištěno. 

PŘIPRAVUJEME:                
3. 11., pátek, 17.00 h, V� „Čechy, domov 
můj“, uvedení nové knihy Kamily Skopové, 
jejího kalendáře na rok 2018 a nového 
sborníku koled. Vše se zajímavým povídáním 
a písničkami se známou folkloristkou  
a výtvarnicí K. �kopovou a jejími přáteli. 
Možnost zakoupení výtisků s autogramiádou.
4. 11., sobota, 14.00 h, V� Pleteme ozdoby 
ze slámy, výtvarná dílna s paní Mirkou 
Zatloukalovou z Brodku u Konice, cena 300,� 
Kč, materiál v ceně kurzu, sebou pouze nůžky, 
účast nutně potvrďte v knihovně  

10. 11., pátek, 18.00 h, V� Nepál očima 
Magdy Vičíkové, zajímavosti z putování po 
asijské zemi přednese vnučka jaroměřických 
manželů Krejčích
11. 11., sobota, odjezd autobusu: Biskupice 
5.50 h, Jaroměřice 6.00 h, V. Opatovice 
6.10 h, Jevíčko 6.15 h, předpokládaný 
návrat cca 22.00 h, cena zájezdu 500 
Kč.Zájezd do  nejznámější čokoládovny  
v rakouském Hauswirthu a do Vídně – 
buď do obchodního centra Primark nebo 
na prohlídku historického centra Vídně 
s průvodcem Janem Valíčkem, potvrzení 
zájmu a záloha do 1. 11. 2017
12. 11., neděle, 9.00 – 17.30 h, V�, Kurz 
paličkování s ing. Ivou Vanžurovou 
17. 11., pátek, 14.00 h, obřadní síň zámku, 
knihovna, V� PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE, 
slavnostní odpoledne pro žáky 2. třídy ZŠ  
a jejich rodiče 
18. 11. sobota, 9.00 h, V� Volná dílna 
patchworku pro začátečníky i pokročilé
19. 11., neděle, 14.00 h, Pohostinství  
U Trojanů BESEDA S DŮCHODCI, setkání 
se zastupiteli obce, se skupinou �tudio 2  
a s občerstvením
25. 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

�TÁLÝ TÝDENNÍ ROZPI�:                                          
Masáže s masérkou Dis. Kamilou 
Zapletalovou, v klubovně CŽP pondělky, 
objednání přímo u fyzioterapeutky  tel.:  774 
226 595
Pilátes  s Mgr. Janou Kamenou ve výst. síni 
CŽP, pondělky v 17.00 hodin 
Cvičení SM systém  v 18.00 h a BODYFORM 
v 19.10 h s Mgr. Lenkou Kořenářovou
Jóga s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP, Út, Tchai-chi �t, Čt vždy od 16.30 hodin 
Případné změny budou oznámeny, 
kontakty OK  461 325 300, 778 086 380 
http://www.jaromerice.knihovna.cz                                                                                                            
                                                                                           

V září 2017 byl zahájen už 10. ročník výuky 
krajkářství s lektorkou Ivou Vanžurovou.
Celé desetiletí bylo zahájeno výstavou palič-
kované krajky jmenované výtvarnice v roce 
2008.
Následoval zahajovací kurz a od té doby se 
začaly často ve výstavní síni skloňovat do-
posud naprosto neznáme výrazy „paličky“� 
dřevěné cívky, pomocí nichž je vedená rukou 
krajkářky nit,„herdule“ � válec, na němž vzni-
kají jemné krajky, „podvinek“ � návrh krajky, 
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Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
Podmínky inzerce v Jevíčském zpravodaji byly schváleny 4. 2. 2008 
na 32. schůzi Rady města Jevíčka bodem usnesení 9/32 a 16. 4. 2012 
na  41. schůzi Rady města Jevíčka bodem usnesení 10/41 následují-
cím způsobem: 1 cm délkový inzerce při standardní šířce sloupce 
9,2 cm je zpoplatněn částkou 100 Kč bez DPH (121 Kč vč. DPH). 
Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu ve zpravodaji v inter-
valu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma. 

Jevíčský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází v Jevíčku 1 x měsíčně vždy k 1. dni v měsíci. Evidenční číslo MK ČR: E 11216. Vydavatel: Město 
Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ 00276791. Zasílání příspěvků: jevzpravodaj@seznam.cz, tel. kontakt Turistické informační centrum: 461 542 812, uzávěrka leden 
vždy 8. 12., únor–prosinec vždy 16. dne předcházejícího měsíce. Zasílání reklam a předplatné: reklamy@jevicko.cz, tel. kontakt Minaříková Petra: 464 620 511, uzávěrka leden 
vždy 5. 12., únor–prosinec vždy 11. dne přecházejícího měsíce. Grafická úprava a tisk: RU�TIKA s. r. o., Jevíčko. Distribuce zdarma. Náklad 2350 ks. Jevíčský zpravodaj v elek-
tronické podobě a další informace naleznete na www.jevicko.cz. Příspěvky jsou přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány.

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
                                                   www.ktcz.eu
TELEVIZNÍ SLUŽBY – Digitál, Analog
    Připojení k INTERNETU
       MOBILNÍ SLUŽBY – Volání, Data
            Volání přes VoIP
                Zákaznická linka: 848 800 858

1

Koupím rodinný domek se zahradou v Jevíčku, nebo 
v okolí Jevíčka. Opravy nevadí, nabídněte prosím. 

Tel.: 735 091 541.

Hledám ke koupi byt v Jevíčku. 
Tel.: 735 047 955. 
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KROUHANKY
ČERVENÉ ŘEPY
BRAMBOR
MÁKU

Velké Opatovice

Moravská Třebová

Palackého 
náměstí

Okružní III

Okružní I Okružní II

Okružní IV

TEL.: 605 430 915
 www.jevicko.org/farmaskacel

FARMA SKÁCEL

PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ 
měkké + tvrdé v délkách 2 m (pouze kulatina�,  

štípané délka 1 m rovnané, 
štípané 30 – 40 cm sypané. 

Hájenka Karlov Šebetov tel.: 606 893 919, 
e-mail: zouharhonza@email.cz.

Nabídněte prosím ke koupi byt 1 + 1  
nebo 2 + 1 ve Velkých Opatovicích. Děkuji. 

Tel.: 774 765 437.

Hledám domek v okolí Jevíčka či Velkých Opatovic 
se zahradou. Cena dle stavu a místa. 

Informace na tel.: 773 463 891.

Jevíčko www.GARAZ.wbs.cz pronajmu, 
prodám garáž i buňku. Tel.: 776 743 377.
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Milí čtenáři, 
když jsme před třemi lety ve Svätom Antone, v Mekce československé myslivosti, za  pří-
tomnosti prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče křtili sbírku literárních etud 
Partitury zelených lásek, v pořadí již devětadvacátou knihu zakladatele našeho literárního 
sdružení doktora Oldřicha Koudelky, kdekdo se šeptem už už zajímal, cože básník, spisovatel 
a novinář Oldřich Koudelka připravuje propříště. Všichni, kdož Oldu znají alespoň drobátko, 
tušili, že cesta ostříleného matadora povede při takovéto příležitosti nejspíše domů. Do údolí 
Malé Hané a na úbočí Drahanské vrchoviny. Neboť kde jinde nechat trubače vytroubit slav-
nostní fanfáry - halali vylouděné z lesních rohů než právě zde, v naší krajině, jejíž paměť jest 
protkána příběhy a osudy nám všeobecně známými i dosud neznámými. Již zapomenutými 
či  lecjak a leckým převyprávěnými, znovu nalezenými a osobitě procítěnými. Ba právě tato 
výzva byla Oldřichu Koudelkovi tou nejvyšší pohnutkou.   
Malohanácké halali - knihu povídek a příběhů, které se odehrály v malohanácké přírodě, 
a nejen v ní, mezi lidmi či ryze v lidských srdcích, v časech dávno minulých i nedávných 
vydalo Město Jevíčko za podpory okolních obcí a Města Velké Opatovice. Příležitost, jež se 
nabízela, nešlo jen tak překročit nebo nedejbůh bázlivě obejít. Vydat Malohanácké halali 
bylo výzvou jaksepatří, širokou a několikavrstvou, korespondující se samotným obsahem 
jednotlivých povídek, které ve svém společném východisku dotváří de facto příběh jediný.  
Příběh krajiny Malé Hané.  
Představovat zde, na stránkách Iniciál, čestného předsedu a prvního zakladatele literárního 
sdružení téhož jména doktora Oldřicha Koudelku, by bylo nošením dříví do lesa. Do téhož 
lesa, kam nás zavádějí jeho barvitá vyprávění. V Malohanáckém halali však přicházíme 
nejen do lesů či do našich osidel, nýbrž je nám básníkem nabízena též vzácná příležitost 
exkurzů do srdcí malohanáků, lidí zde žijících a s krajinou souznících. Jako je tomu i ve zde 
otištěné povídce Tatranský král. Jistě nebudete hádat dlouho, který pan primář z místního 
sanatoria vystupuje v Oldově kontemplaci jako její hlavní protagonista. Co je ovšem fikce 
a co skutečnost, ´Dichtung und Wahrheit´, to by vám, milí čtenáři, neprozradil ani duch 
Johanna Wolfganga von Goetha. Na vlastní pravdu a na svůj vnitřní svět si totiž musíte 
vyzrát sami.    
Třicátá, jubilejní kniha mysliveckého barda, celebranta lesních katedrál a milovníka do-
moviny PhDr. Oldřicha Koudelky Malohanácké halali byla poprvé představena veřejnosti 
26. srpna 2017 na návsi v Zadním Arnoštově při oslavách pouti kostelíčka sv. Bartoloměje. 
Vzácných hostů a básníkových dlouholetých přátel se na veřejném křtu sešla celá plejáda. 
Z dlouhé řady gratulantů jmenujme alespoň dvě ženy, kmotru Halali a poslankyni Parla-
mentu České republiky paní JUDr. Zuzku Bebarovou Rujbrovou a vedle ní paní MUDr. Evu 
Kovaříkovou, vdovu po koryfeji české myslivecké literatury docentu MUDr. Jaromíru Kovaří-
kovi, CSc., který byl do konce svých dnů Oldovi rádcem, literárním mentorem a především 
vzácným a důvěrným přítelem. Třicátá, jubilejní kniha svého přirozeného nástupce by pana 
docenta zajisté potěšila. 
Ale nechodí po krajině jen zvěsti dobré a radostné. Dne 23. srpna 2017, pouhé tři dny před 
první prezentací Malohanáckého halali, odešel z našeho hmatatelného světa pardubický 
básník, textař a hudební komponista Jan Orko Kratochvíl. Tento právník ve výslužbě, skaut, 
táborník a autor mnoha knih plných textů, básní a písní pro děti i pro dospělé měl k malo-
hánácké literární entitě blízký vztah.  Městské knihovně v Jevíčku, kde vystupoval při nejed-
nom literárním čtení, dokonce složil písničku, kterou poté nahráli a nazpívali žáci naší ZUŠ. 
V jedné ze svých básní Jan Kratochvíl píše, že každé loučení je příslibem nových návratů.  
I rozlučme se s tímto vzácným přítelem prozatím alespoň chvilkou piety nad jeho verši a jeho 
nadhledy nechť jsou nám nápovědou. Nevtíravým apelem, jemuž pojďme pokorně naproti. 
A třeba již na literárním večeru našich mladých čtenářů a psavců ze školního klubu KÁČKO 
jedenáctého října v Kavárně - Baru 2. Svět na Žlíbkách, kterým navážeme na vydařené záři-
jové zastaveníčko Hanky Veselkové, Jany Sedláčkové a Jiřiny Finsterlové v jejich premiérovém 
literárním pořadu Hajají.   

     Za Iniciály Ruda B. Beran 



Tatranský král
Oldřich Koudelka
Šedovlasý primář si svlékl bílý plášť, pověsil ho v rohu pracovny na 
věšák a pohodlně se usadil u psacího stolu v křesle. Cítil se být po 
celodenním shonu v jevíčském sanatoriu unavený. Složil ruce za 
hlavou, chvíli se díval ven z okna v zeleném objetí parku usínající 
stoletý areál nemocničních budov, vybudovaných pod Kumperkem  
na prahu první války, potom oči přivřel a pohroužil se do vzpomínek.  
Přeletovaly mu hlavou jako motýl nad rozkvetlou loukou. Je to tak 
neskutečně dávno, kdy přišel na Malou Hanou ze své první opravdové 
lékařské štace v tatranských Vyšných Hágoch. Z kraje, kde svěží ranní 
slunce pravidelně odtikávalo do majestátu horských štítů kapitoly 
nových dnů, týdnů i let, kde jeleni dávali dobrou noc, když uléhali 
se svými družkami v kadeřavé kosodřevině společně s kamarády 
kamzíky a neposednými svišti. Neúprosný čas zaprášil, ale rozhodně 
neodvál vzpomínky na tolik krásné, teplé a slunečné horské podzimy. 
Jeho jiskřivá rána a burácivé večery. Kdesi v mysli doktorovi, myslivci, 
náhle vytanul příběh Tatranského krále…
     …z hor, kdesi od Velického plesa pod Slavkovským štítem, na 
dohled od Gerlachu, scházíval Král až do blízkosti sanatoria 
v Hágoch. Jako by chtěl dát lidem, kteří si zde léčili svá nemocná 
plíce, na odiv svou sílu, zdraví, ukázat, kdo je ve zdejších horách 
opravdovým pánem a kdo vyhrál nespočet jeleních soubojů. Laně 
k němu vzhlížely s obdivem, stejně jako poražení nápadníci. Skutečně 
kraloval a cítil v sobě pulzující energii a sílu statného junáka. Těšil se 
na další hřmotné bitky, které vždy oslavoval až do pozdního večera 
burácivým a hřmotným troubením nahánějícím strach, které se na 
prodloužených křídlech ozvěny neslo tatranskými dolinami. Primář 
si vzpomenul, jak si často při službě otevřel okna lékařského pokoje, 
aby co nejvěrohodněji slyšel tóny tohoto úžasného koncertu jelení 
lásky. Uvědomil si také, že když potom po deseti letech své první 
lékařské působiště opouštěl, přišel se s ním Tatranský král rozloučit 
a naposledy mu ze strání nad horským sanatoriem zatroubil halali. 
     Čas plynul jako voda v tatranských bystřinách i malohanáckých 
potocích. Ze začínajícího lékaře se stal primář, doma i v zahraničí 
uznávaná lékařská kapacita v oboru bronchoskopie, ale rovněž 
přátelský, znalý a pokorný vyznavač cechu Hubertova. Jevíčské 
sanatorium bylo dávno jeho novým domovem. Převzal štafetu těch, 
kteří zde kdysi léčili básníka Wolkera či manželku prezidenta Masaryka 
Charlotte. Tatranský král naopak svou sílu a jedinečnost předal svým 
početným potomkům v několika následujících generacích. A potom, 
jednou, se oba, měli setkat, povyprávět společný příběh…
     Primář stál opět u otevřeného okna v tatranské ozdravovně. 
Po letech navštívil bývalé kamarády, kolegy lékaře. V Tatrách byl 
opět překrásný podzim, ale tentokráte 
poněkud posmutnělý a méně barevný. 
Před rokem, bez pozvání, předvedly živly 
svůj běs. Teď na louce za sanatoriem, 
docela blízko, spatřil jelena. Byl zdánlivě 
jako jeho praděd. Tatranský král. Přesto 
však mezi nimi byl rozdíl. Tento jelen stál 
tiše, strnule, jako kdyby byl vytesán z kusu 
skály, co tvoří koberec jeho krajiny.  Vítr 
si pohrával s jeho temnou hřívou, jako 
by jej prosil za odpuštění. Byl smutný ve 
světlech i každičkém svalu. Občas pohodil 
hlavou s mohutnou královskou korunou. 
Potom se opět nepřítomně zahleděl 
do kraje, který ještě před zimou tvořily 
neprostupné hvozdy tatranských lesů.
     Shora na něj vrhal mohutný stín 
Gerlachovský štít a z bezoblačných výšin 
ochraptěle křičel orel. Jelen zaklonil 
hlavu a pokusil se zatroubit na pozdrav, stejně tak, jak to činíval 
jeho prapředek. Z hrdla se mu ale vydral jen jakýsi sten plný strachu  
a bolesti. Popošel o několik kroků, aby pokus zopakoval. Nepodařilo 
se mu to. Byl slabý a zubožený, poznamenaný prožitým běsem  
a ztrátou odvěké jistoty, kterou mu byl les…
     Lékař si uvědomil, že minulý podzim byl krásný, teplý a slunečný. 
Zvířata nesledovala jelení kalendář, řídila se jím intuitivně. A tak 
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devatenáctý november - listopad, čtvrtý rok po Miléniu, byl jako 
každý jiný, krásný den, kdy nepočetné listnáče jako již mnohokrát 
předtím svlékaly svůj pestrobarevný šat a mohutné smrky, borovice 
a jedle se připravovaly na dlouhý zimní spánek. Vítr je kolébal ve 
větvích a les spoléhal na jeho dávné přátelství jen tu a tam narušované 
drobnými domácími šarvátkami. Tentokrát však vítr na návštěvu do 
hor tatranských nepřišel jako přítel, ale spíše jako Jidáš zrádce, krutý 
dobyvatel, surovec a podlý vandal.
     Všechno začalo o půl čtvrté odpoledne. Jelen blaženě odpočíval ve 
svém oblíbeném kališti v hloubi lesa, kdesi u horského potoka. Vrcholy 
stromů se náhle rozšuměly. Zpočátku nezřetelně, nesměle, ale potom 
výrazněji, jasněji a hlasitěji. Společenství větví se rozezvučelo sténavými 
pohyby. A potom to začalo. Vítr skučel, hřměl a dvousetkilometrovou 
rychlostí zuřivě rval koruny okolních stromů. Chvěly se zoufalstvím 
a strachem. Přišla hodina jejich neodvratitelné zkázy. 
     Netušil, co se děje. V několika málo minutách začaly s ostře 
hvízdavými nárazy na zem padat první ulomené haluze a špičky 
stromů. Kmeny sténavě praskaly, a když už nemohly vydržet v ohybu, 
tříštily se ve smrtelné křeči. Jako kdyby nějaký neviditelný obr lámal 
kosti pohádkových hrdinů. Jelena popadla panická hrůza, když se po 
něm ostré štěpy polomů sápaly svýma mrtvýma rukama. V panice 
utíkal, aniž věděl kam. Jen pryč, pryč, pryč! Ve sleších mu zněly řezavé 
zvuky trhaného dřeva, lámání a ostré praskání. Mohutné třísky i celé 
pařezy s kusy kmenů létaly v dolinách vzduchem jako obří netopýři. 
Hory a stromy sténaly. V nepředstavitelné hrůze prchal a jen jaksi 
podvědomě slyšel nářek svých trýzněných a umírajících zvířecích 
přátel.
     Děsivé divadelní představení tenkrát skončilo stejně rychle, jako 
začalo. Jelen se konečně mohl zastavit ve svém úprku. Noc přečkal 
v horečce. Tma pokryla zkázu, aby na druhý den ráno slunce prozářilo 
nepopsatelnou apokalypsu Vysokých Tater. Na kilometrech daleko 
od Smokovce a Vyšných Hágů až po Lomnici či Matliare ležely tisíce 
zmrzačených a mrtvých stromů, vyvrácených pařezů, stržených 
balvanů i celých cest a zvířecích stezek. Z jeho jeleních očí se řinuly 
slzy a mísily se s ledovou vodou smutné bystřiny.
     Potom pustinu na dlouhé týdny překryl mlčenlivý sníh, jehož 
netečnost jen tu a tam probouzelo burácení lavin kdesi pod vrcholy 
hor. Tatranský král se hluboko bořil sněhovým příkrovem mezi 
ostrými, neviditelnými pahýly, které mu třískami rozdíraly tělo do 
krve. Byly všude, kam jen se dalo dohlédnout. Jelen ztratil pocit 
bezpečí, měl hlad a marně volal své laně a mladé soky. Bloudil ztracen 
v tragické pustině a cítil, že ho stejně jako les přichází pohladit smrt.

     Přišlo jaro, které ale tentokráte 
nepřineslo úlevu. Král slábl dál a dál, 
a když do moře pařezů a vývratů vkročil 
na prahu léta člověk na pavoucích těžké 
techniky, když sluncem zaburácely 
helikoptéry jako obrovští ptáci, daleko 
větší než orlové, nosící v pařátech 
celé vyvrácené stromy, ztratil poslední 
zbytky klidu. Netušil, ani nemohl tušit, 
že lidé přišli na pomoc lesu zničenému 
zkázou, kterou tyto hory nepamatují. Že 
přišli na pomoc horám i jemu. Tatranský 
král umíral.
     Blížil se večer a jelen se naposledy 
rozhlédl po zlatorudých střepech, 
kdysi tak výjimečného lesa. Primářovi  
u otevřeného okna se na okamžik 
zazdálo, že se jejich oči na kratičkou chvíli 
setkaly. Oči člověka, lékaře, myslivce  

a ušlechtilého, královského zvířete. Ten pohled byl však hodně smutný. 
Potom jelen poklesl v kolenou. Ještě jednou se vzepřel, pokusil se 
vstát, ale marně. Nebylo mu pomoci. Mohutně rozvětveným parožím 
udeřil v pádu o skalnatou, kamením a třískami pokrytou zem a dal jí 
naposledy sbohem…
     Uběhla mnohá léta, plná všelijakých proměn. Bůh ví, proč si 
zrovna dnes pozvolna stárnoucí primář vzpomněl na příběh jeleního 
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Tatranského krále. Nejspíše proto, že si od prvního setkání s ním vždy 
uvědomoval jakousi podobnost a provázanost zvířecích a lidských 
osudů. Jejich dramatičnost, emotičnost, pestrobarevnost, ale  
i jistou obyčejnost a zejména nezvratnost. Ale rovněž proto, že v tom 
tragickém Králově rozloučení, tenkrát ve stráni za vysokohorským 
sanatoriem, přece jen byla jiskřička víry ve vzkříšení vlastního rodu. 
Do hor pak skutečně zvolna přišly nové generace jelenů, potomků 
vznešených Králů, stejně jako po nás přijdou nové generace lidí.  
Možná lépe připravených na život, než jsme byli my. Kdo ví…    
      Primář vstal, protáhl se, z věšáku sundal plášť a obléknul si 
ho. Zhasnul stolní lampu a u dveří otočil vypínačem. Pracovna se 
pohroužila do tmy, která přikryla lékařovy dávné vzpomínky na 
Tatranského krále. Potom se dlouhou nemocniční chodbou, už plně 
koncentrovaný ke svým povinnostem, vydal na večerní vizitu…        

Očima káčkařky  
aneb Malé ohlédnutí za jedním 
prázdninovým dnem klubu KÁČKO *

Dne 10. - 14. 7. 2017 se konala prázdninová dílna klubu KÁČKO. 
Hned druhý den v úterý jsme se vydali na delší procházku. Všichni 
jsme si mysleli, že půjdeme na obyčejnou túru. Ta však tak běžná 
nebyla. Jistě znáte tu historku, když projížděl Přemysl Otakar II. 
naším městem, na zemi uviděl víčko a vykřikl Jé - víčko! Od té doby 
se naše královské město jmenuje Jevíčko. A právě už tehdy bylo 
velmi důležité používat oči, jinak bychom možná žili úplně jinde. 
Však tady může začít i naše historka. Když jsme vyšli, nesli jsme 
si s sebou svůj dalekohled, velmi potřebnou pomůcku, abychom 
všechno viděli detailněji. Jedna z prvních STOPEK byla u jevíčské 
věže. Zastavili jsme se a zkoumali její krásu. Například hodiny, 
co opravoval Jára Cimrman, křížek na vrcholu, hnědo-oranžové 
zdobení a další. Naše procházka pokračovala ke kostelíku sv. 
Bartoloměje, odkud jsme měli možnost vidět pomocí dalekohledu 
Drahanskou vrchovinu jako na dlani. Ba i při zpáteční cestě jsme 
objevili spoustu krás Jevíčka a okolí. Tu jsem si uvědomila, že i ty 
věci, kolem kterých každodenně procházíme, mají své kouzlo. Stačí 
si ho jen všimnout, a to pomocí očí, jednoho z nejdůležitějších 
smyslů člověka.   

 Za KáČko Eliška Beranová, žákyně 9. B ZŠ Jevíčko

* reportáž z prázdninové tvůrčí dílny klubu KÁČKO najdete 
v zářijovém Jevíčském zpravodaji na str. 8  

záznam 22
Petr Peřina
na hraniční na náměstí žulovém prodávají jogurty
po dvaceti v ledem vychlazené piksle
tu a tam sýpky kol akáty a z kočičích hlav
povrchy průjezdů 
průchodů
odchodů do důchodů 
průniků a úniků z průserů
oprýskané fasády
klid horko a vzdoušek k nakousnutí
náměstíčko ne do rovna ale povrch geoidu
tak musí vypadat ráj
a tak to sakra bude

Staňte se pamětníky!
Milí čtenáři Jevíčského zpravodaje a Iniciál, rádi bychom pro rok 2018 připravili seriálové pásmo z  vašich autentických vzpomínek - příběhů, jež 
nebyly dosud nikde a nikým publikovány.
Zapátráte-li ve svých vzpomínkách, jistě se vám nějaký ten příběh vybaví. A klidně to může být událost tradovaná rodinou. Třeba z  konce  
I. světové války a z doby vzniku samostatného Československa, jejichž stá výročí právě v příštím roce oslavíme. Vzpomínky na  malohanácké hrdiny 
těchto dnů by se jistojistě slušelo zveřejnit.
Pravděpodobně je mezi vámi mnoho potomků, již možná čtvrté či páté generace účastníků bojů I. světové války (z východní i západní fronty),  
a ne všechny vzpomínky jsou zapomenuty. Přivítali bychom rovněž staré, rodinnou schraňované dopisy či pohlednice, které by vašemu vyprávění 
dodaly na autentičnosti. 
Z vašich příběhů a některých dalších archivních materiálů bychom rádi sestavili možná nový a originální, nebo jen toliko zapomenutý pohled 
nejen na dobu před 100 lety, na dobu jistě složitou a nelehkou, dobu nových nadějí a pozdějších rozčarování, ale třeba takto osvítíme i to, co se 
v dějinných proměnách různě překrucovalo a přizpůsobovalo společenským a ideologickým postulátům.   
Na Vaše příspěvky se těší
                     Mgr. Helena Ulčová a Ruda B. Beran      



Žil mezi námi - Alois Gottwald
     Co víme o svých sousedech, 
lidech, které denně potkáváme 
nebo, a nemusíme chodit daleko, 
třeba jen o svých nejbližších? Ptáte 
se, proč ten rozvláčný úvod? Chtěla 
bych vás seznámit s dalším jevíč-
ským občanem. Začala jsem o něm 
střádat informace. Tímto člověkem 
byl a je pan Alois Gottwald.
     Mnozí místní si na něj zajisté 
vzpomenou, už proto, že prošli jeho 
houslovou třídou v LŠU Jevíčko. Ale 
nepředbíhejme. Zásadní, i když 
nemnohé informace jsem získala 
od neteře této osvícené osobnosti, 
od paní PhDr.  Jaroslavy Čajové.
     Pan Alois Gottwald (1901 - 1985) byl rovněž znám jako hodinář. 
Pokračoval vlastně v  rodinné živnosti. Původně jeho rodina provo-
zovala kromě hodinářství i zlatnictví (opravy drobných šperků). Ve 
svém domě v Kostelní ulici měl malý obchůdek, kde sedával u okna 
a opravoval hodiny všeho druhu.
     Z jeho osobního života toho moc nevíme, avšak je jisté, že od mlá-
dí měl vřelý vztah k hudbě. V pozdějším věku si dodělal pedagogické 
vzdělání a učil v Lidové škole umění v Jevíčku.
     V kostele Nanebevzetí Panny Marie hrával na varhany. A protože 
hudebníci a herci mají k sobě blízko - i pan Gottwald působil v ochot-
nickém divadle, hrával v orchestru a také při různých kulturních ak-
cích. Psal básně. 
     Trochu jsem pátrala v archivu Městského muzea a našla jsem 
například divadelní programy, kde je pan Gottwald uveden jako kla-
vírista scénického orchestru při premiéře divadelní hry Strakonický 
dudák. Bohužel na programu nebylo uvedeno datum, ale divadlo 
se uskutečnilo v době, kdy ve městě působil Sdružený závodní klub 
(pod patronací n. p. Diu). 
     Další program tentokrát z 27. 10. 1963 uváděl Fidlovačku. Jedna-
lo se o slavnostní představení na počest 100. výročí ochotnického 
divadla v Jevíčku (1863 -1963); zde bylo uvedeno, že nastudoval sólo.
     Myslím, že pokud bychom se probírali dalšími programy tehdejší-
ho ochotnického divadla, setkávali bychom se často s jeho jménem.
     Vraťme se k našemu informačnímu zdroji, ten uvádí, jaké další zájmy 
pan Gottwald měl. Přátelil se s umělci - malíři, kteří působili v Jevíčku, 
sbíral malohanácké písničky. Když jsme u písní, pan Gottwald zpíval 
v operetách. Psal básně, vydal básnickou sbírku Zvonky v lukách a své 
články publikoval v časopise Malá Haná. Angažoval se v Orlu (jednalo 
se katolický tělovýchovný spolek, souputníka Sokola) a též udržo-
val kontakty s  osobnostmi z tehdejšího hudebního života, jakými 

K vydání připravuje: Literární sdružení INICIÁLY a Historicko-vlastivědný kroužek Malá Haná, 
Komenského nám. 167, 569 43 Jevíčko. Grafická úprava: RUSTIKA Jevíčko

Jevíčský zpravodajIV /   Říjen   2017 

Muřinoh gratuluje  

šestému vylosovanému poutníkovi,
který úspěšně doputoval 
za Krchomilkou.
Je jím Jan Pelant z Horních Počaplů u Mělníka,
jemuž zasíláme knihu Muřinoh a Krchomika
s věnováním autora.

byli např. var-
haník Bedřich  
A n t o n í n  
W i d e r m a n n 
nebo dirigent 
Adolf Vykydal, 
rodák z Bisku-
pic. 
     Ještě tro-
chu subjektiv-
ního pohledu  
a vzpomínek.  
Já jsem chodila 
k panu učiteli 
Got twa ldov i 
na housle. No, 

je tomu již více jak padesát let, ale pamatuji se, že hudební teorii 
s námi moc neprobíral, zato houslovým opusům ze sešitu „Ševčíka“ 
věnoval maximální prostor. Rovněž nám dával notové partitury, které 
sám psal, a ty jsme potom museli nastudovat. Také z nás - malých 
houslistů sestavil houslové trio, které veřejně vystupovalo. Měl ta-
kovou zásadu, že nejprve musíme umět hrát to základní a potom se 
teprve pouštět do dalších - složitějších skladeb. To byla vzpomínka 
jen na okraj.
      Myslím, že pokud bychom pátrali dál a dál, určitě by vzpomínky 
dalších pamětníků obohatily tuto skromnou sondu do života a práce 
pana Aloise Gottwalda.   

                                                Mgr. Helena Ulčová

Na posledních strunách * 
Alois Gottwald
Pozdním večerem
se nese tiše houslí hlas,
když mlhavým šerem
hvězdy pohasly a luny zbledl jas.

Dlouho neptá se
mysl moje hravá,
to ještě cvičí! v tomto ještě čase
Jára, - - - etudy přehrává!
    
* z básnické sbírky Zvonky na lukách;
   autor oplakává smrt svého kamaráda, 
   hudebníka Járu

Kavárna Bar 2. Svět 
(Žlíbka)
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