
Lednové slovo šéfredaktorky Jevíčského zpravodaje
Jevíčský zpravodaj má další rok za sebou a nový před sebou. Mnohým čtenářům se možná zdá, 
že každé číslo zpravodaje je vytvořené za jeden či dva dny, kdy se jen poskládají zaslané příspěv-
ky a je hotovo. Kdepak…. Každý měsíc jde o práci několika lidí, kteří vzájemně spolupracují a dá-
vají dohromady své nápady. Díky tomu vzniká dle mého názoru periodikum s přehlednou formou 
a pestrou škálou článků mnohdy obohacených fotografiemi. Proto bych následující řádky chtěla 
využít k poděkování těm, kteří se na zpravodaji podílejí. V prvé řadě si dík zaslouží paní Braune-
rová a Schneiderová z Turistického informačního centra Jevíčko a pan Šafář, kteří se velkou mě-
rou podílejí na fungování zpravodaje, dále pak paní Minaříková, která skládá reklamy. Díky skvě-
lé spolupráci s Rustikou získává zpravodaj dokonalou grafickou podobu. Nedílnou součást Jevíč-
ského zpravodaje tvoří rubriky okolních obcí – Biskupic, Chornic a Jaroměřic, za což patří dík je-
jich zástupcům – panu Šebkovi, panu Smékalovi a paní Vykydalové. 
Jevíčský zpravodaj by nebyl tak čtivý a bohatý bez stálých přispěvatelů, ke kterým patří mateřská 
škola, základní škola, gymnázium, skautské oddíly či různé jevíčské sportovní spolky. Zpravodaj je 
často obohacen díky historickému okénku pana Františka Plecha či zajímavým příspěvkům pana 
Josefa Skácela. Milovníky literatury jistě vždy potěší literární příloha Iniciály, která vychází díky 
panu Beranovi. Pokud jsem na nějakého věrného přispěvatele zapomněla, tak mi to promiňte. 
Možná nejste vždy spokojeni s umístěním či podobou vašich článků nebo plakátů. Vězte, že není 
v našich silách vyhovět každému přání pisatele. Jevíčský zpravodaj má svoji ustálenou formu, kte-
rou se snažíme dodržovat, a jen omezené množství barevných stran. 
Doufám, že i v dalším roce se budete těšit na nová vydání Jevíčského zpravodaje a prominete 
nám drobné nedostatky. Nejsme profesionálové, ale snažíme se dělat svoji práci na zpravoda-
ji co nejlépe. 
Příjemný vstup do nového roku Vám přeje

Mgr. Jitka Budigová

S odvahou do nového roku 2018
Milí spoluobčané,
jaký bude pro naše město rok 2018? Z pohledu základního dokumentu, kterým je městský roz-
počet, můžeme s jistotou tvrdit, že bude investičně bohatý a do jisté míry odvážný. Ne každý rok 
lze sestavit rozpočet, kde výdaje výrazně převyšují příjmy a hlavní investice a opravy dosahují tak-
řka 32 mil. korun. Dosavadní daňová výtěžnost, daňová predikce a již schválené projekty v zastu-
pitelstvu nás však vedou k tomuto pojetí hospodaření v příštím roce. Doba zkrátka přeje investi-
cím, a takto jsme k tomu přistoupili i v Jevíčku s vědomím toho, že je důležité současně myslet na 
zadní vrátka a udržovat na účtech rozumnou rezervu. Více se však k parametrům rozpočtu 2018 
dozvíte v lednovém „okénku“.
Dovolte nám také poděkovat za spolupráci v roce 2017 všem zástupcům místních spolků a orga-
nizací, kteří svou činností vytvářejí pozitivní hodnoty, ať už ve správě majetku, který je využíván 
ke sportovním a volnočasovým účelům, ale také vytvářející hodnoty kulturní, vzdělávací a spole-
čenské. Zkrátka spolky k našemu aktivnímu městu Jevíčku neodmyslitelně patří a dotvářejí pozi-
tivní obraz města, za což jim velmi děkujeme a počítáme pro rok 2018 s podporou spolkové čin-
nosti v rámci grantového systému ve výši 750 tis. Kč.
Nutno též připomenout našim čtenářům, že příští rok bude pro obce také rokem volebním.  
V říjnovém termínu rozhodnou občané o novém složení zastupitelstva a vedení města. Popřejme 
si tedy navzájem, aby se o hlasy nás všech ucházeli lidé důvěryhodní, kteří dokáží naše společen-
ství spojovat. Osobnosti s životními zkušenostmi, kterým záleží na osudu našeho krásného měs-
ta a dokážou 
p ř e d k l á -
dat zajíma-
vé myšlenky  
a smyslupl-
né vize pro 
jeho další 
rozvoj. Tak 
tedy s odva-
hou do no-
vého roku 
2018…

Vše dobré, osobní spokojenost a hlavně zdraví vám do nového roku 2018  
za Město Jevíčko přejí Dušan Pávek a Miroslav Šafář společně se všemi zastupiteli.

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic
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Fotoaktuality

Na náměstí se 3. prosince rozsvítil vánoční 
strom s keramickým betlémem

www.jevicko.czwww.jevicko.cz

7. prosince proběhla vernisáž archeologické 
výstavy Barbaři v pohybu

Druhou adventní neděli obdaroval děti  
v sále hotelu Morava sv. Mikuláš
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás na přelomu roku 
pozdravil a předtím, než Vám popřeji vše 
nejlepší do roku nového, chtěl bych se 
ohlédnout za rokem 2017 a nastínit vize 
roku 2018. Kompletní přehled investičních 
akcí a oprav, které se v našem městě v roce 
2017 uskutečnily, zveřejníme v přehledné 
tabulce v únorovém čísle Jevíčského zpra-
vodaje, neboť v první polovině prosince, 
kdy jsem tento článek psal, probíhaly ješ-
tě dokončovací práce na některých projek-
tech a nebylo možné je tedy ještě vyhod-
notit.
Když jsme v prosinci roku 2016 schvalovali 
rozpočet města na rok 2017, již jsme vědě-
li, že nás čeká rok plný práce, zacílený ze-
jména na dotační podporu, která našemu 
městu výrazně ekonomicky pomáhá v roz-
voji a naplňování našich cílů. V tomto ohle-
du se nám podařilo uspět v několika ob-
lastech. Největší dotační injekcí bylo poří-
zení velkokapacitní hasičské cisterny Tatra 
815 6x6, kde z celkové ceny 7 428 190,- Kč 
bylo poskytnuto 6 685 371,- Kč z EU v rám-
ci Integrovaného regionálního operačního 
programu a dalších 300 000,- Kč obdrželo 
město dotaci z Pardubického kraje na do-
plňkové vybavení cisterny v celkové výši 
433 189,- Kč. Dalších cca 180 000,- Kč při-
spěly na pořízení okolní obce a SDH Jevíč-
ko.
Další významnou dotační podporou byly 
téměř dvě totožné částky. První na vybu-
dování sociálního zázemí a WC v Panském 
dvoře, kde město obdrželo z Pardubické-
ho kraje 950 000,- Kč z celkové ceny díla  
1 754 924,- Kč.
Druhou dotací v obdobné výši bylo 960 
000,- Kč z Ministerstva kultury na opravu  
a restaurování kulturních památek v měst-
ské památkové zóně, zde jsme realizova-
li fasádu, výkladce na bytovém domě Tře-
bovská 71, dokončení fasády na bývalém 
Augustiniánském klášteře a restaurování 
sochy sv. Anny na křižovatce ulic Svitavská 
a Okružní IV.
Dotačně podpořený byl také projekt za-
teplení bytového domu na ulici Křivánkova 
č. p. 98, kdy město očekává dotaci z Inte-
grovaného regionálního operačního pro-
gramu ve výši 852 499,- Kč z celkových ná-
kladů v částce 2 664 058,- Kč.
Významnou finanční podporu čerpalo 
město také v rámci rekonstrukce ulice Rů-
žové, kde veškeré náklady na výměnu vo-
dovodu a vodovodních přípojek v této uli-
ci hradil Svazek skupinového vodovodu 
Malá Haná ve výši cca 1,7 mil. Kč (právě 
toto je jedna z akcí, která v době vzniku 
mého okénka nebyla uzavřena, proto ná-
klady uvádím orientačně). 
Uvedené příklady nebyly veškerou dotační 
podporou města v roce 2017, další dotační 
prostředky putovaly do městské pokladny 
např. na zaměstnance veřejně prospěšných 
prací, kteří v roce 2017 výrazně posílili stá-
lé zaměstnance v městské údržbě. Dále to 
byly dotační prostředky na provoz Pečova-
telské služby nebo podporu kulturních ak-

Okénko radních tivit v Jevíčku, atd. O všechny tyto dotační 
prostředky město každý rok žádá a usilu-
je z různých dotačních titulů, není tedy sa-
mozřejmé, že by do městské pokladny sa-
movolně doputovaly.
Díky štědré dotační podpoře, rozumné 
úvěrové politice města a hospodárnos-
ti ekonomická stabilita města za posled-
ní roky vzrostla. Přijaté dotace za po-
slední roky činily: rok 2014 – 14,8 mil. 
Kč, rok 2015 – 10,2 mil. Kč, rok 2016 
– 9,1 mil. Kč, rok 2017 – zde očekává-
me částku okolo 11 mil. Kč. Zatímco do-
tační podpora ve všech letech nenarůstala, 
což je dáno objemem a charakterem pro-
váděných investic, zůstatky na bankov-
ních účtech města meziročně posilova-
ly: k 31. 12. 2014 - 10,6 mil. Kč, k 31. 12. 
2015 - 12,6 mil. Kč, k 31. 12. 2016 - 12,8 
mil. Kč, k 31. 12. 2017 pak očekáváme 
zůstatek na účtech města ve výši 17 mil. 
Kč. Významným přínosem byly také pří-
jmy z prodeje pozemků města, zejména  
v nové lokalitě ulice Římských legií, kde 
nám do roku 2018 zůstávají už pouze dva 
volné stavební pozemky.
Díky těmto číslům máme rok 2018 naplá-
nován jako velmi aktivní, zejména na re-
alizaci dotačních a investičních projektů.  
V rozpočtu počítáme se 17 mil. Kč uspoře-
ných prostředků z minulých let, dále pře-
bytkem rozpočtu v roce 2018 ve výši 11 
mil. Kč a k dokrytí investic počítá rozpo-
čet města s úvěrovým krytím od České 
spořitelny ve výši 5,5 mil. Kč. Aktuální níz-
ká úvěrová zatíženost tento krok bez obav 

umožňuje. Nutno také dodat, že vedoucí 
finančního odboru města Ing. Bartuňko-
vá vždy stanovuje příjmovou část rozpočtu  
s rozumnou rezervou, tedy nepočítá s ma-
ximálními možnými příjmy v daném roce, 
ale s reálným předpokladem, což nám  
v závěru roku přinese vždy rezervu v řá-
dech několika mil. Kč. Díky všem těm-
to faktorům si můžeme dovolit pro rok 
2018 naplánovat investice v celkové výši 
31,9 mil. Kč. Bohužel není možné v jednom 
článku podrobněji okomentovat všechny 
připravované akce, proto je uvádím v sou-
hrnné tabulce z rozpočtu města:

Výdaje-investice, opravy: Zdroje města
Barvířská, bývalé PBH, bourací práce 500 000,00
Projekt Barvířská 560, bytový dům, prováděcí projekt 180 000,00
Protipovodňová ochrana prům.zóny REHAU, spoluúčast k dotaci 4 000 000,00
Hřbitovní zeď Kostelíček - oprava 1/2 celkové délky zdi 500 000,00
Zeleň před hřbitovem v Jevíčku 100 000,00
Růžová, kanalizace, vodovod, povrch komunikace 5 500 000,00
Okružní IV, kanalizace, vodovod, VO, chodníky, parkoviště 5 874 000,00
Kino, dotační management 165 000,00
Komunikace Římských legií, dokončení finálních povrchů (asfalt, chodníky) 1 890 000,00
Parkoviště A. K. Vitáka, K. Čapka 760 000,00
Infrastruktura průmyslová zóna, Třebovská ulice 1 087 000,00
Sběrný dvůr, projektová dokumentace nového SD 176 000,00
ZŠ střecha tělocvičny, oprava izolace a zatékání 2 000 000,00
MŠ zateplení 7 000 000,00
Chodníky, stavební komise doporučí vhodné lokality 500 000,00
Regenerace památek 700 000,00
Cyklostezka, prováděcí projektová dokumentace, administrace žádosti 450 000,00
Projektová dokumentace zateplení BD K. Čapka 782, 783 240 000,00
Kompostéry pro domácnost-Region MTJ 350 000,00
celkem 31 972 000,00

Vážení spoluobčané,
rád bych tedy do roku 2018, který bude pro naše město 760. výročím od povýšení na „Měs-
to královské“, vstoupil s poděkováním všem, kteří se na vedení města podílejí a o jeho rozvoj 
starají, mám na mysli zejména své nejbližší kolegy, místostarostu Mgr. Miroslava Šafáře, dále 
radní, zastupitele města, předsedy komisí, výborů a celý tým zaměstnanců Městského úřadu 
Jevíčko, turistického informačního centra, městské knihovny, podniku bytového hospodářství, 
pečovatelské služby, městské policie, také ředitele a zaměstnance jevíčských škol a v nepo-
slední řadě technické pracovníky města. 
Poděkování patří i Vám všem, kteří se aktivně staráte o vzhled svých domů, zahrad a udržuje-
te veřejná prostranství v místech Vašeho bydliště, neboť to vše dotváří kulturu bydlení a sou-
žití v našem městě.
Závěrem mi dovolte popřát nám všem do roku 2018 zejména pevné zdraví, dobré rodinné  
i mezilidské vztahy, optimismus a dostatek volného času, který věnujte také odpočinku a ko-
níčkům, svým rodinám a Vašim nejbližším.

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

Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci lednu 2018 oslaví  
významné životní jubileum 

Vlasta Zemánková 
Antonie Motlová 
Antonín Káňa 
Silvia Svobodová 
Rudolf Spáčil 
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Vernisáž výstavy „Barbaři v pohybu“
Ve čtvrtek 7. prosince 2017 proběhla v Muzeu regionu Boskovicka slavnostní vernisáž výstavy 
„Barbaři v pohybu“, která si klade za cíl zmapovat archeologické nálezy z doby římské na území 
Malé Hané. Výstava představí zvláště výsledky systematického archeologického výzkumu v Jevíčku 
v lokalitě „Pod příční cestou“. Město bylo na vernisáži reprezentováno místostarostou Mgr. 
Miroslavem Šafářem, správkyní muzea Mgr. Helenou Ulčovou a zastupitelem a dokumentátorem 
výzkumu Ing. Romanem Müllerem.
Na katastru Jevíčka, resp. Jevíčka-předměstí se nachází devět lokalit s nálezy z doby římské. Šest 
sezón na tomto germánském sídlišti a pohřebišti za Jevíčkem bádali studenti archeologie pod 
vedením Doc. PhDr. Eduarda Droberjara, Ph.D., spoluautora výstavy. V letech 2010-2014 a 2016 
zde bylo prozkoumáno 30 žárových hrobů ze starší doby římské (některé s vojenskou výzbrojí)  
a pozůstatky germánské osady z mladší doby římské. Četné římské importy, získané ze žárového 
pohřebiště, svědčí o významných nadregionálních kontaktech, které udržovali místní polabští 
Germáni (Svébové) s římskými provinciemi. V období markomanských válek (2. století n. l.) za 
vlády Marka Aurelia se oddíly římské armády dostaly až do oblasti Malé Hané, o čemž svědčí 
množství roztroušených nálezů – mincí, spon, součástí zbroje. Na území dnešního Jevíčka byla 

v loňském roce dokonce odkryta část římského 
pochodového tábora. Expozice přiblíží jak život 
domácích Germánů, tak doklady materiální 
kultury z území Itálie a římských provincií. 
Výstava bude otevřena do 31. 3. 2018 v ÚT 
– PÁ 10 až 17 hod. a v SO – NE 13 až 17 hod. 
a bude též provázena sérií přednášek vědeckých 
kapacit k tématice archeologických nálezů  
a osídlení Moravy v době římské. Bližší informace 
budou uveřejněny na webových stránkách: 
http://www.muzeum-boskovicka.cz/

Mgr. Miroslav Šafář

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 39. zasedání  

Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání  
39. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka, svo-
laného 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: 15. 01. 2018 od 16:00 h

Program:  bude zveřejněn 7 dní před 
    zasedáním na úřední desce
V Jevíčku dne 8. 12. 2017

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

Informace pro žadatele o příspěvek v rámci Grantového
systému města Jevíčko v roce 2018

Vážení žadatelé,
o příspěvek v grantovém systému města Jevíčko v oblasti dotací typu A, C na akce pořáda-
né v roce 2018 lze žádat nejpozději do 16. 1. 2018. Na žádosti doručené na podatelnu MěÚ 
Jevíčko v pozdějším termínu nebude brán zřetel. Formulář žádosti a podmínky grantové-
ho systému jsou zveřejněny na webových stánkách města: www.jevicko.cz v sekci Informace  
z radnice: „Grantový systém města Jevíčko“.

Mgr. Miroslav Šafář

Informace o možnosti  
zapojení se do systému  

nakládání s komunálním  
odpadem pro podnikatele

Původci odpadu z obchodní podnikatelské 
činnosti podobnému komunálnímu odpa-
du (tj. papírových, lepenkových a plastových 
obalů vznikajících při prodeji zboží) se mo-
hou formou smlouvy zapojit do systému na-
kládání s komunálním odpadem. Smlouva se 
sjednává s roční platností za úplatu ve výši  
2.000 Kč vč. DPH a opravňuje podnikatelský 
subjekt odevzdat takto vytříděné odpady pří-
mo na sběrném dvoře v Jevíčku, přičemž jejich 
velikost musí být upravena tak, aby se co nej-
více zmenšil jejich objem (např. v plastových 
pytlích, svázané do balíku). Kontakt pro sepsá-
ní smlouvy: MěÚ Jevíčko, Petra Minaříková, tel. 
č. 464 620 511,  e-mail: minarikova@jevicko.cz.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Termín svozu směsného komunálního odpadu a druhotných surovin
z Jevíčka a Zadního Arnoštova v roce 2018
Komodita Místo Četnost svozu Termín svozu
Směs. komunální odpad Jevíčko 1 x 7 dnů každé pondělí
Směs. komunální odpad Zadní Arnoštov 1 x 14 dnů sudé úterý
Papír Jevíčko, Zadní Arnoštov 1 x 14 dnů sudý čtvrtek
Papír Mařín výzva sudý čtvrtek
Plasty Jevíčko 1 x 7 dnů lichý čtvrtek,sudá středa
Plasty Mařín, HZS Jevíčko výzva lichý čtvrtek
Plasty Zadní Arnoštov 1 x 14 dnů lichý čtvrtek
Sklo (1100 l) Jevíčko, Zadní Arnoštov 1 x 14 dnů (do 31. 3. 1x měsíčně) sudé úterý
Sklo (1100 l) Mařín výzva sudé úterý
Sklo (zvony) Jevíčko, Zadní Arnoštov 1 x 14 dnů (do 31. 3. 1x měsíčně) sudý pátek

                                                                                                             SUEZ Využití zdrojů a.s.
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Rada města Jevíčko schvaluje
1a/71R/2017 přidělení odměny ředitelce MŠ 

Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu
1c/71R/2017 přidělení odměny řediteli ZŠ Je-

víčko ve výši dle přílohy zápisu
1d/71R/2017 prodloužení nájemní smlouvy 

na nebytové prostory na Komenského 
nám. 167 žadatelce dle zápisu do 31. 
12. 2018

1e/71R/2017 prominutí nájmu pro 28. oddíl 
skautů Petra Müllera Jevíčko za pro-
nájem městské chaty ve Smolenském 
údolí v termínu 2. – 3. 12. 2017

2a/71R/2017 uskutečnění koncertu Libora 
Šmoldase v synagoze v Jevíčku v termí-
nu 15. 12. 2017 s náklady do 3.000 Kč

2b/71R/2017 použití vozidla Fiat Ducato, rz 
4E9 6090, které je zařazeno v JSDH 
Jevíčko a v majetku Města Jevíčko 
na cestu do Běloruska, kde ve dnech  
1. 12. 2017 - 4. 12. 2017 se dorostenec-
ká reprezentace ČR účastní mezinárod-
ních závodů v Požárním sportu ve měs-
tě Misk v Bělorusku. Náklady na dopra-
vu uhradí vysílající SH ČMS

2c/71R/2017 pořádání adventních a vánoč-
ních kulturních akcí v Jevíčku dle pří-
lohy s předpokládaným rozpočtem ve 
výši 65.000 Kč

2e/71R/2017 pořízení 8 ks praktikáblů od fir-
my MusicData, s. r. o., U Tržiště 1, 594 
01 Velké Meziříčí za celkovou částku 
80.202 Kč vč. DPH

2f/71R/2017 nabídku Kabelové televize CZ,  
s. r. o. na zprovoznění nového systé-
mu provozu lokálního infokanálu za 
jednorázový zřizovací poplatek 35.000 
Kč bez DPH + měsíční poplatek ve výši 
3.000 Kč bez DPH a pověřuje obsluhou 
lokálního infokanálu pracovnice TIC Je-
víčko

3a/71R/2017 cenovou nabídku společnos-
ti RPA, s. r. o., Brno na podání žádostí 
o dotaci na akce „Oprava střechy tělo-
cvičen ZŠ“ a „Obnova chodníku na uli-
ci Okružní IV 2. etapa“ ve výši dle zá-
pisu a uzavření příkazní smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a Regionální poraden-
skou agenturou, s. r. o., Starobrněnská 
690/20, 602 00 Brno a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy za splnění pod-
mínek dle zápisu

4a/71R/2017 vnitřní platový předpis, který 
stanovuje výši odměn z dohod o pra-
covní činnosti pro členy JSDH Jevíčko 
na rok 2018 dle zápisu

4b/71R/2017 ceník provozních nákladů za 
práci hasičské techniky (vozidel) platný 
od 1. 1. 2018

4c/71R/2017 přidělení finančních odměn pro 
aktivní členy JSDH Jevíčko za celoroční 
činnost dle návrhu

4e/71R/2017 použití vozidla JSDH Jevíčko Fiat 
Ducato rz 4E9 6090 jako doprovodné 
vozidlo při předání vozidla TATRA 148 

CAS 32 na Ukrajinu ve dnech 12. - 16. 
12. 2017 za dohodnutých podmínek 
uvedených v zápisu

5b/71R/2017 smlouvu o uzavření budou-
cí smlouvy o zřízení věcného břemene  
a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-
12-2006777/VB/1A mezi Městem Jevíč-
ko a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zříze-
ní věcného břemene na pozemcích p. 
č. 178, 179, 181, 528, 529/3, 1737/2, 
1737/5, 1744/1, 1744/4, 1750/1, 
1751/13, 1751/14, 1751/35, 1757/1, 
1757/6, 1757/18, 259 a 261, vše v k. 
ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové 
náhrady 8.000 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

5d/71R/2017 smlouvu o uzavření budou-
cí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne a smlouvu o právu provést stav-
bu č. IE-12-2006696/VB/1 mezi Měs-
tem Jevíčko a společností ČEZ Distribu-
ce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
na zřízení věcného břemene na pozem-
cích p. č. 3571, 1751/2, st. 249, 1186/1, 
1186/3, 5376/2, 1751/1, st. 253, 3590, 
st. 471/1, 2518, 1199/6, 550/55, 2587, 
550/13, 1199/4, 1199/3, 551/3, 550/91, 
550/90, st. 256/1, 538/7, 175/5, 175/4, 
538/1, 1715/6, 530/21, 538/16, 1714/1, 
538/14, 550/69, 538/15, 538/22, 
538/57, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
výši jednorázové náhrady 100 Kč bez 
DPH za metr trasy kabelového vedení, 
1.000 Kč bez DPH za rozpojovací skříň, 
1.000 Kč bez DPH za přípojkovou skříň 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5f/71R/2017 kácení a instalaci kontejneru na 
plast dle doporučení komise ŽP

6a/71R/2017 doplnění inventarizační komi-
se o dva členy k provedení inventariza-
ce majetku, pohledávek a závazků PBH 
města Jevíčka k 31. 12. 2017 (dle zá-
kona 563/1991 Sb. a vyhlášky 272/10 
Sb.) o tyto členy: Ing. Jaroslava Zezulu 
a Mgr. Jiřího Janečka

6b/71R/2017 doplnění 12 ks novinových schrá-
nek do vchodových dveří v provedení 
hliník do bytového domu M. Mikuláše 
551, Jevíčko firmou VPO OKNA Blan-
sko, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, Blan-
sko, IČ: 27715736, DIČ: CZ27715736 
za cenu 16.795 Kč bez DPH s úhradou  
z rozpočtu PBH města Jevíčka

6c/71R/2017 předložené vícepráce firmy Mo-
lat, s. r. o., Velké Opatovice ve výši 
60.665 Kč bez DPH v rámci realizace 
projektu zateplení domu č. p. 98 na ul. 
Křivánkova na základě požadavků nad 
rámec původního projektu, které bu-
dou hrazeny z rozpočtu PBH

6d/71R/2017 cenovou nabídku firmy Obklady, 
dlažby, podlahy Kamil Pitner, Horní Ště-
pánov 362, IČ: 70274819 na opravu za-
teplené stěny vpravo ve vstupní chodbě 

Usnesení 71. schůze Rady města Jevíčko konané dne 27. listopadu 2017
bytového domu Komenského náměs-
tí 167, Jevíčko (bývalý klášter) za částku 
13.176 Kč bez DPH s úhradou z rozpoč-
tu PBH města Jevíčka

7/71R/2017 přidělení bytu č. 7, velikost 1 + kk, 
v bytovém domě DPS na ulici Svitavská 
838, Jevíčko žadatelce dle zápisu na do-
poručení bytové a sociální komise

Rada města Jevíčko neschvaluje
5g/71R/2017 záměr prodeje pozemku p. č. 

4294 - lesní pozemek v k. ú. Jevíčko-
předměstí

Rada města Jevíčko pověřuje
3b/71R/2017 investičního technika zpraco-

váním finanční náročnosti k zajištění 
umístění odpadkových košů a košů na 
psí exkrementy na uvedená místa dle 
provedené pasportizace odpadkových 
košů Městskou policií Jevíčko

5e/71R/2017 vedoucího organizačního odbo-
ru zajištěním CN k vypracování dend-
rologického posudku stromořadí na uli-
cích A. K. Vitáka a Svitavská u hřbitova 
a zajištěním CN k provedení vzorkování 
vody Žlibeckého potoka

5h/71R/2017 místostarostu v součinnosti  
s vedoucím organizačního odboru jed-
náním se společností Plemenáři Brno, 
a. s. o poskytnutí části pozemku p. č. 
538/24 - ostatní plocha v k. ú. Jevíč-
kopředměstí k vybudování parkovacích 
míst u bytových domů č. p. 606-609

Rada města Jevíčko ruší
2d/71R/2017 bod usnesení RM č. 2e/70R/2017 

ze dne 6. 11. 2017
5a/71R/2017 bod usnesení RM č. 6d/70R/2017 

ze dne 6. 11. 2017
5c/71R/2017 bod usnesení RM č. 6a/69R/2017 

ze dne 23. 10. 2017

Rada města Jevíčko souhlasí
1b/71R/2017 s umístěním kanalizační přípojky 

na městském pozemku p. č. 1311/1 v k. 
ú. Zadním Arnoštově žadateli dle zápisu 
s podmínkou uvedení pozemku po pro-
vedení výkopových prací do původního 
stavu a projednání napojení kanalizační 
přípojky se správcem kanalizace

Rada města Jevíčko doporučuje
4d/71R/2017 strážníkům MP Jevíčko zvýšit do-

hled nad parkováním vozidel na chod-
nících na ul. K. Čapka a U Zámečku

4f/71R/2017 na některém z dalších schůzi rady 
města uzavřít dohodu s MěÚ Morav-
ská Třebová o možnosti zprostředková-
ní výdeje občanských průkazů na MěÚ 
Jevíčko

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1a/72R/2017 přidělení odměny zastupujícímu 

řediteli ZUŠ Jevíčko ve výši dle přílohy 
zápisu

1b/72R/2017 prodloužení nájemní smlouvy 
na nebytový prostor na ul. M. Mikulá-
še 449 v Jevíčku žadateli dle zápisu do 
31. 12. 2018

1c/72R/2017 parkování vozidla Multikar na za-
hradě za RD č. p. 421 na ul. Třebovská  
v Jevíčku žadateli dle zápisu

2a/72R/2017 dodatek č. 1 ke smlouvě  
č. OKŘ/17/22270 o poskytnutí účelo-
vé dotace na požární techniku a věc-
né prostředky požární ochrany JSDH  

Usnesení 72. schůze Rady města Jevíčko konané dne 4. prosince 2017
z rozpočtu Pardubického kraje uzavře-
nou mezi Městem Jevíčko a Pardubic-
kým krajem

2b/72R/2017 dodatek č. 1 ke smlouvě o po-
skytování IT služeb mezi Městem Jevíč-
ko a Martinem Hegerem, DiS., uzavře-
né 22. 2. 2016 s účinností od 1. 1. 2018
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O tom, že zoufalí lidé dělají zoufalé 
činy, se dovídáme z tisku a dalších 
médií téměř dnes a denně. Tím 
nejhorším možným činem je zcela 

nepochybně takový čin, který směřuje proti ži-
votu a zdraví člověka. 
V první polovině prosince byla hlídka Městské 
policie Jevíčko požádána Policií ČR OOP Mo-
ravská Třebová o součinnost při zjištění a za-
jištění místa – kterým měl být blíže neusta-
novený most mezi Jevíčkem – Jaroměřicemi  
a Velkými Opatovicemi. Tato žádost byla uči-
něna poté, co na linku integrovaného záchran-
ného systému bylo oznámeno, že se mladý 
muž chystá ukončit svůj život právě skokem 
z mostu. Od této chvíle pak začal pro všech-
ny zasahující policisty a strážníky boj s časem, 
neboť se jednalo o přesně neurčené místo, ze 
kterého se mladík chystal skočit, a jedná se 
tedy o bezprostřední ohrožení života a zdra-
ví člověka.    
Dle dohody s hlídkou OOP Moravská Třebová 
provedla hlídka MP Jevíčko prověrku na tra-
se Jevíčko – Jaroměřice a následně Jaroměřice 
Velké Opatovice. Při kontrole druhé trasy pak 
hlídka MP zjistila pohyb osob na mostě před 
Velkými Opatovicemi. Při příjezdu namísto pak 
bylo zjištěno, že se zde nachází hlídka Policie 
ČR OOP Letovice, která mladíka zajistila a na 
místo přivolala rychlou záchranou službu. Ná-
sledně mladík skončil v péči záchranářů. Důvo-
dem neuváženého jednání mladého muže byly 
určité osobní problémy. K jejich řešení si vybral 
ten nejhorší možný způsob, a to ukončení ži-
vota. Naštěstí vše skončilo záchranou mladíka.
  

Za Městskou policii Jevíčko:  
Mgr. Bc. Dušan Tejkal, velitel MP

2c/72R/2017 postupné vyklízení a odstraňo-
vání starých povrchů zdiva a obkladů 
v prostorách bývalé vývařovny v sever-
ním křídle kláštera pracovníky města  
a pověřuje investičního technika koor-
dinací prací

2d/72R/2017 ubytovací řád Městské ubytovny 
v Jevíčku a ceník ubytovacích služeb dle 
zápisu s účinností od 1. 1. 2018

2e/72R/2017 uzavření „Prohlášení o spoluprá-
ci“ mezi Městem Jevíčko a Obcí Chorni-
ce o poskytování sociálních služeb a so-
ciální práce prostřednictvím pečovatel-
ské služby Města Jevíčko

3a/72R/2017 smlouvu o uzavření budou-
cí smlouvy o zřízení věcného břemene  
a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-
12-2016823/VB1 mezi Městem Jevíčko 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Tep-
lická

874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného bře-
mene na pozemcích p. č. 3059/3, p. č. 
3058/2 a p. č. 3061/1, vše v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí, výši jednorázové náhra-
dy 100 Kč bez DPH za m trasy kabelo-
vého vedení a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

3b/72R/2017 dodatek smlouvy o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného bře-
mene a smlouvy o právu provést stav-
bu č. IE-12-2006467/VB/01 mezi Měs-
tem Jevíčko a společností ČEZ Distribu-
ce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
na zřízení věcného břemene na pozem-
ky p. č. 96/24, p. č. 107/9, p. č. 107/8, p. 
č. 96/9, p. č. 96/7, p. č. 2, p. č. st. 6, p. č. 
st. 116/1 a p. č. st. 4, vše v k. ú. Jevíčko-
město, výši jednorázové náhrady 5.000 
Kč bez DPH a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

 MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO
Oznámení voličům o době a místu konání volby prezidenta České republiky  

ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)
V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta re-
publiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) ve znění pozdějších 

předpisů,
i n f o r m u j i   v o l i č e ,  že

1.  Volba prezidenta České republiky 2018 se uskuteční  
 v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
 v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

     případné druhé kolo  
 v pátek dne 26. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a  
 v sobotu dne 27. ledna 2018 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, popřípadě pro voliče s voličským 
průkazem 

 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. Bo-
rovského, Kostelíček, M. Mikuláše, Mackerleho, Mlýnská, Na Rybníku, Na Salajce, Nappova, 
Nerudova, Okružní I, Okružní IV, Petra Bezruče, Pionýrská, Slunečná, Smolenská, TRN-Léčeb-
na, U Zámečku, Vrchlického, Římských legií, popřípadě pro voliče s voličským průkazem

    ve volebním okrsku č. 3
 je volební místnost - budova Základní školy v Jevíčku, U Zámečku 784 pro voliče, kteří jsou při-

hlášeni k trvalému pobytu v Jevíčku - ulice Barvířská, Biskupická, Dolní, Dolní Farní, Dr. Klime-
še, Horní, Horní Farní, K. Appla, Kobližná, Komenského nám., Kostelní, Krátká, Křivánkova, Luční, 
Malé náměstí, Okružní II, Okružní III, Olomoucká, Palackého nám., Pivovarská, Pod Zahradami, 
Přehrada, Příční, Růžová, Soudní, Spojovací, Svitavská, Třebovská, U Cihelny, U Střelnice, Úzká, 
Zadní a pro voliče, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v Jevíčku – na č. ev. bez názvu ulice, 
popřípadě pro voliče s voličským průkazem.

3. Voličům – občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnos-
ti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatic-
kým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokážou-li uve-
dené skutečnosti stanovenými doklady, nebude jim hlasování umožněno. 

4. Voličům budou dodány nejpozději 9. ledna 2018 hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Pro případné druhé kolo budou volební lístky vy-
dávány přímo ve volební místnosti. 

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

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

7. Občané, kteří budou chtít volit, ale jejich zdravotní stav jim neumožňuje dostavit se do volební           
    místnosti, mohou požádat sami nebo prostřednictvím jiné osoby (před volbami na městském 
    úřadě nebo ve dny voleb ve volební místnosti) o návštěvu členů okrskové volební komise 
    s přenosnou volební schránkou v místě jejich trvalého pobytu. 
8. Případné dotazy nebo připomínky k organizaci voleb a samotným volbám rádi zodpovíme úst-

ně nebo telefonicky 464 620 515 (p. Jeřábková, p. Zikmundová).
  
 V Jevíčku dne 08. 12. 2017   Dušan Pávek, dipl. um. 

starosta města

3d/72R/2017 smlouvu o zřízení věcného 
břemene mezi Městem Jevíčko a *** 
Okružní III 210, 569 43 Jevíčko na zříze-
ní věcného břemene na pozemcích p. č. 
3070/3, p. č. 3077/8, p. č. 3077/9 a p. č.

3077/10, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

3e/72R/2017 bezúplatný převod 2 ks malých 
hrnců, velkého hrnce, věšáku, police, 
regálu, plechové tabule a skříní Svazu 
skautů a skautek ČR - oddíly Jevíčko

Rada města Jevíčko neschvaluje
3c/72R/2017 výpověď nájemní smlouvy na 

pozemek p. č. 53 v k. ú. Jevíčko-před-
městí a nedoporučuje jej nabízet k pro-
deji po dobu trvání dlouhodobého ná-
jemního vztahu

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

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

modernilekar.cz/

MUDr. Zuzana Šedrlová
neordinuje 1. pátek v měsíci
neordinuje 18. – 19. 1. 2018 

– školení
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DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – bez starostí, z pohodlí domova
Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z ne-
movitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

Podání daňového přiznání
•	Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně 

do 31. ledna zdaňovacího období, dojde-li během roku ke změně 
okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně poplatníka.

•	Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů a příloh lze zís-
kat na všech finančních úřadech.

•	Na Daňovém portálu www.daneelektronicky.cz je k dispozici aplikace 
pro elektronické podání (EPO). Po zadání základních údajů o přizná-
vaných nemovitých věcech aplikace EPO automaticky doplní hodno-
ty potřebné pro výpočet daně, daň vypočte a zkontroluje. Formulář je 
možné vytisknout a podepsaný doručit na finanční úřad.

Placení daně prostřednictvím SIPO
•	Žádné složenky, žádné fronty u pokladen, žádné příkazy bance – 

plaťte daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a budete mít 
záruku, že daň vždy zaplatíte včas.

•	Tiskopis „Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím 
SIPO“ je dostupný na každém územním pracovišti finančního úřadu 
nebo na webových stránkách Finanční správy ČR 

  (www.financnisprava.cz). 
•	Vyplněný tiskopis spolu s dokladem o přidělení spojovacího čísla SIPO 

(nebo aktuální rozpis bezhotovostních plateb SIPO) doručte na finanč-
ní úřad (nejpozději do 31. ledna).

•	Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO, vyřiďte si ho na pobočce 
České pošty (nelze využít spojovací číslo jiné osoby, např. v případě 
manželů).

Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
•	Služba je určená pro poplatníky, kteří nemají zřízenu službu placení 

daně prostřednictvím SIPO a pro právnické osoby, které nemají dato-
vou schránku.

•	Údaje potřebné pro placení daně budete mít ve své e-mailové schrán-
ce, nemusíte čekat na složenku. 

•	Zapomeneteli daň zaplatit, správce daně Vám zašle upozornění e-mai-
lem.

•	Tiskopis „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých 
věcí emailem“ je dostupný na každém územním pracovišti finančního 
úřadu nebo na webových stránkách Finanční správy ČR   

  (www.financnisprava.cz). 
•	Vyplněnou žádost, ve které poplatník jednoznačně určí jednu emai-

lovou adresu, na kterou chce dostávat informaci o placení daně z ne-
movitých věcí je potřeba doručit na finanční úřad (nejpozději do 15. 
března). 

•	Kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu pdf obdrží 
poplatník před splatností daně do určené emailové schránky. 

BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA KAŽDÉM FINANČNÍM ÚŘADU.

Středisko sociálních služeb Salvia poskytuje 
v Jevíčku i službu sociálního poradenství                                                                                   

Základní sociální poradenství poskytuje oso-
bám potřebné informace přispívající k řešení 
jejich nepříznivé sociální situace a je poskyto-
váno se zaměřením na potřeby osob se zdravotním postižením, 
osob chronicky nemocných a seniorů. Součástí odborného pora-
denství je i půjčování pomůcek dále pak zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, opráv-
něných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.
Můžeme Vám poradit:
•	jak požádat o příspěvek na péči, na mobilitu (např.: příspěvek 

na provoz motorového vozidla), příspěvek na zvláštní pomůcku 
(např.: na zakoupení automobilu), příspěvek na bydlení, rodičov-
ský příspěvek

•	pomůžeme Vám s výběrem kompenzační pomůcky
•	poradíme Vám při výběru sociální služby
•	poradíme při výběru školy pro dítě se zdravotním postižením

Službu sociální poradenství poskytujeme pravidelně na detašova-
ném pracovišti v Jevíčku na Městském úřadě v místnosti v přízemí. 
Můžete si zde zakoupit drobné komponenty, jako jsou např.: bate-
rie do sluchadel značky Panasonic a ušní koncovky ke sluchadlům. 
Termíny detašovaného pracoviště jsou: 25. ledna, 22. února, 
22. března, 26. dubna, 24. května, 28. června, 30. srpna,  
27. září, 25. října a 29. listopadu; vždy od 9:20 - 10:40 hod. 
Budeme se na Vás těšit.

Realizační tým Salvie 

Drobné pamětihodnosti v Jevíčku a na předměstí v celém jeho katastru

František Plechpokračování příště ...

20. 1930 Pomník T. G. Masaryka – akademický sochař Martin Polák, 
prof. vyšší reálky v Jevíčku, Palackého nám., původně v pivo-
varském parku. V letech 1938 - 1990 ukryt v pivovaru.

21. 1930 Kamenný kříž na původním pískovcovém základě – po 
pravé straně silnice za  pivovarem. Obnovila rodina Němcova, 
Biskupická č. p. 364 (patrně na počátku svého pole). 

22. 1934 Na hřbitově u kostelíčku sv. Bartoloměje je pomník padlých v 
I. světové válce s jmenným seznamem z Bělé, Zadního Arnoš-
tova, Lípy a Vísky. 

23.    ?   Kamenno-mramorový kříž – na křižovatce Okružní ul. s Bis-
kupickou, původně zbudovaný továrníkem Effenbergerem, 
obnoven rodinami: Kouřilova č. p. 253, Prokšova č. p. 256, Ko-
zelkova č. p. 258 a dalšími. 

24.    ?    Kamenno-mramorový kříž s výklenkem a soškou Panny 
Marie – po pravé straně silnice před závodem RABBIT, napro-
ti silnici k „cihelně“ od Jana Sedláka, řezníka Křivánkova ul. č. 
p. 72 (zbouráno, objekt obchodního domu).

25.    ?     Železný Tutschův kříž – Malé náměstí č. p. 114, po pravé stra-
ně silnice pod čerpací stanicí pohonných hmot. 

pokračování
12. 1832 Celokamenný kříž – severně za kostelíčkem sv. Bartoloměje 

na počátku Hegerovy zmoly, nesoucí nápis „Joseph Sedlaczek 
hat diesz Kreuz angelegt im Jahre 1832“.

13. 1864 Železný kříž na kamenném podstavci – po levé straně silni-
ce za pivovarem do Velkých Opatovic, opraven Karlem Bube-
níkem, dnes ze zbořeného velkého gruntu na Třebovské ulici.

14.    ?     Železný kříž na kamenné podezdívce – též Karel Bubeník, 
viz předcházející za  č. p. 448 v Horní ulici na křižovatce něko-
lika polních cest, proto je v železné  ohrádce. 

15.    ?     Celokamenný kříž – v Brněnské ul. před č. p. 763, který stál 
původně na křižovatce ulic Okružní III., IV. a Brněnské.

16. 1874  Železný kutý kříž na kamenném podstavci – těsně u zdi č. 
p. 167 vedle kostela, věnoval Josef Sedláček 

17.    ?     Celokamenný kříž – vlevo u vchodu do kostela, dárce nezná-
mý. 

18. 1897 Celokamenný kříž – u silnice do Zadního Arnoštova a silničky 
ke kostelíčku sv. Bartoloměje, byl renovován kameníkem Lan-
gem z Velkých Opatovic z nadace Terezie Krčkové z Jevíčka. 

19. 1910 Pomník 376 zesnulých vojáků a 17 pracovníků vojenské 
polní nemocnice 1813 - 1814 v Jevíčku – v několika společ-
ných hrobech na severním úpatí Červeného kopce.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ S KOLEDOU V MŠ JEVÍČKO
S prvním prosincovým dnem se pomaloučku vkradl duch Vánoc  
i do naší školky. Letošní advent jsme pojali jako malou procházku 
mezi tradičními vánočními koledami. 
Nejprve jsme se sešli na slavnostně vyzdobeném schodišti, kde 
děti písničkami naladily přítomné na přicházející svátky. Potom 
se všichni odebrali do třídy kapříků, kde jim andělé vysvětlili, jak 
bude putování za koledou probíhat. Děti dostaly do rukou polo-
prázdný zpěvníček, v němž plnily úkoly související s pěticí zná-
mých koled.
Vánoční cestou je provázely bytosti světské i nadpřirozené: andě-
lé, kuchařka, panímáma, děvče a pasáček.
Odměnou byl dětem kompletně vyplněný, svázaný zpěvníček ko-
led včetně desek a předsádky.
Pod vánočním stromem vedle školky zazněly koledy v podání ně-
kolika členů dechového orchestru ZUŠ Jevíčko a také pět koled  
z právě vyrobených zpěvníčků v podání dětí naší MŠ.
Rozsvítil se strom, zavoněl punč i perník a Vánoce mohly začít.

V úterý 5. 12. do MŠ zavítala vzácná návštěva. Jako každý rok při-
šel Mikuláš, andílci i čert. Chválilo se i káralo. Nakonec všechny 
děti nadílku dostaly.

V týdnu od 11. 12. do 15. 12. proběhla ve všech třídách MŠ vá-
noční posezení s rodiči a jejich dětmi.

                          Za MŠ Mgr. Alena Faltýnková

Historické zajímavosti  
z Jevíčka a okolí v letopočtech 

končících „ 8“

1078 Uhřice poprvé připomínány jako ves.
      Úsobrno – dvůr olomouckého vévody 

Otty.
1258 Jevíčko – král Přemysl Otakar II. na 

Křivoklátě povýšil Jevíčko na město 
královské, pod jeho správu dal obce: 
Bělá, Zadní Arnoštov, Víska (Derflík), 
Přední Arnoštov, Chornice, Vrážné, 
Bezděčí, Unerázka, Unerázka Dolní, 
Hartinkov, Stará Roveň, Vranová Lho-
ta, Mertensdorf Ursedel. S rozvojem 
Jevíčka zanikly.

      Všechny uvedené obce mohou letos 
slavit 760 let trvání.

1368 Jevíčko bylo opevňováno kamennými 
hradbami mající čtyři brány. Chornice 
daroval markrabě Jan augustiniánské-
mu klášteru sv. Tomáše v Brně. Jevíčko 
– 6. 7. markrabě v Brně věnoval městu 
I. trh na sv. Bartoloměje.

1398 Hartinkov se stal součástí třebovské-
ho panství. Křenov se stal městečkem.

1408 Bezděčí u Trnávky daroval markra-
bě Jošt Vojnovi z Litavy. Bělá, Vís-
ka, Chornice, Březina, Šnekov, Dlou-
há Loučka, Malíkov, Bohdalov obdrže-
ly odúmrť. Brťov byl prodán Bočkovi  
z Kunštátu.

1418  Víska a větší část Chornic- byly prodá-
ny Bočkem z Kunštátu Janu z Brandý-
sa.

1438 Biskupice dostaly odúmrť od Martina 
Drahanovského.

1488 Jevíčko – městu potvrzuje privilegia 
král Matyáš.

1538 Jevíčko  dostává Jan Haugvic z Bisku-
pic (Polsko) a potvrzuje na hradě Bou-
zově Jevíčku privilegia.

1548  u Trnávky na kopci Dubovice má tře-
bovské panství velkou klátovou včel-
nici, kterou obhospodařuje včelař  
z Trnávky.

1598 Jevíčko – připomínán sbor českých 
bratří.

1628 Lázy– připomínána zákopní rychta.
1648 Jevíčko – opravovány hradby.
1688 Jevíčko – Soudní ul. č. 53, na pozem-

ku domu stávala hřbitovní kaple Nej-
světější Trojice, toho roku opravová-
na. Zakoupeny dva zvony. Po zrušení 
kláštera 1784, zrušena i kaple a zvo-
ny byly darovány kostelu do Bene-
šova u Boskovic. Větší daroval jevíč-
ský rodák převor kláštera v Jevíčku  
P. Augustin Valšuba s textem: „ FR. AV-
GVSTINVS- VALTSCHVBA PRITOS GE-
VICENSIS=PAVLVS REIMER- OLMVCY 
1688“. Zvoní tam ještě dnes. 

1718 Šubířov dostal teprve jméno, i když 
byl založen 1710 jako osada Jaromě-
řic. 

             Vranová Lhota – na č. 3 uváděn pan-
ský pivovar.

František Plech
pokračování příště ...



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

8 /   Leden 2018

Adventní čas jsme zahájili vypsáním tradičních sportovních turnajů v 
šipkách, fotbálku a stolním tenise. Zhotovili jsme velký adventní věnec a 
dívky nastrojily stromeček. Všichni se těší na společné pečení a zdobení 
perníčků a tradiční slavnostní večeři. 
Studenti 2. ročníku absolvovali poslední lekce tanečních kurzů, v pořa-
dí třetí prodlouženou, která probíhala v soutěžním duchu, a závěrečný 
slavnostní věneček.
Od prosince byl opět zahájen provoz posilovny, kterou mohou studen-
ti navštěvovat v rámci zájmové činnosti. Jednou týdně mají všichni mož-
nost využívat blahodárných účinků sauny.
Plánovaná rekonstrukce a zateplení budovy DM dospěly ke konečnému 
cíli a 1. 12. došlo k předá-
ní celé stavby.
5. prosince se DM zapojil 
do pořádání zimních Sr-
díčkových dnů, které letos 
koordinovala vychovatel-
ka Iveta Blahová společně 
s třídou 1. B /viz foto č. 1/ 
a třídní profesorkou He-
lenou Hufovou. Dovolte 
mi nyní krátké historické 
ohlédnutí. První účast do-
mova mládeže v této charitativní akci zajistila již před 16 lety vedoucí vy-

chovatelka Věra Vafková 
za plné podpory tehdejší-
ho ředitele Gymnázia Je-
víčko RNDr. Daga Hrubé-
ho. Celá akce se odehrála 
v září 2001 a zapojili se do 
ní žáci z pěti tříd, kteří byli 
ubytovaní na DM. Prodá-
valo se tisíc plastových sr-
díček po 20,- Kč a poda-
řilo se vybrat 22 000,- Kč. 
Na druhé fotografii z roku 
2002 vidíte „čestnou stráž“ hochů 3. ročníku, kteří pomáhají odnést vy-
brané prostředky do České spořitelny. Charakter Srdíčkových dnů se bě-
hem let postupně měnil – původně probíhaly dvakrát ročně, nyní jsou 
stanoveny již 3 termíny – podzimní, zimní a jarní – gymnázium a DM se 
účastní pouze posledních dvou. Také se časem měnily sbírkové předmě-
ty, jejich množství i cena. DM organizoval Srdíčkové dny zpočátku dva-
krát ročně, později si ponechal pouze zimní termín a na jaře iniciativu 
převzala škola. Letos patří poděkování především studentům 1. B, kte-
ří prodali všech 700 sbírkových předmětů /magnetky, srdíčka a propi-
sovačky po 30,- Kč a kávu po 40,- Kč/ a utržili celkem 21 883,- Kč, které 
byly odevzdány na účet sdružení „Život dětem“. Získané prostředky po-
mohou vážně nemocným dětem v celé ČR.  

                                                           Mgr. Darina Gnipová

Advent na domově mládeže

SKAUTSKÉ ODDÍLY JEVÍČKO

Expedice Ukrajina I. (najeto 1160 km)
25. – 30. 8. 2017

Dne 25. 8. ve 14:30 hod. vyrážíme směr Sabinov, kde jsme se večer se-
tkali se slovenskými skauty. V jejich doprovodu jsme lesní cestou vy-
stoupali na kopec Kohút, kde jsme se utábořili, rozdělali oheň, opékali 
špekáčky, zpívali a navazovali nové kontakty….
Dne 26. 8. v 7:00hod. budíček, cesta k autu a hurá na hranice s Ukraji-
nou. Slovenští celníci jsou převelice pečliví, a tak jsme na hranicích strá-
vili téměř 3 hodiny (tady si člověk opravdu uvědomí výhody členství 
v Schengenu). Odměnou nám byl vydatný oběd zajištěný sestrou Mi-
lou – vůdkyní užhorodských skautů. Z Užhorodu jsme pak přejeli ještě 
cca 100km na východ do oblasti Shypit, kde se nacházelo naše tábořiš-
tě. Ukrajinci pro nás připravili výbornou večeři, umyli jsme se v horském 
potůčku, zazpívali jsme pár písní u ohně a šli spát.
Dne 27. 8. byla neděle, a tak nás ráno čekala polní mše – pro nás ne-
obvyklá, řeckokatolická, celá zpívaná v ukrajinštině = zajímavý zážitek. 
A po mši jsme se vydali na celodenní výšlap na Velykyj Verkh (1598 m. 
n. m.), šli jsme nedotčenou přírodou, kolem nás byly hektary borůvek a 
brusinek – prostě nádhera… Účastníci expedice byli rozděleni do 5 me-
zinárodních družin a plnili různé úkoly – např. zapamatovat si jména ci-
zinců, naučit se základní fráze v Českém a Ukrajinském jazyce a najít 
stejná slova v obou jazycích. Na vrcholu nám Ukrajinští skauti připravili 
vydatné občerstvení, po němž následovalo společné focení. Zpět do tá-
bora jsme se vrátili v 17:00 hod., a tak byl čas na ošplouchnutí v horské 
říčce i na exkurzi k místní atrakci - vodopádu Šipot. Večer jsme se opět 
sešli u ohně a dlouho do noci zpívali české a ukrajinské písně.

Dne 28. 8. v noci přišla silná bouřka s vichřicí, a tak nás ráno čekalo suše-
ní a opravy poškozených stanů – jako skauti takové věci zvládáme v po-
hodě a s nadhledem. Po snídani patřil program naší české výpravě – uči-
li jsme ukrajinské skauty plést turbánky (ozdobný uzel na šátek) z če-
hož byli Ukrajinci nadšení. Po pletení následovala ekologická hra v lese. 
Po obědě jsme pečlivě uklidili celé tábořiště, se slzami v očích jsme se 
na závěrečném nástupu se všemi rozloučili, rozdali propagační předmě-
ty města Jevíčka, vyměnili skautské šátky a odjeli směr Užhorod, kde si 
nás rozdělili na ubytování do skautských rodin.
Dne 29. 8. jsme se vzbudili do slunečného rána, po snídani jsme se se-
šli u velké fontány na Národním náměstí a sestra Mila nám udělala pro-
hlídku Užhorodu – budova oblastní rady, památník Tomáše Garrigue 
Masaryka, nábřeží s Čechy vysázenou nejdelší lipovou alejí v Evropě, 
česká čtvrť, naobědvali jsme se v restauraci Panorama, kde nás navštívil 
starosta obce Korytňany Ihor Badyda. Po obědě následovala další pro-
hlídka města - muzeum umění, hrad, skanzen,… Na večeři jsme se sešli 
se skautskými činovníky a domlouvali možnosti další spolupráce.
Dne 30. 8. z Užhorodu jsme pro jistotu vyjeli už v 7:00 hod., i tak jsme 
na hranicích strávili nekonečné 4 hodiny. Cesta byla dlouhá, Bára Staň-
ková s sebou měla naštěstí ukulele, a tak nám za zpěvu písní kilomet-
ry rychle ubíhaly. Na Zavadilce jsme si dali večeři a ve 20:00 hod. jsme 
dorazili ke klubovně v Jevíčku, rozloučili se a tím skončila naše první ex-
pedice Ukrajina.
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Expedice Ukrajina II. (najeto 1390 km)
16. – 19. 11. 2017

Dne 16. 11. v 9:00hod. vyrážíme směr Užhorod, cestou zastavujeme na 
oběd na Zavadilce a v 19:00 hod. jsme na hranicích SK/UA, zde následu-
je tradiční čekání, tentokrát „pouze“ tři hodiny. V Užhorodě nás čekalo 
milé přijetí, nejdříve v jedné ze skautských rodin, kde pro nás nachysta-
li bohatou večeři. Poté jsme se rozdělili na ubytování do více skautských 
rodin, a měli tak možnost poznat autentický rodinný život na Ukrajině.
Dne 17. 11. Jsme se po pozdní snídani zase všichni sešli a jeli do školy v 
obci Korytňany, kde nás přivítala zástupkyně ředitele paní Diana Danko. 
Uspořádala nám prohlídku školy a malého muzea tradičních řemesel. Po 
obědě ve školní jídelně následovala v aule prezentace českého a ukra-
jinského skautingu pro žáky školy. Promítli jsme jim počítačovou pre-
zentaci za doprovodu našich oblíbených písní včetně „Evičky z Jevíčka“. 
Poté jsme se dozvěděli bližší informace o Korytňanské škole, následo-
vala neformální diskuze, vyměňovali jsme si kontakty a připravené dár-
ky. Po návratu do Užhorodu nám skauti zajistili prohlídku starého města 
s profesionální průvodkyní. Místní skautští činovníci nás pozvali na ve-
čeři do jedné z tamních restaurací. Petr Votroubek a Pavel Vykydal mezi 
tím odjeli na večeři s radními města Jevíčko Dušanem Pávkem a Miro-
slavem Šafářem, ředitelem ZUŠ Jevíčko Ondřejem Čadou, starostou Ko-
rytňan Ihorem Badydou a předsedou oblastní rady Ruslanem Čornakem 
(tamní krajský hejtman).
Dne 18. 11. pro nás ukrajinští skauti připravili celodenní výlet na maje-
státný hrad Nevytsky a k vodopádům Voyevodyn. Zde jsme zažili první 
letošní sněžení, a tak jsme se letos poprvé koulovali. Od vodopádů jsme 
se přesunuli do obce Lumshory, kde jsme měli zajištěno přespání v hor-
ské kolibě. Velikým zážitkem pro nás bylo koupání v ČANu, což je vel-
ký železný kotel, pod kterým se topí dřevem, takže je plný horké vody 
s bylinkami. Vedle čanu bývá obvykle jezírko s ledovou vodou a člověk 
střídá opakovaně horkou a ledovou vodu, což je prý velice zdravé… Po 
ozdravné koupeli následovala večeře a domluva dalších akcí – mj. spo-
lečného mezinárodního tábora OWLISH 2018.
Dne 19. 11. po brzkém budíčku následovala rychlá cesta k hranicím. 
Hejtman Zakarpatské oblasti nám domluvil přednostní odbavení, a tak 
jsme na přechodu čekali pouze hodinu. A potom už jen dlouhá cesta 
domů obohacená smíchem, povídáním a zpěvem v doprovodu kytary. 
Na Zavadilce jsme si udělali tradiční přestávku na pozdní oběd. Ve 20:00 
hod. jsme byli opět doma a tím skončila naše druhá expedice na Ukra-
jinu. Už se těšíme na další!
A jak na nás dvě expedice zapůsobily?
Zakarpatská Ukrajina, dříve Podkarpatská Rus, byla v meziválečném ob-
dobí součástí Československa a těch dvacet let, kdy zde působili čeští 
lékaři, učitelé nebo stavitelé, je stále znát. Místní obyvatelé si uvědomu-
jí, jak moc jim Češi pomohli a váží si toho, jsou velmi přátelští, vstřícní 
a pohostinní. Domluva s nimi není problémem, rusínština je hodně po-
dobná slovenštině.
Příroda západní části Ukrajiny je opravdu nádherná. Krajina nabízí sce-
nérie jako vystřižené nejen z filmů o slavném loupežníkovi Nikolovi, ale 
třeba i z některých westernů.Téměř nekonečné lesy, rozlehlá pohoří Po-
lonin s takřka nedotčenými horskými loukami a s hřebeny, které nabíze-
jí romantickou samotu….
Tímto velice děkujeme Pardubickému kraji, který akci podpořil v rámci 
dotačního programu kanceláře hejtmana a vedení města Jevíčko za po-
skytnutí propagačních předmětů.

Za jevíčské skautské oddíly Marie Janíčková, Kristýna Živná 
a Petr Votroubek

Humor na operačním stole
Ve svých padesáti letech jsem dostal první, ale zlou žlučníkovou koliku. 
Telefon jsme tehdy doma neměli, o mobilech se nám ještě ani nesnilo, 
takže trvalo několik hodin, než mi paní doktorka píchla injekci, po které 
jsem usnul. Protože jsem hypochondr, objednal jsem se hned druhý den 
na vyšetření k panu primáři Kiliánovi do svitavské nemocnice.
Měl pověst výborného chirurga, byl klidný, rozvážný, prostě lékař, které-
mu jsem mohl zcela důvěřovat.
Po vyšetření mi sdělil: „Nemusíte se bát, je to na 90% větší žlučový ká-
men, až si to rozmyslíte, tak ho vyndáme.“
„Nemohl bych jít hned? Ten záchvat byl dost krutý.“ „To vám chválím,“ 
souhlasil pan primář, „čím dříve se to udělá, tím bývají lepší výsledky.“
Příští týden jsem měl nástup do nemocnice, tři žákyňky z nejvyššího roč-
níku si za velkého chichotání na mně vyzkoušely důkladný klystýr, ráno 
jsem dostal krátkou košilku, pak injekci, které se mezi pacienty říká ob-
lbovačka a za chvíli se jelo na sál. Pan primář s celým týmem už tam na 
mě čekal. Na tváři roušku, zelený plášť, rukavice. Přeložili mě na ope-
rační stůl, když vtom se ozvali sanitáři: „Pane primáři, nezlobte se, ale 
nám došel plyn, musíme pro nové lahve.“ „Chlapi sakramenští,“ zahro-
moval pan primář, „to si nemůžete na ty láhve napsat křídou velké tiska-
cí P, abyste věděli, jestli je plná nebo prázdná??!!“ Sanitáři odkvačili, ale 
já jsem se na operačním stole nahlas rozesmál. „Čemu vy se máte, co 
smát?“ obrátil se na mě pan primář. „No to velké tiskací P by jim moc ne-
pomohlo. PLNÁ i PRÁZDNÁ začíná na P. „Safra to máte pravdu,“ usmál 
se pan primář a s ním se rozesmálo celé osazenstvo operačního sálu. 
Nálada se nějak uvolnila. 
„Páni, já mám hlad, až se mi slabo dělá,“ povídá pan primář. „Nemáte ně-
kdo tak dvě tři sousta?“ Sestřička sáhla do kabelky, povystrčila ze sáčku 
krajíčky s máslem, druhá stáhla panu primáři pod bradou roušku, pan 
primář si třikrát kousl a bylo dobře. „Kde ti chlapi jsou?! Neznáte ně-
kdo dobrý vtip, ať tady tak nečinně nestojíme?“ Bylo ticho, tak jsem se 
ozval já z operačního stolu. „Pane primáři, já bych věděl.“ „Tak povídej-
te,“ dovolil primář.
Pan Khon měl jít na operaci se slepým střevem, ale hrozně se té opera-
ce bál. „Pane Khone,“ utěšoval ho pan primář, „to dneska nic není tako-
vá operace slepého střeva. To je u nás práce pro druhého asistenta, ale že 
jste si to tolik přál, tak to udělám výjimečně sám. Operace bude trvat asi 
hodinu a zítra už budete moci vstát z postele.“
Tak jo! Pan primář operuje, operuje, ale operace se nějak protahuje. Ko-
nečně pan Khon otvírá oči a nevěřícně se dívá do tváře pana primáře, kte-
rá se nad ním sklání. Pan Khon se poděšeně dívá a rozčílí se: „Pane pri-
máři, vy jste mi lhal! Říkal jste hodinu a vám zatím narostly vousy!“ Pan 
primář mu trpělivě a laskavě vysvětluje: „Oni se mejlej Khon! Já nejsem 
pan primář, já jsem svatej Petr a pěkně vás tu vítám.“
Všichni se mému vtipu zasmáli, trochu i pan primář. Vtom už přinesli sa-
nitáři bomby a vše začalo jít jako na drátkách. Ještě jsem zahlédl jak sá-
lová sestra pouští do hadičky jakousi tekutinu, a už jsem usínal, ale ještě 
jsem zaslechl jako v mlze hlas pana primáře: „Jenom, aby ses ještě dnes-
ka s tím svatým Petrem nesetkal!“
Druhý den při vizitě se u mne pan primář zastavil. „Dělalo se nám to 
dobře, byl jste úplně uvolněný a budete v pořádku! Ale ta ženská po vás 
se strachem klepala a byla ztuhlá jako dřevo.“
     Josef Skácel, Jevíčko

Mistrovství světa rychlostních modelů lodí  
v Maďarsku

Během letních prázdnin 18. 8. až 27. 8. 2017 v maďarském městě Nagy-
kanizse na jezeře Csónakázó-tó se konalo mis-
trovství světa rychlostních modelů lodí. I Jevíč-
ko mělo v národním týmu zastoupení v osobě 
Tomáše Bubeníka, který za podpory své rodi-
ny vybojoval pro ČR ve své kategorii FSRE (mo-
dely rychlo-člunů poháněné elektromotorem) 

stříbrnou medaili  
a stal se více mi-
strem světa, na-
vázal tak na loň-
ský úspěch z mi-
strovství Evro-
py. 
 (VM)
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PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI leden 2018

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

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

3. 1. Vyprávění vtipů
10. 1. Hrátky

17. 1. Cestujeme se Zdenkem Bomberou

24. 1. Cvičme v rytme

31. 1. Recepty

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

 

 

 
  Gymnázium Jevíčko 
    Vás srdečně zve na  

Nabídka: 
 Ukázka celé školy, sportovišť a Domova mládeže (internát) 
 Možnost návštěvy výuky  
 Přehled volnočasových aktivit 
 Testy profesní orientace 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 
 

www.gymjev.cz  

DEN OTEVŘENÝCH  
DVEŘÍ  
ve čtvrtek 11. ledna 2018 
v budově Gymnázia Jevíčko 
od 8.00 do 16. 00 hodin 

Přehled akcí Jevíčko LEDEN 2018

05. 01.  18:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ SPOLKŮ, 
           synagoga

11. 01.  08:00 Den otevřených dveří, 
           Gymnázium Jevíčko

12. 01.  14:00 Volba prezidenta ČR, 
           Základní škola Jevíčko

12. 01.  20:00 XVIII. ples ZŠ, sál hotelu Morava

13. 01.  08:00 Volba prezidenta ČR, 
           Základní škola Jevíčko

14. 01.  15:00 Tříkrálový benefiční koncert, 
           KNPM

15.01.  16:00 39. zasedání Zastupitelstva, 
           MěÚ

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

 

                 
 

Tříkrálová sbírka 2018

Také letos naším městem a okolními obcemi poputují koledníci Tříkrálové sbírky. Hlavním koledovacím dnem je 
sobota 6. ledna 2018, kdy můžete očekávat návštěvu charitních tří králů. Charitní koledníky poznáte podle 
úředně zapečetěné kasičky s logem charity a vedoucí skupinky se vám může prokázat platným průkazem 
koledníka. Kromě požehnání, které koledníci do vašich domů přinesou, je velkým přínosem této sbírky zejména 
to, že velká část finančních prostředků je využita v našem regionu.

U příležitosti sbírky pořádá Město Jevíčko, Římskokatolická farnost Jevíčko spolu s Charitou Moravská Třebová 
Benefiční Tříkrálový koncert, který proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku, 14. 1. 2018 v 15 
hodin – vystoupí pěvecké sbory Cantilo Jevíčko a Fermáta Moravská Třebová

Podrobnější informace ke koledování v Jevíčku poskytne:
Dagmar Krhlová, dobrovolník Oblastní charity Moravská Třebová, mobil 725 020 852
Bohumila Benešová, organizátor koledujících skupinek dětí, mobil 777 983 996
Mgr. Jana Richtrová, organizátor koledujících dětí za Základní školu Jevíčko

Kontaktní osobou Tříkrálové sbírky pro Moravskotřebovsko-Jevíčský region je Božena Šplíchalová, na kterou se 
můžete obracet s dotazy, návrhy na využití sbírky, jako i s případnými problémy, které by při koledování nastaly. 
Tel: 731 608 323

Všem dárcům i koledníkům předem děkujeme, Charita Moravská Třebová
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lový koncert, který proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
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Dagmar Krhlová, dobrovolník Oblastní charity Moravská Třebová, 
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Mgr. Jana Richtrová, organizátor koledujících dětí za Základní ško-
lu Jevíčko
Kontaktní osobou Tříkrálové sbírky pro Moravskotřebovsko-Jevíč-
ský region je Božena Šplíchalová, na kterou se můžete obracet 
s dotazy, návrhy na využití sbírky, jako i s případnými problémy, 
které by při koledování nastaly. Tel: 731 608 323
Všem dárcům i koledníkům předem děkujeme, Charita Mo-
ravská Třebová
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Rada Města Jevíčka 

 

zve zástupce všech spolků, volnočasových a kulturních 
organizací v Jevíčku  na  

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ 
s radními města Jevíčka 

 

setkání se uskuteční v pátek 5. ledna 2018 

v 18:00 hodin v Synagoze v Jevíčku 

 

Program setkání: 

‐ vyhlášení výročních ocenění města za rok 2017 
‐ informace o změnách v grantovém systému města 2018 
‐ informace spolků a organizací o plánu akcí na rok 2018 
‐ diskuse, občerstvení 

 
      

                        PF 2018 
 

PŘEJEME VÁM SRDEČNĚ 

DO NOVÉHO ROKU, 

AŤ SE MÁTE BÁJEČNĚ,  

PLNO ŠŤASTNÝCH KROKŮ. 

 

 

   
   TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM JEVÍČKO 

Římskokatolické farnosti Chornice a Jevíčko 

Vás srdečně zvou na 

Farní ples 

 

v sobotu 10. února 2018 

od 20:00 hodin v Kulturním domě v Chornicích 
 

K tanci a poslechu hraje skupina „STOFKA“. 

Předtančí žáci ZUŠ Moravská Třebová pod vedením  

Mgr. Ilony Vašíčkové Dis. 
 

• Bohatá soutěž o ceny  
• Občerstvení zajištěno 

 

Vstupenky v předprodeji u p. Knollové od 15. ledna 2018 (Chornice), 

tel.: 461 322 038 

Vstupenky s večeří 180,- Kč /bez večeře 80,- Kč 

Vstupenky s večeří můžete objednávat do 2. února 2018 u p. Knollové 
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Městský ples
       Město Jevíčko Vás zve na

   xII.Městský ples

Předtančení mažoretek Amorion,  
tanečního oboru ZUŠ Jevíčko 

a závodního tanečního páru Taneční školy 
Dany Hubené z Prostějova

Účinkují kapely:  

Akcent Blansko
  Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko

Vstupné: 
- předprodej: 100 Kč vstupenka, 10 Kč místenka
- prodej na místě:  130 Kč bez místenky
Předprodej vstupenek od 15. ledna 2018 v TIC Jevíčko

 www.jevicko.cz , tel. kontakt TIC Jevíčko: 461 542 812

9. 2. 2018 od 20 hodin 
v sále hotelu Morava

Atraktivní výhry v malé a velké soutěži o ceny !
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Činnost Svazu postižených civilizačními  
chorobami 

Vážení spoluobčané,
rok 2017 utekl jako voda a náš Svaz postižených civilizačními chorobami 
(Svaz invalidů) bilancuje opět svoji činnost. Máme různé aktivity, které 
nejsou náročné, protože počítáme se zapojením celé naší základny, kte-
rá je stabilizovaná na 170 členech. Chceme, aby se do dění organizace 
zapojili i starší občané. Naším cílem je, abychom se scházeli a pobavili se 
na nenáročných výletech a poseděli s přáteli. Zde bychom chtěli podě-
kovat všem okolním úřadům, dalším příznivcům a sponzorům, kteří nás 
finančně i materiálně podporují a na naši činnost přispívají. Bez nich by-
chom nemohli různé akce uspořádat.          
                                                                                                                                                               

Přehled akcí Svazu: 
- 9 x jsme byli na plavání a relaxaci v Městských lázních v Boskovicích. 
Plavání se účastní průměrně 40 členů, z nichž každý za 1 návštěvu bazé-
nu zaplatí včetně dopravy 70,-- Kč. Není to jen relaxace, ale i malý výlet 
a pro všechny rozptýlení, zvláště v dlouhých zimních dnech. 

- 1x měsíčně se schází výbor, aby naplánoval nové akce, seznámil se 
s děním ve Svazu prostřednictvím důvěrnic z devíti obcí. Za mravenčí 
práci je nutné členům výboru i důvěrnicím poděkovat. Starají se nejen 
o blahopřání k životním výročním, ale věnují se i smutným událostem 
jako je úmrtí. A ani zde nejsme lhostejní k bolesti pozůstalých a zasílá-
me kondolence, včetně účasti na posledním rozloučení. Všechna tato 
mravenčí práce je dobrovolná, bez jakéhokoliv finančního ohodnocení.

- 11. května jsme za krásného počasí navštívili Faru v Křenově, kde nás 
velice mile přivítali. Prohlédli jsme si vzácnou expozici muzea, v restau-
raci nás pohostili domácím zákuskem. Poté jsme navštívili místní kos-
tel, který patří mezi největší a nejvzácnější v Čechách. U obou prohlídek 
jsme měli zajištěný odborný výklad.

- 8. června se dva autobusy vypravily na zájezd po krásách Pardubic-
kého kraje. Prohlédli jsme si historické centrum Pardubic, které větši-
na neznala – Zelenou bránu, radnici, zámek, a odpoledne jsme se vyda-
li na výšlap na Kunětickou horu. A protože jsme toho ještě měli málo, 
tak jsme měli objednanou prohlídku zámku ve Slatiňanech. Den byl jako  
z pohádky, a tak jsme se vrátili spokojeni domů. 

Za umožnění finančně náročného výletu děkujeme hlavně Městskému 
úřadu Jevíčko, který nás finančně podpořil a věříme, že nám bude nadá-
le nakloněn. Vždyť převážný počet seniorů ve Svazu jsou jevíčští obča-
né, kteří podporují svojí účastí všechny akce ve městě. 

- Další nenáročný výšlap jsme uskutečnili v krásném říjnovém odpoled-
ni. Našim cílem byla Kalvárie a její kostely. Zde se nám věnoval jaromě-
řický farář a provedl nás celým areálem. Zaujal nás svými historickými 
znalostmi. Odpoledne jsme zakončili v jaroměřickém kulturním centru, 
kde nás čekalo vřelé přijetí s malým osvěžením. 

- 2x za rok pořádáme výroční schůzi Svazu s programem, nyní se usku-
tečnila na Mikuláše. Připraveno bylo pohoštění pro všechny zúčastně-
né, kterých bylo cca 90. Součástí schůze byla bohatá vánoční tombola. 
Na schůzi přijali pozvání starosta Dušan Pávek, dipl. um. a místostaros-
ta Mgr. Miroslav Šafář.

Na 18. 12. 2017 máme zakoupeno 61 lístků na operetu Oskara Nedba-
la „Vinobraní“ do divadla v Olomouci. Ale než usedneme, svátečně na-
ladění v divadelním sále, projdeme se po tradičních, vánočně vyzdobe-
ných trzích a naladíme se na vánoční atmosféru.  

Závěrem bychom oslovili seniory z Jevíčka i okolí, že pokud by měli zá-
jem přidat se do našeho Svazu a zpestřit si s přáteli chvilky volného 
času, budou vítáni.

Přejeme všem spoluobčanům v novém roce především pevné zdraví  
a spokojenost v životě.  

Za výbor SPCCH  Šmídová Blanka

Okénko zahrádkářů – péče o půdu
Zemědělcův rok sklizní úrody končí a současně začíná nový – podzimní 
přípravou půdy a setím ozimých plodin.
Budu psát o tom, v čem mám teoretickou i praktickou zkušenost. Téměř 
třicet let jsem mohl pečovat o školní pozemek – největší pozemek s kva-
litní ornou půdou u škol na okrese Svitavy. Měli jsme výjimečné podmín-
ky – 2 skleníky a pět pařenišť, kde jsme si sami pěstovali všechnu pří-
sadu, po celém pozemku rozvedenou vodu, svrchní trubkové zavlažo-
vání, z inseminační stanice do velké betonové jímky přitékající ředěná 
močůvka od ustájených býků. Však ten pozemek již z dob první repub-
liky sloužil k výuce mladých zemědělců – žáků hospodářské školy. Další 
velké štěstí bylo v tom, že hned naproti se nachází Výzkumný ústav luk  
a pastvin. Brzy po převzetí odpovědnosti za školní pozemek jsem po-
znal jeho vedoucího – pana Ing. Zdeňka Hrazdiru. Pocházel z Úsobrna, 
zemědělství měl v genech a byl to vynikající výtvarník. Nebyl spokojen  
s kvalitou půdy: „Je to degradovaná černozem!“ Na jeho radu a pod 
jeho dohledem jsem pak nechal každé 2 až 3 roky dovézt 2 vlečky po-
měrně kvalitního hnoje z tehdejšího JZD. Hromady jsem pak s kluky de-
vátých tříd rozházel. To už jsem měl sjednaného pana Jeniše a Pazdír-
ka s koňmi, aby hned další den hnůj zaorali. Musím dodatečně ocenit 
vstřícnost a ochotu tehdejšího vedení JZD. I my jsme jim pomáhali, co 
bylo v našich silách – zejména při sklizni brambor, kterých se v Jevíčku  
i v okolních vesnicích pěstovalo mnohem víc než dnes, a co hlavní – sbí-
raly se výhradně ručně! Nedovedu si představit, jak by tehdejší JZD bez 
pomoci žáků základních škol, a to i už těch malých ze čtvrtých a pátých 
ročníků, sklizeň brambor zvládlo. (Už jako studenti gymnázia v Olomou-
ci jsme v letech 1951 – 55 jezdívali sbírat brambory na Šumpersko. Tam 
se vybíraly někdy už ve sněhové břečce.) Ale vraťme se ke školnímu po-
zemku. Orba koňmi byla nenahraditelná. Navíc pan Jeniš i pan Pazdírek 
byli zkušení sedláci. Později jsem byl nucen požádat inseminačku o zo-
rání školního pozemku traktorem. Hrůza! Traktorista se musel neustá-
le s traktorem obracet. Navíc ho uvolnili, když byla půda mokrá. Násle-
dující rok byla půda tvrdá jak beton. Raději jsem si na podzim vypro-
sil na JZD pana Šimka z Vísky, který stále ještě koně měl. Přijel na voze  
s boudou a děti byly nadšené z koní. To byla zase půda – jako dort, nebo 
„parádní“ jak říká pan učitel Bombera. Menší záhony jsem ryl a zarý-
val hnůj s kluky z vyšších tříd. Jen některým Jevíčákům to nevonělo (to 
víte, „Frakaři“), a tak jsem si raději brával dobrovolníky z gymnázia. Mohl 
jsem si vybírat – jak ochotně se hlásili. I zbytky zeleniny jsme zarývali. 
Tím dlouhým úvodem jsem chtěl apelovat na všechny zahrádkáře, aby 
věnovali pozornost zakládání a udržování kompostu ze všeho co se dá  
– z rostlin, listí stromů, zbytků jídel a samozřejmě zarývání zeleného 
hnojení a hnoje. Čtu dnešní noviny, kde si prezident zemědělské komory 
pan Zdeněk Jandejsek stýská nad velkým nedostatkem humusu v země-
dělské půdě. Správně vidí i příčiny tohoto stavu – katastrofální snížení 
hospodářských zvířat – zejména hovězího dobytka. Kde se pak má orga-
nická hmota v půdě brát?! Vždyť staří hospodáři o hnůj náležitě pečo-
vali. Zalévali ho močůvkou, zahazovali hlínou, přikrývali deskami. Takový 
dobře uzrálý hnůj by pochválil i spisovatel Karel Čapek. Šetřete průmys-
lovými hnojivy. Na školním pozemku jsem je používal, ale jen v nezbyt-
né míře, kterou mi vypočítali ve výzkumném ústavu. Spolu se žáky jsme 
odebrali vzorky půdy z různých hloubek a míst pozemku a odevzdali je 
v laboratoři výzkumného ústavu. Ti nám pak předali výsledky – chybě-
jící množství vápníku (Ca), draslíku (K), dusíku (N), fosforu (P) a také ze-
jména množství humusu v půdě. K určení množství živin v půdě se vyrá-
běla v bývalé NDR laboratorní souprava. Nakoupil jsem jich sedm (byly 
to dřevěné skříňky se vším potřebným) a pomocí nich pak v laborator-
ních hodinách zjišťovali žáci množství živin v půdě. Nebyly to tak přes-
né výsledky, ale pro potřebu zahrádkářů by to zcela stačilo. Sháněl jsem 
je v loňském roce, ale už se prý dávno nevyrábí a nový výrobce se zatím 
nenašel. Nabízeli mi rozbor půdy za několik tisíc korun. Škoda, zahrád-
kářům i drobným zemědělcům by takové určení živin v půdě velmi po-
mohlo a snížilo by se i zasolování půdy.

Josef Skácel, Jevíčko
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Společenská rubrika
prosinec 2017

Naši jubilanti:

Věra Šnajdrová 
Přejeme hodně štěstí, 
zdraví a osobní 
spokojenosti.

Obec Biskupice
Návštěva pana Mikuláše v Biskupicích
V úterý 5. prosince 2017 ve večerních hodinách prochá-
zel setmělými Biskupicemi pan Mikuláš s krásným bělost-
ným andělem, dvěma chlupatými, starými čerty a jednou 
sličnou, veselou čerticí. Pan Mikuláš se svým doprovodem 
měl hodně práce, musel navštívit a podarovat krásnými 
balíčky skoro 50 místních dětí.  Anděl ze své „zlaté knihy 
hříchů“ upozorňoval pana Mikuláše na drobné prohřešky 
dětí, ale i na jejich přednosti. Děti měly připravené pro pana Mikuláše básničky a písničky. Star-
ší děti musely panu Mikuláši ukázat, že umí i vyjmenovaná slova a násobilku. Děti slibovaly, že 
se polepší, budou poslouchat rodiče, uklízet hračky, rovnat si oblečení a jíst ve školce poma-
zánky. No prostě slibovaly, že už budou jenom „hodné“. Pan Mikuláš slíbil dětem, že je opět za 
rok i s andělem, čerty a čerticí navštíví.

                                                                                                                Helena Neuerová, ČČK

                                                                                       

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
V souvislosti s proběhlou a ukončenou di-
gitalizací nemovitostí v obci (k.ú. Biskupi-
ce u Jevíčka a k.ú. Zálesí u Jevíčka) upo-
zorňujeme majitele nemovitostí, u kte-
rých došlo ke změně, že musí podat nové 
daňové přiznání daně z nemovitosti na fi-
nančním úřadě v Moravské Třebové do 
konce ledna 2018.

Dalibor Šebek, starosta obce

Rozsvěcení stromečku
V sobotu 2. prosince 2017, v předvečer 1. adventní neděle, jsme 
u nás v Biskupicích již tradičně slavnostně rozsvěcovali náš vá-
noční stromeček, tentokráte krásný smrk ztepilý. Rozsvěcení 
stromečku je stálou kulturní akcí a především děti se na ni moc 
těší, protože součástí rozsvěcování je i vypouštění balónků s 
přáním Ježíškovi. Letos jsme jich vypustili na 180 a bylo krásné 
pozorovat rozzářené dětské tváře v naději vánočního překva-
pení. Celou akci moderoval a hudbou provázel Slávek Nepeřil, 
dále vystoupily děti z MŠ Biskupice, vánoční písně přijel zahrát 
dechový orchestr Malá Haná a také nám děti z tanečního obo-
ru ZUŠ Jevíčko zatančily. Pro děti vyráběl Pepé, balónkový mistr, 
zvířátka a dekorace z balónků. Za vánoční požehnání občanům, 
stromečku i Vánocům děkuji otci Pawlovi a panu Sedláčkovi.
Po celou dobu byl volně přístupný zvěřinový raut – gulášek, 
ragú, žebírka, sekaná, paštika, škvarky, dále vánoční cukroví, ne-
chyběl ani vánoční punč, vánoční čaj a prodej vánočního zboží. Je již tradicí, že tato akce slouží 
jako poděkování obce svým občanům. Ne jinak tomu bylo i nyní. Na závěr kulturního dne vy-
stoupila se svojí světelnou a ohňovou show skupina POSTRPOI.
Na tomto místě bych rád poděkoval všem sponzorům, zúčastněným a všem, kteří přiložili ruku 
k dílu, obci Biskupice, místnímu mysliveckému sdružení, Ilče, Aleně Koutné, Jiřímu Palánovi, 
Alče Dosedlové, Robertovi, Olině, Otovi, manželům Havlíčkovým a Mackovým, p. Neuerové, 
Zuzce Mlčochové a Lucii, Ludmile a Anně Sekerkové, p. Marii Navrátilové, p. Heleně Valoucho-
vé a p. Marii Matochové, dětem za zdobení perníčků, Sekerkové Ivetce, Bálkové Emičce a Ne-
lince a Pokorné Šárce, dále pak Marušce a Ladíkovi.
Fotogalerii naleznete na www.biskupice.cz.
Přeji Vám všem jménem svým i jménem členů SPOZ spokojený a krásný nový rok 2018, aby byl 
plný zdraví, štěstí a porozumění.

Filip Procházka, místostarosta obce

Tříkrálová sbírka 2018

V sobotu 6. ledna 2018 bude v obci 
probíhat Tříkrálová sbírka 2018. 
Místní děti budou v kostýmech ko-
ledníků a pod dozorem patrona 
Charity ČR koledovat u každé do-
mácnosti. Děkujeme tímto za pří-
spěvek.

Filip Procházka, místostarosta obce

Do nového roku 2018
Vám přejeme hodně 
zdraví, štěstí,
a rodinné pohody.
 
         Obec Biskupice



www.jevicko.cz

                           Leden 2018   / 15Měsíčník města Jevíčka

VÁNOČNÍ DÍLNA
V neděli 26. listopadu 2017 se v technickém zázemí obce konala vánoční dílna pod vedením paní Ireny Havlíč-
kové, které tímto děkujeme.

Rozsvěcení stromečku
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Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci lednu:

 Naděžda Dvořáková
 Josef Krbec
 Aleš Machálek
 Alena Písková
 Vědunka Horáková
 Emil Koutník
 Vladimír Dolák
 Marie Motličková
 Pavla Lexová
 Květoslava Klvačová
 Zdeňka Konečná
 Karel Povolný
 Jana Lexmaulová
 Jaroslav Toral
 Marie Vykydalová 
Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné 
zdraví v dalších letech.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Poděkování občanům

Sbor dobrovolných 
hasičů  Chornice  děkuje 

všem  občanům, 
kteří přispěli na uspořá-

dání silvestrovského 
ohňostroje. 

Projektový den v základní škole v Chornicích
V pátek 24. listopadu proběhl na 1. stupni naší školy projektový den Moje tělo, jehož cílem 
bylo zopakování a získání nových dovedností a poznatků v této oblasti. Žáci byli rozděleni do 
skupin a plnili různé úkoly. Do myšlenkové mapy zakreslovali, co si představují pod pojmem 
,,zdraví,  malovali svůj obličej, obkreslovali postavu spolužáka a zakreslovali důležité orgá-
ny těla. Společně si zopakovali důležitost a funkci těchto orgánů pro náš organismus a jejich 
správné zakreslení. Žáci si také secvičili scénky z lékárny, z oční ordinace, z návštěvy zubaře a 
přivolání záchranné služby. Na závěr byla připravena stanoviště v podobě hádanek,  zaměře-
ných na zrak, sluch, čich, chuť a hmat. 
Během projektového dne si žáci zopakovali, ale také získali nové poznatky a dovednosti, při 
kterých se dobře bavili.

                                                                       Mgr. Iveta Špičková

PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE  
V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

S blížícími se vánočními svátky jsme pro rodiče a děti uspořádali v naší mateřské škole předvá-
noční tvoření. Děti si za pomocí rodičů mohly vyrobit papírového andílka s hvězdičkami jako 
závěsnou dekoraci na okno nebo zápich do květináče. Paní kuchařka nám v kuchyni připravi-
la těsto, které jsme si rozváleli a vykrajovali vánoční perníčky, ty nám při pečení sladce provo-
něly celou třídu a navodily příjemnou vánoční atmosféru. Druhý den jsme si ve školce perníč-
ky nazdobili a také si na nich pochutnali. A nyní se už velice těšíme na Ježíška a dárečky, kte-
ré nám naloží pod stromeček. Kolínská Kateřina

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE VOLBY PREZIDENTA ČR SE BUDOU KONAT 
VE DNECH 12. – 13. 1. 2018 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI KULTURNÍHO DOMU. 

V PÁTEK 12. 1. OD 14:00 HOD. DO 22:00 HOD. 
A V SOBOTU 13. 1. OD 8:00 HOD. DO 14:00 HOD. 

V PŘÍPADĚ KONÁNÍ II. KOLA BUDOU VE DNECH 26. – 27. 1. 2018 
VE STEJNÝCH ČASECH TAKTÉŽ V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI KULTURNÍHO DOMU.
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VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY
Na konci měsíce listopadu zavítala do Chornic legenda naší hudební scény, Václav Neckář se skupinou Bacily. Vystoupení se odehrálo před pub-
likem, které zaplnilo sál kulturního domu do posledního místečka. A bylo co poslouchat a na co se dívat. Zpěvácký matador předvedl výkon, za 
který by se nemusely stydět výrazně mladší ročníky. Se třemi přídavky jsme během dvou hodin vyslechli dvaadvacet těch nejznámějších balad  
a písniček, za které kapela sklidila oprávněný a opakovaný potlesk ve stoje. I přes zralejší věk nám Václav Neckář předvedl, že rozhodně nepatří 
do starého železa a jeho vystoupení patří k tomu nejlepšímu, co jsme u nás prozatím měli.

                                                              Jiří Smékal, starosta obce
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ADVENTNÍ TRHY 2017 
Čas neúprosně připomněl, že se Vánoce blíží. Tradice setkání řemeslníků, prodejců i hostů na 
jaroměřické DVOUSTOVCE byla stanovena na 25. listopad. Za úžasné souhry pořádajícího týmu 
SPOZ s podporou obce, SDH i ČZS proběhla akce bez problémů. Počáteční zklamání z nepří-
tomnosti zabijačkových dobrot bylo zklidněno omluvou a oznámením o náhradním prodeji 
1.12. V klidu a příjemné pohodě si hosté mohli vybrat z mnoha vkusných i hodnotných výrob-
ků od téměř třiceti prodejců. Dobrou náladu podpořil i punč na zahřátí. 

Jsme rádi, že Jaro-
měřické trhy jsou 
jednou z oblíbených 
akcí regionu. Všem 
děkujeme za ná-
vštěvu a podporu.

      SPOZ a CŽP

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci lednu své významné narozeniny 
oslaví:

ABRAHÁMOVÁ OLGA 
HOTAŘOVÁ ALBÍNA
HRUDA KAREL
NAJEROVÁ ANNA
PETRŽELKOVÁ RŮŽENA
PODLEZLOVÁ LUDMILA
PŘIDALOVÁ LEONTINA
SMÉKALOVÁ LIBUŠE
TUREČKOVÁ HERMÍNA
VYSTAVĚL KAREL
ZACHAROVÁ OLGA

Řadě oslavenců přejeme pevné zdraví 
a pohodu do dalších měsíců a let.

V rubrice jsou pravidelně uváděni občané 
Jaroměřic 80ti letí a starší. 

Přejeme všem občanům a hostům naší obce 
pod Kalvárií, aby se  jim dařilo a prožili rok 

2018 ve zdraví a spokojenosti.
Mgr. Věra Grimmerová, předsedkyně 

SPOZ

PODĚKOVÁNÍ
všem čtenářům a přátelům knihovny za 
celoroční přízeň a pomoc při organizaci 

všech uskutečněných akcí, zvláště  
v závěru roku 2017.

Bez podpory „pravých rukou“ bychom 
mohli ukončit činnost v CŽP a v knihovně 

již v polovině listopadu.
Děkuji mnohokrát za trpělivost  

a nezištnou pomoc.
                                                                     

Helena Vykydalová, knihovnice

BESEDA S DŮCHODCI
V neděli 19. 11. 2017 se sešlo na 80 hostů na kaž-
doroční Besedě s důchodci v Pohostinství U Trojanů. 
Předsedkyně SPOZu Mgr. Věra Grimmerová přivíta-
la přítomné a předala slovo paní starostce Mgr. Ivetě 
Glocové. Seznámila dříve narozené s rozpracovanými 
i dokončenými projekty v obci a nastínila plány, kte-
ré by v budoucím období měly být uskutečněny. Vel-
ký důraz klade na zodpovědný přístup občanů k tří-
dění odpadů. Jsou to právě starší dospělí, kteří třídění nepodceňují a pomáhají snižovat množ-
ství komunálního odpadu v popelnicích. Poděkovala seniorům za příkladný aktivní vztah k dění 
v obci i jménem přítomných zastupitelů.
O veselé zpestření besedy se postaral soubor VJECHÉTEK svými vstupy v pestrých a vtipných 
kostýmech. Hudbou i zpěvem tentokrát přispěl k dobré náladě ing. Burget. Nechyběl ani tento-
krát chutný řízek s bramborovým salátem připravený personálem restaurace. 
Vylosované dárky, které zajistil SPOZ spolu se sponzory (S-cart, aj.), potěšily každého přítom-
ného.
S přáním pevného zdraví a setkání v příštím roce byla beseda ukončena.                 SPOZ

První prosincový den proběhl na naší škole v duchu PODZIMNÍHO VYSTOUPENÍ. Tento pro-
jekt byl současně spojen s JARMARKEM. Byl určen nejen pro rodiče našich dětí, ale i pro babič-
ky, dědečky, strýce, tetičky, sourozence … Program se již plánoval od září a byl do něho zapo-
jen celý první stupeň ZŠ Jaroměřice. Paní učitelky pilně nacvičovaly se svými dětmi. K vidění byly 
výrobky našich žáků všech kategorií. Děti prvního stupně předvedly své krátké ,,VYSTOUPENÍ“. 
Na úvod programu se předvedli žáci páté třídy se svojí zpíva-
nou pohádkou KARKULKA pod vedením paní učitelky Stáni Pudí-
kové. Krásné rekvizity a kostýmy doplňovaly atmosféru nádher-
né pohádky. Tady musíme pochválit úchvatný kostým vlka, kte-
rý byl opravdu strašidelný. Následovalo představení druhé tří-
dy. Ta se na chvíli převtělila do malých zvířátek. Tento program  
s nimi nacvičila paní učitelka Marcela Pudíková. Po druhé třídě 
vystoupila čtvrtá třída se svojí první částí. Program se čtvrťáky 
nacvičila paní učitelka Kateřina Továrková. Naši čtvrťáci zpívali 
písničku PODZIMKU, PODZIMKU. Hudební doprovod na klávesy pro první a čtvrtou třídu zahrál  
Tobiáš Továrek, žák 3. třídy. Tímto mu moc děkujeme. Následovaly básničky našich čtvrťáků. 
Všichni žáci čtvrté třídy, paní učitelka i paní asistentka měli ušité kostýmy, které vyrobila paní 
učitelka Kateřina Továrková. Děti si ke kostýmu vyrobily čelenky s nádechem PODZIMU. Poté se 
předvedli naši prvňáčci pod vedením paní učitelky Dáši Valentové. Jejich písničky HOLKA MOD-
ROOKÁ A ŽABIČKA ZELENÁ byly velmi hezky zazpívané. Tento zpěv prvňáčci obohatili ještě bás-
ničkami. Další v pořadí vystoupila naše třetí třída. Třídu doprovázela paní učitelka Marcela Lan-
gerová. Malí třeťáčci se vtělili do dvanácti měsíců a představili všechny měsíce písničkou. V ce-
lém představení bylo možno vidět krásné převleky a rekvizity. Na samotný závěr opět vystou-
pili čtvrťáci, kteří zahráli divadlo JAK SE NECHALA VÁNOČKA POJISTIT PROTI PŘIPÁLENÍ. Celé 
vystoupení ukončili písničkou NENÍ NUTNO, NENÍ NUTNO. Jsme velmi potěšeni, že tento pro-
gram měl úspěch a počet diváků byl opravdu nad míru očekávání. Tímto chceme slíbit, že v pro-
jektech pro rodiče budeme pokračovat. Jsme moc rádi, že jste přišli na představení Vašich dětí! 
Vzhledem k menší kapacitě míst v objektu školy uděláme takové opatření, aby bylo dostatek 
míst k sezení pro všechny.

Za ZŠ Jaroměřice organizátor projektu Mgr. Kateřina Továrková
Foto – Mgr. Věra Grimmerová

Vzpomínka
Dne 25. ledna 2018 by se 
dožil 80. narozenin
pan Vladimír 
MLČOCH
S  láskou vzpomína-
jí manželka, dcery s rodinami a pravnou-
čata

Vzpomínka
Dne 17. ledna 2018 uply-
ne již dvacet let, kdy na-
vždy odešel 
pan Jan KYSELÁK 
z Nového Dvora. Dlou-
hodobě pracoval jako vedoucí cestmistr 
Moravskotřebovska a mnoho let také pů-
sobil jako bezpartijní poslanec národního 
výboru v Jaroměřicích.
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ČERTOVSKÉ PŮJČOVÁNÍ S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU
proběhlo v jaroměřické knihovně už odpoledne 4. prosince 2017. 
Knihovnou pobíhali čerti a andělé, celé skupině dominoval sám Mi-
kuláš, který čerty krotil a anděle nabádal k obdarování hodných dětí. 

Malou pozornost přijalo na 40dětí, 
balíčky si zasloužila i čertovská 
družina. Děti s doprovodem moh-
ly využít neobvyklého odpoledne  
k půjčení knih a k deskohraní, které 
připravil zájemcům pan Petr FRAJ-
VALD. Děkujeme nejen „nadpřiro-
zeným bytostem“, panu Frajvaldo-
vi za nezištnost, ale i Obci Jaromě-
řice za finanční podporu.

                      OK

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc leden 2018                              

Rok 2018 je na svém prahu. Snažme se 
vytvořit si celý letošní rok – den po dni 
co nejpříjemněji, bez nepřekonatelných 
překážek, bez velkých starostí…
Žijme podle zásady „ jaký si rok 2018 
uděláme, takový ho budeme mít“.
V Centru života a podnikání se připravuje 
rekonstrukce, což od jara omezí kulturní 
činnost i 
provoz knihovny. Věřme, že i zde bude 
platit, že trpělivost přinese růže.
Děkujeme předem za pochopení.

Do 5. 1. výstavní síň Centra života a podnikání 
(VS) Výstava Betlémů a dřevořezeb Ivo Krajíčka                                                                           
Zpřístupněno v půjčovní dny knihovny PO, ST 
9-11, 13-16, PÁ 13-18
Od ledna 2018 zahajuje Obecní knihovna (OK) 
5. ročník úspěšné celoroční literární soutěže 
„LOVCI  PEREL“.
5. 1. pátek, 10.00 – 11.00 h, klubovna CŽP 
nebo VS Cvičení MIMI a MAMI  pro děti 1, 2, 
3, 4, 5 roky staré. Setkávání maminek a jejich 

ratolestí bude probíhat od ledna 2018 každý 
pátek. Cvičení je založeno na dětské józe. 
Zpíváme, říkáme říkanky, procvičujeme 
chodidla a nožní klenbu, učíme se základní 
pozice pomocí plyšáků, tvoříme. Cvičení 
vede MgA. Zdeňka Selingerová - cvičitelka 
dětské jógy s akreditací MŠMT. Cena 200 Kč/
dítě (děti) + doprovod – za měsíc. Je možné 
vystavit doklad pro zdravotní pojišťovnu, která 
cvičení proplácí (např. VZP přispívá 500 Kč/ rok 
pro jedince).
6. 1., sobota 8.30 h požehnání koledníkům v 
Dolním kostele, od 9.00 h TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
6. 1. sobota, 14.00 h, VS, Přivítání roku 2018, 
přátelské posezení s cimbálovou muzikou 
JEČMÍNEK a malým občerstvením
7. 1. neděle, 9.00 – 16.30 h, VS, Kurz paličkování 
s ing. Ivou Vanžurovou
8. 1. – 15. 2., VS Putovní výstava Má 
vlast, ukázka zajímavých míst a památek v 
naší republice, kde se uskutečnila zásadní 
rekonstrukce

12. – 13. 1., pátek od 14.00 do 22.00 h, 
sobota od 8.00 do 14.00 h, VS CŽP, Jaroměřice 
200  Prezidentské volby – 1. kolo, 26. – 27. 
1. 2018 – 2. kolo

STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:                                          
Masáže s fyzioterapeutkou Dis. Ka-
milou 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 St, Čt vždy od 16.30 hodin 

Případné změny budou oznámeny,  
kontakty OK 461 325 300, 778 086 380

knihovnajaromerice@centrum.cz,  
POZOR ZMĚNA  
http://www.jaromerice.cz/knihovna.html 

Podzimní zájezd do Vídně
S okamžitou rychlostí byly zaplněny dva zájezdy 9. a 11. listopadu 2017 
do čokoládovny Hauswirth a do rakouské metropole. Bohužel, i tak se 
na mnohé zájemce nedostalo.
Zájezdy s průvodcem Janem Valíčkem a dopravou firmy Matocha jsou 
v regionu oblíbené pro jistou organizaci a poznání. Ani tentokrát ne-
byli účastníci zklamáni.
Exkurze v čokoládovně (pouze ve čtvrtek) 9. 11. a následná možnost 

ochutnávky a koupi cukrovinek (v obou ter-
mínech) byl dobře načasován před svátkem 
sv. Mikuláše. Cestou se rozdělili zájemci do 
dvou skupin. První početná skupina využi-
la vynikajících znalostí průvodce Jana Valíč-
ka a procházela historickým centrem Vídně. 
Ostatní dali přednost předvánočním náku-

pům v obchodním centru Primark.
Snad byli spokojeni všichni cestující v obou termínech zájezdu, děkuje-
me všem za dochvilnost a zájem. Panu průvodci za zajímavé informa-
ce, které nám předával cestou a v průběhu procházky Vídní, i doprav-
cům za spolehlivost patří poděkování zvlášť.

                                 Obecní knihovna

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 2017  V JAROMĚŘICÍCH
Slavnostní obřad probíhá tradičně až 17. listopadu – ve sváteční den  
– s žáky 2. třídy, kdy už opravdu mají všechna písmenka usazená na 
svém místě a právem mohou být pasováni na čtenáře.
Ve 14.00 se shromáždili druháčci se svými rodiči a třídní učitelkou Mgr. 
M. Pudíkovou 
v zámecké obřadní síni, kde na ně čekala paní starostka Mgr. I. Glocová, 
pohádková víla p. Najerová se svými mladičkými Rusalkami (Kateřina a 
Zuzana Hlaváčovy). Knihovnice Jaroměřic H. Vykydalová a Biskupic H. 
Neuerová nastínily průběh zábavného odpoledne a společně s vílami 

představily čtenáře – malé 
skřítky podle Lexikonu VÍ-
TĚZSLAVY KLIMTOVÉ. Skřít-
kové byli po přečtení krát-
ké ukázky pohádkovou vílou 
slavnostně pasováni. Všichni 
se poté odebrali do knihovny  
a výstavní síně, kde na ně če-
kalo pohoštění a další zába-
va.
Víly postupně rozdávaly ná-
ročné i zábavné úkoly, dbaly 

na jejich správné splnění a nakonec všichni společně se skřítky nalez-
li poklad. Perníkové knihy, zhotovené paní L. Hrbatovou, se velmi líbi-
ly. Stejně tak jako kniha věnovaná SKIPem, do níž se malí čtenáři, věř-
me, se stejnou chutí zakousnou. 
Děkujeme maminkám za bohaté občerstvení, které připravily, členkám 
SRPS za vzornou obsluhu, vílám za pohádkovou náladu a všem zúčast-
něným za splněný účel – podporu čtenářství.
                                                                                                           OK

Komunální a tříděný odpad – důležité informace
Svoz tříděného odpadu „dům od domu“ bude probíhat vždy po-
slední úterý v měsíci, vyjma prosince 2018 (tedy 30. ledna,  27. úno-
ra, 27. března, 24. dubna, 29. května, 26. června, 31. července, 28. 
srpna, 25. září, 30. října, 27. listopadu a 18. prosince). V tento den 
připravte, prosím, zavázané pytle s tříděným odpadem opatřené 
příslušným štítkem před dům. Pracovníci obce je svezou na sběr-
ný dvůr a zaevidují do systému ECONIT. Pytle a kódy si můžete vy-
zvednou od 2. ledna v obecní knihovně. Pokud si budete odpad od-
vážet i nadále sami přímo na sběrný dvůr, nemusí být opatřen kó-
dem. 
Štítky na popelnice budou k vyzvednutí od 7. ledna opět v obec-
ní knihovně. Popelnice přistavte k vývozu, pokud možno, až budou 
plné. Svozová firma eviduje počet vyvezených popelnic, nikoli jejich 
naplněnost. Za evidovanou popelnici se bere nádoba o objemu 120 
l. Pokud má domácnost popelnici o objemu 240 l, bude nádoba při 
svozu načtena 2x.
Dále žádáme, aby občané při odběru pytlů vyplnili v knihovně nový 
registrační formulář za domácnost pro rok 2018. Pokud do formulá-
ře uvedete také mailovou adresu, zaregistrujeme Vás do evidenční-
ho systému ECONIT a vy si budete sami moci sledovat množství vy-
tříděných odpadů a počet svezených popelnic za Vaši domácnost. 
Případné další dotazy adresujte na obecjaromerice@cmail.cz nebo 
tel. 777 163 966.
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Nabídka předplatného Jevíčského zpravodaje
Nechte svým blízkým zasílat Jevíčský zpravodaj. 

ČR    35 Kč/měsíc
Cizina – evropské země  66 Kč/měsíc
Cizina – mimoevropské země 73 Kč/měsíc

Kontakt: 464 620 511, reklamy@jevicko.cz.

Nabídka pronájmu městské chaty
Město Jevíčko nabízí k pronájmu městskou chatu 

v blízkosti Smolenské přehrady. Termíny si zájemci 
mohou zamluvit na telefonním čísle 464 620 524  
a 733 603 029 nebo e-mailu jelinek@jevicko.cz.

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.

Sháním chalupu nebo starší domek, příp. zemědělskou 
usedlost, se zahradou nebo pozemky, v okolí do 30 km  

od M. Třebové, Březové, Jevíčka, Svitav.  
Může být i horší stav. Tel.: 774 765 437.

Hledám byt 1 + 1 nebo 2 + 1 v Jevíčku  
nebo Velkých Opatovicích, nevadí původní stav. 

Děkuji za nabídku. Tel.: 773 463 891.

ÚČETNICTVÍ A DANĚ
zpracování a vedení účetnictví i daňové evidence

Jana Jeřábková, kontakty: 777 279 006,  
jnjerabkova@centrum.cz, uctojana.simplesite.com
Pro doklady si přijedu kamkoli. Ceny stanovuji dohodou dle 
struktury firmy klienta a způsobu jeho obchodování. Ceny 

též ovlivňuje složitost účetních případů. V případě zájmu mě 
kontaktujte e-mailem, do druhého dne Vám zašlu předběžnou 

cenovou nabídku.

Hledám ke koupi byt v Jevíčku. 
Tel.: 735 047 955. 

Koupím rodinný domek se zahradou 
v Jevíčku, nebo v okolí Jevíčka.  

Opravy nevadí, nabídněte prosím. 
Tel.: 735 091 541.   

 

 
  NABÍZÍME K PRONÁJMU 
   ZREKONSTRUOVANÉ BYTY V JEVÍČKU 

   TEL.: 721 800 382 

 

 

 

 

 

 



Milí čtenáři,
vstupujeme do roku, v němž si připomeneme sté výročí konce I. světové války a s ním souvise-
jící vznik Československa. Již v listopadu jsme v rekultivovaném parčíku v ulici U Zámečku od-
halili památník jevíčským obětem tohoto z dnešního pohledu naprosto marného a nesmyslné-
ho vojenského konfliktu, jenž si vyžádal přes deset milionů obětí na lidských životech a dalších 
více než dvacet milionů obyvatel fyzicky či jinak pošramotil, rozporcoval reálnou unii Rakous-
ka-Uherska a fatálně dehonestoval a frustroval zejména německý národ, což záhy podnítilo ješ-
tě hrůznější vojenské vřavy s naprosto morbidními východisky. Mnout  ruce si  v takovýchto pří-
padech mohou leda zbrojařské lobby či radikální rozumbradové, kteří nezúčastněni tvrdívají své, 
zkrátka že občasné katastrofy takovéto ražby nebývají až tak úplně neopodstatněné. Nakolik ve-
dou k pročištění mnohdy již přemnožené populace a nastolují nejen nové pořádky a uspořádání, 
nýbrž zrovna tak probouzejí i nové, společnost ozdravující naděje. Zkrátka život je změna a kdo 
přežije živ a zdráv, jakže má posléze zase co budovat, nová konkurence nemusí být až tak úplně 
nemilosrdná a tudíž může v konečném důsledku dostat šanci i docela obyčejný a poctivý člověk, 
na něhož už v předešlém světě nezbývalo místo. V čase zrodu umělé inteligence tomu říkáme 
obvykle restart. Když už to prý nešlo jinak. Že však tato pravda ne vždy a všude načisto fungu-
je, obzvláště v dnešním globalizovaném světě, nám aktuálně dosvědčuje fatální mizérie na vál-
kou zmítaných územích Blízkého a Středního východu či Afriky.         
Nejplatnější recept, kterak přežít válku alespoň v tom „vyspělém“, židovsko-křesťanském terito-
riu nám předepsal náš nepochybně nejvěhlasnější veterán a za všech okolností dobrý voják Jo-
sef Švejk. Jeho metoda, jež se tak pikantně osvědčila právě  v čase I. světové války, vychází  z ry-
zího češství a božího pudu sebezáchovy. Mnohý našinec se jí pak obvykle řídívá i v časech míru, 
úspěšně ji dovedeme praktikovat v lecjakém zaměstnání a je-li skutečně ouvej, dokážeme před-
stírat cokoliv. 
Troufnu si říct, že nejeden z nás, kdož úspěšně absolvoval základní vojenskou službu v jed-
notkách Československé lidové armády, by mi odkýval, že gruntem tehdejšího vojenského vý-
cviku byla právě švejkovina. „To je přeci to, co nás tam naučili!“ vzpomínal po třiceti letech můj 
spolubojovník, spřízněná duše z 82. protiletadlové raketové brigá-
dy v Jihlavě. Vlasti jsme byli věrni právě tím, že jsme ctili naši ná-
rodní povahu a chovali se tak, jak nám velel vedlejší šelest ofici-
ální pravdy. 
Válka je vůl! pobrukovali jsme tehdy s brněnskou skupinou Synko-
py 61. Ale že jsme rekruti opravdické války, jsme věru netušili. Ter-
mín Studená válka jsme přirozeně znali, byli jsme přeci její součás-
tí, avšak to, že se tato veskrze polarita a řevnivost dvou rozdílných 
společenskopolitických uspořádání světa zakonzervuje a kodifi-
kuje jakožto neotřesitelná a definitivní položka v dějinách lidstva  
20. století, nás mělo teprve dekorovat. Zejména onen fakt, že bu-
deme vnímáni a klasifikováni jako hodnověrní veteráni této války 
i my z donucení Švejkové, ba zejména právě my - „sabotéři, cynici 
a ignoranti“, je vskutku roztomilým a groteskním zadostiučiněním.  
Přese všecku bagatelizaci a sarkazmus, jež v našich pomazaných 
makovičkách vykula naše vlastní vykutálenost, vzpomínejme na 
časy Studené války ovšem i s člověčí úctou a pietou. Zejména ne-
můžeme zapomenout na ty, kteří žili a nezaháleli v týlu, zatímco my jsme tolik drahocenný čas 
tristní vojančinou mařili. Ve věčné  úctě nám budiž naši dobří otcové a starostlivé matky, oběta-
ví učitelé na všech stupních škol a upřímní rádcové v prvních praxích, kteří ve své „studené vo-
jáky“ nepřestávali věřit ani ve chvílích ad absurdum, neboť sami nejlépe věděli, co jak je a proč. 
Mezi tyto úctyhodné a duší vesmíru osvícené bytosti patřila bezpochyby i paní učitelka Soňa Pa-
roulková, borotínská básnířka a interpretka naší společné paměti, jejíž dílo vysoce i hluboce pře-
sahuje naše lecčíms pomrvená humna. Naši malost nikoli ovšem malohanáckou, nýbrž tu stan-
dardizovanou, mamonem a krátkozrakostí pozohýbanou. Troufnu si říct, že výběr z díla Soni 
Paroulkové - knihu Rodnému kraji, již uspořádal a vlastním interesem bravurně dotvořil Mi-
chal Schuster, nejsme schopni v tuto chvíli možná ještě absolutně docenit. Máme před sebou to-
tiž dílo naprosto osobité a lidsky výsostně přímočaré. Skrze verše a prózy smíme nahlédnout do 
duše básnířky, kterou život prý nemálo podusil, jak jsem se posléze dozvěděl i od pamětníků při 
křtu této vzácné publikace v samotném Borotíně dvacátého druhého října loňského roku. Velké 
díky za tento skvělý počin patří též vedení Obce Borotín, jež knihu vydala. Mají tam zdá se do-
sud stále lidi na svých místech. Jedince, kteří vědí, slovy básnířky, kterak čisté jsou „slzy nadějí, 
jež stékají do našich domovů“.    
Jo, dostaví se holt, Michale, chvilička, kdy i Švejk smeká a slzu zatlačí jen proto, aby si někdo či-
rou náhodou nepomyslil, že ono nezastřené dojetí je pouhou švejkovinou.
  

Za Iniciály a všechny veterány Studené války poslušný vojín Ruda B. Beran           

Veterán Studené války - 
starší dělmistr, svobodník 
Miloslav Kozelek
O tom, že se ve službě socialistické vlasti 
nejen švejkovalo, ale i čile tvořilo, vypovídá  
Vojenský poetický památník veterána 
Miloslava Kozelka (1955*). Tento absolvent 
poddůstojnické školy v Opavě, tehdy lidově 
řečeno péešky, se během základní vojenské 
služby v letech 1974 - 1976, tedy za nejtvrdší 
normalizace a těsně před vznikem Charty 
77, u 6. dělostřeleckého pluku Klementa 
Gottwalda v Jemnici vypracoval mimoděk 
do funkce staršího dělmistra a na jeho 
výložkách se zablyštěly svobodnické frčky.  
Vyšší hodnosti však již nedosáhl, neboť 
velmi záhy pochopil, že stejně jako není 
doma nikdo generálem, nemůže na věčné 
časy ani Vlast patřit jediné politické partaji. 
Verše mu tedy byly tím správným, jediným  
a smysluplným východiskem. Rozumem  
v hrsti, po níž tehdejší mašinérie sice šlapala, 
avšak velmi prozíravě. Navíc již vyšmajdanými 
podrážkami holin, jež byly stejně obojaké 
jako kabáty všech naoko exponovaných 
soudruhů a soudružek, kteří navenek hlásali 
moc proletariátu na věčné časy a nikdy jinak, 
zatímco doma již důsledně připravovali 
vlastní děti pro budoucí kapitalismus.    
Verše Miloslava Kozelka staré více než 
čtyřicet let jsou nejen připomínkou tehdejší 
velice efektivní školy života (dyť mnohým 
současným hejskům a nefachčenkům by 
dnes takováto zkušenost zajisté neuškodila!), 
ale vypovídají zároveň i o duši a složitosti 
tehdejšího dozrávání. Kdo nebyl na vojně, 
nebyl přec hotový chlap! Chlap, jenž dokáže 
pochopit, že i nemožnost může být jednou 
z možností.        
 Ruda B. Beran
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DĚLOSTŘELECKÉ SALVY
Miloslav Kozelek
Srdce z kamene a ocelové nervy,
tak to jsou jejich vlastnosti,
určené pro dělostřelecké salvy
ve dvou letech služby vlasti.

Cvičení, jež skrývá mrazivé noci
a každý den plný sněhu,
takto strádají jen naši vojáci,
neznajíce tepla něhu.   

Plátěné hangáry jsou jejich domovem,
živou skvrnou v zimním království ... 
Již vícekrát ne!
hřmí mé poslední poselství.



Soňa Paroulková (1917-2003)
Na uplynulý rok 2017 připadla dvě kulatá výročí narození významných osobností spojených 
s Borotínem. V dubnu uplynulo devadesát let od narození historika a sběratele lidových 
pověstí Vlastimila Sedláka (1927‒2003), rodáka z borotínského Frýdntálu, a na květen připadlo 
výročí sta let od narození učitelky, básnířky a spisovatelky Žofie Křupkové-Paroulkové, která 
po většinu života publikovala pod jménem Soňa Paroulková.
Narodila se 17. května 1917 ve Velké Roudce. Po obecné škole ve svém rodišti absolvovala tři 
ročníky měšťanské školy ve Velkých Opatovicích a od roku 1933 studovala na jevíčské reálce. 
Již jako studentka napsala první verše a prózu a začala publikovat pod pseudonymem H. S. 
(Mejrima), případně pouze H. S.
Po úspěšné maturitě odešla roku 1937 do Brna studovat jednoroční pedagogickou akademii. 
Dobová situace jí neumožnila nalézt učitelské místo. Stala se alespoň dopisovatelkou několika 
časopisů a novin (Moravské slovo, Naše zprávy, Moravská orlice) a docházela na hospitování 
do velkoroudské školy. Po vyučování psávala pohádky pro děti a sepisovala místní pověsti,  
a tak vznikl soubor pohádek a veršů pod názvem Rodný kraj, s nímž v květnu 1941 získala první 
cenu v literární soutěži o nejkrásnější krajový příspěvek. V červenci toho roku také poprvé 
vyšla její báseň Rodnému kraji, která se stala autorčiným nejznámějším a nejpublikovanějším 
dílem.
Teprve na jaře 1942 se jí konečně podařilo získat první učitelské místo na národní škole 
v Němčicích a sousedním Ludíkově. Také zde se věnovala sběru pověstí. Když v dubnu 1943 
vyšla sbírka Podání ruky s podtitulem Sborník prací nejmladších moravských autorů, šlo o první 
a poslední knižní počin, v němž mohla Žofie Paroulková publikovat své básně.
Na podzim 1943 nastoupila na měšťanskou školu ve Svitávce, poté následovaly obecné 
školy ve Vanovicích, Svárově, Bezděčí u V. Opatovic a Roubanině. Na jaře 1946 se stala 
redakční spolupracovnicí novin Moravskotřebovský 
kraj, kde jí vycházely básně a také pověsti z Malé 
Hané a okolí. Roku 1956 byla ustanovena učitelkou 
a zároveň ředitelkou národní školy v Borotíně, kde se 
svou rodinou (roku 1948 se vdala za Josefa Paroulka 
z Borotína, s nímž měla dva syny) našla nový domov  
a prožila zbytek svého života. V této době byly na škole 
ve V. Opatovicích její malohanácké pověsti převedeny 
do úspěšné divadelní hry Chlapec v čarokruhu, jejímž 
autorem byl Oldřich Bubeník, jevíčský rodák a pedagog 
na tamním gymnáziu. 
S přestávkou v letech 1965‒1971, kdy učila na škole 
ve V. Opatovicích, působila na borotínské škole až do 
roku 1975. I po odchodu do penze zůstala aktivní. 
Mimo jiné byla činná jako členka sboru pro občanské 
záležitosti při MNV, v nově vzniklém borotínském 
arboretu působila jako oblíbená průvodkyně  
a zapojovala se do aktivit Historicko-vlastivědného 
kroužku ve V. Opatovicích. V jeho Organizačních 
zprávách byly v 80. letech otištěny její nové básně 
Podzim a Město (věnovaná V. Opatovicím), nicméně 
jako tvořící a publikující básnířka nebyla od konce 40. 
let až na několik výjimek činná. Koncem 90. let vyšly 
Žofii Paroulkové dvě knihy s regionálními pověstmi O bílé paní z borotínského zámku (1998) 
a O šesti mládencích (1999). Zemřela 5. června 2003 v letovické nemocnici Milosrdných bratří.
Žofie Paroulková patří k významným osobnostem regionální literatury. Také proto Obecní 
úřad Borotín vydal v říjnu 2017 publikaci s názvem Rodnému kraji, která přináší reprezentativní 
výběr z její rozmanité básnické a prozaické tvorby a která připomíná také její zajímavou životní 
dráhu. 

                Mgr. Michal Schuster
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HISTORIE XX. STOLETÍ       
Miloslav Kozelek
Kdysi jim bilo srdce rytmem beatu,    
snědá pleť, na triku divný znak,
diskotéka se stala dílem jejich zvyků,
zásobu decibelů doplnil magneťák.
 
Ústroj podle nejnovější módy,
vlasy místy až na záda,
jedni obdivují Franka Zappu,
druzí spíše Donny Osmonda. 
 
Však nic netrvá věčně,   
hřmot vojenských bubnů je slyšet, 
ruce žoldnéřů jsou neúprosné,
zbývá jen zapomenout a mlčet.
 
Na kolejích končí civilní radosti,
cesty všech se definitivně dělí.
A teď ukažte své schopnosti, 
neboť tu končí veškeré veselí.
 
Atombordel, samopal a maska,
místo diskotéky cvičák,
přískoky, poklusem raz dva,
ať je zima nebo pařák.

ZIMNÍ SNĚNÍ O NADĚJI
Miloslav Kozelek
Nad krajinou se vznáší bílý mrak,                                       
pro klid dlouhých, zimních dnů,                                           
roztahuje své perutě jako dravý pták,                                
nadchází čas rozjímání a snů.                                            
 
V místech, kde mráz již nemá svoji moc,             
tam v krbu praská suché dříví,                             
meluzíny zpěv doznívá z komínů,                        
to není čas, kdy venku kvetou jívy.                      
                                                                                            
V teplém snění mizí studená přítomnost,            
na minulé časy nevzpomínáme, 
v mysli se jeví pouze blízká budoucnost,            
jejíž nástup s netrpělivostí očekáváme.   

Když tupec tupce potká
Jakub Mauer

Tupá rána plná zlosti
uštědřená z povinnosti.

Klukovi, jenž civěl tupě
v puberťácké I’m king grupě.
Dána tupým vůdcem Edou.
Neboť vůdci prostě jedou!

Tupá rána plná zlosti
dala sbohem jeho ctnosti.

Zaúpěl padajíc k zemi
tupým skřekem ladíc v Emi.
Chudák Jenda stěží dýchá
tupě spadla jeho pýcha.

Tupá rána plná zlosti
nezlámala jeho kosti...

Přivedla ho k pomyšlení
,, I’m king grupa pro mě není! “
Radši budu hrát si s legem,
nežli brečet s malým egem.

Tupou ránu plnou zlosti
Tupec tupci neodpustí.



Nejkrásnější chvíle
Soňa Paroulková
Vonná tesklivá tanga, vášnivý fox a něha valčíků rozechvěla tvou duši nevýslovně lákavou pís-
ní, vidinou utkanou z poslední sluneční záře a modré záplavy stmívání, zatím co prodloužené 
stíny ovíjely srdce jak zelenavá háďata.
Oblouky hasnoucího světla zpívaly o kráse dnů bezmocně zmírajících na hrotech rudých 
hvězd a hladkých plochách času. Opium růžových závojů halilo marnost mlčenlivých modliteb.
Tvé záhadné oči, z nichž dívala se noc zářivými hvězdami, mne podmaňovaly. Planulo v nich 
celé moře neznámého blouznění a mohutná tajemná gesta věků, nekonečných staletí, v nichž 
láska klesla pod kopí náruživosti. Dvě horké ruce se stiskly v nelítostné hrůze. K obloze stou-
pala vůně věčného jara. Na Boží dlani ležely dva rubíny spoutané nehmotnými okovy.
Kolem cesty růžové a zlaté se vlnily lány obilí. Skřivánčí píseň jásala v teplém vzduchu a do-
znívala až ve hvězdách. Jasné perličky zvonivých trylků padaly do něžných kalíšků květů, kte-
ré vadly na mezích mezi poli. Věčná svěží obnova a životná energie přírody vyplnila srdce  
duši vědomím síly a krásy. Dvě horké ruce se stiskly a k slunci letěla modlitba o štěstí jak po-
zlacený šíp.

[Jitro, roč. XVII, č. 7, 1936, s. 202]
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Rodnému kraji
Soňa Paroulková
Do vůní předjarních tvé sladké jméno vane,
pokorou modliteb proniká hudbu slov.
Chudičké role mé a vísky milované,
zpěv do vroucnosti zraje pro domov.

Pro hlasy skřivánčí se na žal zapomíná,
chorály pramenů do snění stříbrem zvučí
a řeč tvá přečistá je jasný pohár vína,
v něm hořce chutná příchuť zeměžluči.

Jsou květy u tvých cest a drobné smavé chaty
v kyticích jabloní svou ukrývají tvář;
dech starých pověstí zde usnul nad poupaty
a hvězdy zdobí tě jak slavná svatozář.

To je můj rodný kraj, kus nejkrásnější země,
pod dlaní mozolnou kde chleba vyrůstá.
Hrdé je srdce tvé a tvrdé tvoje plémě
žas drahých písní vlíbá na ústa.

To je můj rodný kraj, lnu modro na své skráni,
když bouří varhan šumí zlaté klasy.
To je můj rodný kraj, kraj v božím požehnání,
má země plná nesmrtelné krásy.

[Hlasy z Hané, 5. 7. 1941, s. 5]

Místo svatby pohřeb
Soňa Paroulková
V Borotíně se měla vdávat jediná dcera 
z gruntu, a tak se chystala velká svatba. Pekly 
se dorty a připravovaly tvarohové koláče. 
Nevěsta dostala velkou chuť na tvaroh. Byl 
tuhý, nerozmíchaný a ten se obtížně polyká, 
přisedne a nejde dolů ani nahoru. Ulomila si 
ho kus a s chutí se do něho zakousla. Tvaroh 
jí zůstal vězet v krku. Nespolkla ho, udusila 
se.
Místo radosti a svatebního veselí nastala 
velká žalost: pohřeb místo veselky.
Ubohé nebožce oblékli krásné svatební 
šaty a pochovali ji, jak se sluší a patří. Rakev 
spustili do hrobu, každý tam hodil hrstku 
hlíny, ale hrobař hrob nezaházel, chtěl to 
udělat až ráno.
O tom všem se dozvěděl zloděj a ten šel tu 
mrtvou okrást. Vlezl do hrobu, otevřel truhlu 
a snažil se ji svléknout z drahých svatebních 
šatů. Nějak se mu to nedařilo, nemohl je 
rozepnout. Plný zlosti nad tím nezdarem, 
uhodil nebožku pěstí do zad. Silným úderem 
se uvolnil ten kus tvarohu a ona obživla. 
Zloděj se tak lekl, že ho v tu ránu trefil šlak.
Ta dívka začala křičet a volat o pomoc, ale 
nikdo se neodvážil jít o půlnoci na hřbitov. 
Nakonec se k tomu přece odhodlali a tu 
nešťastnici z hrobu vysvobodili. Z toho 
strachu a hrůzy měla od té doby pošpatnělý 
rozum a už se nevdala.

[PAROULKOVÁ, Soňa: O šesti mládencích: 
třicet pověstí z Drahanské vrchoviny a šest 
navíc z Malé Hané. Boskovice 1999, s. 60]Výběr z díla Soni Paroulkové, knihu Rodnému kraji, kterou sestavil  

a dotvořil historik Michal Schuster a vydal Obecní úřad Borotín, 
zakoupíte v Turistickém informačním centru Jevíčko

SOŇA PAROULKOVÁ

RODNÉMU KRAJI
(Výběr z díla)
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Muřinoh gratuluje  
sedmému vylosovanému poutníkovi,
který úspěšně doputoval za Krchomilkou.
Je jím Patrik Kolomazník z Třebařova,
jemuž zasíláme knihu Muřinoh 
a Krchomika s věnováním autora.

Vážení čtenáři, položili jste si někdy otázku: Jak uchovávat informace? 
Dnešní generace to  mají lehké - výpočetní technika, chytré mobily, 
digitální fotoaparáty a další „vychytávky“. Jak na tom byli naši před-
kové? Pokud byli gramotní - psali, když byli talentovaní - malovali. 
Ale ne všichni si mohli dovolit zvěčnit své blízké malířským štětcem.
Vynález fotografie rozšířil možnosti zachycení okamžiku v životě člo-
věka, jeho kladné i záporné působení na tomto světě.
Dlouhá cesta fotografie započala jako chemická fotografie (v třicá-
tých letech 19. století), následovala fotografie vznikající mokrým ko-
lódiovým procesem, to se píše rok 1851. O deset let později se již vy-
nálezci pokouší o první barevné fotografie. Tím byl obohacen svět  
a našim předkům se ukázaly dosud neznámé světy zachycené na fo-
tografii. 
Vraťme se ale na domácí půdu. Donedávna v Jevíčku působil „Fo-
to-atelier“, ale jak je vidět všechno bylo již překonáno. Tak alespoň 
zavzpomínejme na dobu minulou, vlastně v dnešní době je to retro.
V muzeu se setkávám se skleněnými fotografickými deskami a fo-
tografiemi, které pořídil například pan Klíč, jinak působil v Konici.  

V ulici Dolní Farní pracoval fotograf 
Schwarz (nejen fotograf, ale i spiso-
vatel v jedné osobě). Na výrobu fo-
tografických pohlednic se zaměřo-
vali pánové Lexman, František Janí-
ček, Antonín Janíček a knihař Volf.
Ráda bych zavzpomínala na posled-
ního prvorepublikového fotografa,  
s jehož prací jsem se vlastně v dru-
hé polovině minulého století ještě 
jako dítě setkala. Byl to pan Josef Ša-
bart. Měl fotoateliér v nejvyšším pa-
tře, tedy pod střechou domu na náměstí. Atelier byl plný denního 
světla vnikajícího prosklenou čelní stěnou, velké osvětlovací lampy, 
fotoaparát na stativu a pomocné dekorace: sádrový dort se svíčkami, 
obrázek, váza, stojany, stupínky a další. Bohužel tu už chyběly deko-
rativní i exotické výjevy, jako např. pozadí pro fotografie, to už se za 
mého dětství prý jaksi nehodilo.
Pan Josef Šabart započal svou životní dráhu v roce 1900, nebyl míst-
ní rodák. Vyučil se sedlářem, své řemeslo využil jen na vojně v diviz-
ních zbrojních dílnách  - divizní zbrojnice č. 12 v Humenném, to se 
psal rok 1923. Po ukončení svého působení ve vojenském suknu se  
s osobou pana Šabarta setkáváme pouze v souvislosti s přípravou na 
roli fotografa. 
V roce 1926 získal výuční list ze Společenstva fotografů v Olomou-
ci. Práce s fotografií byly tehdy asi rozsáhlejší a složitější. Zahrnova-
ly i retušování fotek či negativů. Fotograf minulosti působil i v roli dí-
lovedoucího, operatéra a  také byl něco jako manažer, jenž pracuje 
s veřejností, což v případě focení malých dětí nebylo asi nikdy jed-
noduché.  
Ale pokračujme v putování životem fotografa pana Šabarta. Nebyl to 
asi jednoduchý život, získávání profesních zkušeností bylo náročné.  
Z dokumentů pana Šabarta vyplývá, že za zkušenostmi v tomto ře-
mesle procestoval mnoho míst, pracoval nebo působil během osmi 
let v mnoha atelierech (Uherský Brod, Náchod, Lysá nad Labem, Tur-
čianský sv. Martin, Třešť, Železný Brod, Tábor a Příbor).
V „řemesle“ neustrnul a dále se vzdělával. V roce 1931 získal vy-
svědčení za absolvování  teoretického i praktického využití umělé-
ho osvětlení.
A zde se dostáváme k jeho působení v Jevíčku. V roce 1934 získává 
živnostenský list pro samostatné provozování živnosti v oblasti ob-
chodu s fotografickými potřebami.
Předpokládám, že v určitém, tedy poválečném období, musel ukončit 
činnost samostatného fotografického mistra. Prostě byla doba, kdy 
nebyly brány ohledy na talent ani na hodnoty, které minulé generace 
uznávaly, k nimž patřila pracovitost, píle a poctivost.   
Dodnes mám doma starý fotografický přístroj značky Lisette s objek-
tivem Compur, který mi rodiče od pana Šabarta koupili, když jsem se 
v raném dětství zajímala o fotografování. 

Děkuji panu Františku Plechovi za potřebné informace a paní Marii 
Sauerové, rozené Šabartové, za poskytnuté osobní materiály pana Ša-
barta.
     Mgr. Helena Ulčová

Ohlédnutí za jedním povedeným výletem 
aneb KÁČKO v Praze 19. - 20. září 2017  

Reportáž Radima Prokše *

Rok s rokem se sešel a Káčko opět navštívilo Prahu. Vyrazil s námi 
nejen pan Rudolf Beran, neodmyslitelný člen našeho čtenářského 
klubu, ale přidali se i noví členové, kteří byli v Praze poprvé. 
Dvoudenní dobrodružství začalo již tradičně na nádraží v Letovicích. 
Jakmile vlak přijel do Prahy, šli jsme na Karlín do ubytovny odlehčit 
záda od těžkých batohů a vypravili se do centra. Celý první den nás 
doprovázel příběh o Václavu Hankovi a Rukopisech královédvorském 
a zelenohorském, neboť se právě připomínalo dvousté výročí od 
jejich nalezení. Prošli jsme kolem Obecního domu, stáli jsme pod 
Prašnou bránou s cílem navštívit Českou národní banku, kde se konala 
výstava Lidé a peníze. Zde jsme se měli seznámit s historií peněz 
českých zemí. Bohužel bylo obsazeno na celý školní rok dopředu,  
a tak jsme za nejstarší historií našeho národa mohli vyrazit nemateni 
penězi. Na Vyšehradě nás přivítala přívětivá zvonkohra baziliky sv. 
Petra a Pavla. Na národním hřbitově jsme se zastavili u hrobu Boženy 
Němcové, Karla Čapka a dalších osobností. Dozvěděli jsme se opět 
i něco bližšího ze života Václava Hanky a minout jsme nemohli ani 
hrobku Slavín, kde jsou pochováni společně čeští velikáni. Rozhodně 
po návštěvě hřbitova stojí za to zajít na vyhlídkové místo, odkud je 
krásný výhled na pozůstatky původního hradního opevnění, Kavčí 
hory a hlavně Vltavu. Z Rašínova nábřeží jsme vypluli na parníku po 
Vltavě. Plavba byla krásná. Na Karlově náměstí jsme se poté zastavili 
u Faustova domu, na Národní třídě pozdravili Josefa Jungmanna  
a z Václaváku již unaveni zamířili rovnou na ubytovnu. 
Druhý den Káčko vyrazilo do muzea čokolády, kde se všichni nadlábli 
pravou čokoládou. Nu a pak přišel snad nejdůležitější bod naší 
exkurze, tedy návštěva nakladatelství Albatros, kde nás uvítal sám 
pan šéfredaktor Petr Eliáš. Dozvěděli jsme se informace o tom, 
jakým způsobem Albatros vydává nové tituly a jak probíhá proces 
vydání knížky. S panem Eliášem jsme si povídali déle, než jsme čekali.  
A možná bychom tam seděli doteď, kdyby bylo více času. Setkání 
v nás zanechalo velmi netradiční zážitek. Kdo ví, třeba jednoho dne 
vyjde pod Albatrosem knížka od káčkařského spisovatele. A pak už 
zbyl jen čas na pozdní oběd na Pankráci, pobrali jsme si své věci 
z Karlína a došli na Hlavní nádraží. Před Letovicemi zazněl tradiční 
pokřik „Káčko je náš klub, všude se s ním chlub!“ který dvoudenní 
výlet zakončil. Obrovské díky patří paní učitelce Finsterlové, Veselkové 
a panu Beranovi za úžasný výlet, který si snad budu pamatovat do 
konce svého života.

* Radim Prokš - žák 9. B ZŠ Jevíčko, přední osobnost čtenářského 
klubu KÁČKO 


