
V Jevíčku byla o víkendu na přelomu května a června 
největší koncentrace novodobých Germánů a Římanů  

aneb Jevíčkovění poosmé
Jevíčkovění v našem městě již zdomácnělo. Jeho hlavním organizátorem je Město Jevíčko ve spo-
lupráci s Literárním sdružením Iniciály, jevíčskými školami a spolky. Na základě dobrého ohlasu 
a hojné návštěvnosti v letech minulých jsme se rozhodli uspořádat již 8. ročník tohoto multižán-
rového festivalu, který se uskutečnil na přelomu května a června – letos v rámci „Roku římsko-
-germánských válek na Malé Hané“. Proto byly jeho výsostnými partnery Archeologický ústav AV 
Brno – Středisko pro výzkum doby římské a doby stěhování národů, Muzeum regionu Boskovicka, 
Regionální muzeum v Litomyšli, Univerzita Hradec Králové, ZŠ Jevíčko a Gymnázium Jevíčko. Toto 

spojení se ukázalo jako velice šťastné, a právě díky 
kooperaci zmíněných institucí jsme letošní pro-
gram posunuli „o level“ výš a návštěvníkům nabídli 
unikátní zážitky.
Od čtvrtka do soboty se malohanáckou metro-
polí táhl římsko-germánký duch bojovníků a vo-
jáků z historických uskupení Projekt Marobudum, 
Legio X Gemina PIA FIDELIS a Legio XIII Gemina 
tábořících v Panském dvoře. Téma nebylo zvole-
no náhodně, akcentuje významné archeologické 
objevy na Malé Hané – od roku 2010 je na nale-
zišti Pod příční cestou prováděn doc. Eduardem 
Droberjarem systematický archeologický průzkum 
germánského sídliště a pohřebiště. Četné římské 
importy získané ze žárového pohřebiště svědčí 
o významných nadregionálních kontaktech, kte-
ré udržovali místní polabští Germáni (Svébové)  
s římskými provinciemi. V létě roku 2016 byl navíc 
v lokalitě „Na Panském“ v rámci záchranného ar-
cheologického výzkumu pracovníky Regionálního 
muzea v Litomyšli objeven hrotitý příkop římského 
pochodového tábora z období tzv. Markoman-
ských válek za císaře Marca Aurelia. Jevíčko je tak 
nejseverněji doloženou římskou baštou. Patronem 
Římanů byl tedy nikoliv náhodně zvolen Mgr. Ba-
lázs Komoróczy, Ph.D., jeden z největších odborní-
ků na pobyt římských legií na našem území.
Letošní ročník měl veskrze edukativní a umělec-
ký charakter, na gymnáziu proběhla přednáška 
Dr. Komoróczyho a doc. Droberjara s podtextem 
„Římané versus Germáni“. Výtvarný obor ZUŠ  
a městské muzeum připravily výstavu na sýpce, 
jejíž vernisáž doprovodili recitátoři z Literárního 
klubu Káčko a takřka v Jevíčku zdomácnělá kapela 

Střemkoš. Díky všem partnerům proběhlo vzdělávací dopoledne s tvořivými dílnami pro školy. 
Základní umělecká škola Jevíčko dále festivalu přispěla akcí ZUŠ Open, která měla celorepub-
likový charakter a byla zaštítěna pěvkyní Magdalenou Koženou. Páteční program s přednáškou 
patronů obou táborů pro veřejnost zakončilo divadelní představení studentů FF Masarykovy uni-
verzity Brno. Početné publikum zhlédlo pod širým nebem Plautova Darmojeda. Vrcholem však 
byl sobotní „Římsko-germánský dětský den“ zakončený koncertem legendární skupiny ENERGIT  
s Lubošem Andrštem. 
Jednotlivé programy v Jevíčku zhlédla více než tisícovka návštěvníků, proto můžeme být právem 
spokojení. O úspěchu letošního, zatím programově nejnáročnějšího, ročníku svědčí četné kladné 
ohlasy všech zainteresovaných. Festival se mohl uskutečnit také díky dotačnímu příspěvku Par-
dubického kraje a sponzoringu pojišťovny Generali. Organizace náročného programu by nebyla 
možná bez pomoci technických pracovníků města, dobrovolníků z jevíčských spolků, ale hlavně 
bez všech našich přátel – archeologů, historiků, kantorů, literátů, muzikantů, bojovníků a milovní-
ků historie. Těšme se již nyní na program příštího Jevíčkovění s podtextem „Roku židovské paměti 
v Jevíčku“. Věřím, že jeho hlavní scénárista a impresário Ruda B. Beran už nyní spřádá myšlenky, 
kterak jej interesantně programově naplnit. Vivat festival.

Za organizační tým Miroslav Šafář 
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Fotoaktuality

Vzpomněli jsme oběti vojenské letecké kata-
strofy z roku 1949

Na Panském dvoře vystoupil legendární 
ENERGIT Luboše Andršta

Jevíčkem se prohnali závodníci na horských 
kolech v rámci MTB Open

Annos singulos MMXIX      
Rok římsko-germánských válek na Malé Hané 
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Poděkování všem pořadatelům 
Dětského dne 2019

Vážení občané, zástupci místních spolků  
a organizací,
dovolte mi, abych krátce, ale o to intenzivněji 
poděkoval všem, kteří se podíleli na pořádání 
Dětského dne, který letos proběhl v  duchu 
římsko – germánské historie s Jevíčkem spjaté. 
Program byl zakomponován do třídenního fes-
tivalu „Jevíčkovění“ a vytvořil úžasné prostředí 
se vzdělávacím podtextem pro všechny děti  
a účastníky dětského dne, kterých bylo dle 

registrace celkem 162 ve věku  
1 – 12 let. V rámci sobotního od-
poledne se na pořádání podíle-
lo celkem 33 zástupců místních 
spolků, k tomu 16 lidí ve stánku 
občerstvení místních fotbalistů – 
TJ SK Jevíčko. Dále musím připočí-
tat celou řadu zástupců římského  
a germánského lidu v dobových 
kostýmech, kteří měli pro ná-
vštěvníky připravenou celou řadu 
disciplín a ukázek.
Nechci jmenovat všechny, kte-
ří se zapojili, protože bych jistě 
na někoho zapomněl, ale do-
volte mi jmenovitě poděkovat 

všem aktivním členům komise mládeže a sportu  
v čele s Mgr. Petrem Votroubkem, která organizačně 
dětský den zajišťovala a také dvěma kmotrům „Jevíč-
kovění“, kteří nesli na svých bedrech celou organizač-
ní tíhu třídenního festivalu, v rámci něhož byl dětský 
den skvěle zakomponován, a to radnímu Mgr. Rudol-
fu Beranovi a místostarostovi Mgr. Miroslavu Šafářovi. 
Poděkování patří také technickým pracovníkům měs-
ta za výbornou a náročnou přípravu veškerého tech-
nického zázemí.
Milí přátelé,
to vše je důkazem toho, že naše místní spolky dokáží 
táhnout za jeden provaz a pomoci, když je to potře-
ba. Velmi si toho vážím a těším se na příští skvělou 
spolupráci.

Dušan Pávek, dipl.um.,  
starosta Města Jevíčka 

Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci červenci 2019 oslaví  
významné životní jubileum 

Jaroslav Pavelka

Svatava Vykydalová

Jiří Suchý

František Skřepský

Bohuslav Kolář

Antonín Staněk

Miroslava Kudličková

Přispíváme ke zlepšení životního pro-
středí
V dnešním příspěvku bych rád volně 
navázal na článek pana radního Mgr. 
Rudolfa Berana, který se zamýšlí nad 
současným velmi aktuálním tématem 
v oblasti ochrany životního prostře-
dí a odpadového hospodářství. Plně 
souhlasím s názorem, že se jedná  
o problém, který se týká a bude týkat 
nás všech, kteří sdílíme místo na této 
planetě a není nám lhostejné, v jakém 
stavu ji přenecháme dalším generacím.
My ve škole cítíme, že významná část 
výchovy a osvěty je na nás. Proto už 
více než 10 let zpracováváme plán 
environmentálního vzdělávání, platný 
vždy na jeden školní rok. Na jeho reali-
zaci se podílejí všichni pracovníci školy, 
žáci i jejich rodiče.  Je běžnou součástí 
vyučovacího procesu i mimoškolních  
aktivit. Pro nejmenší žáky zveme do 
školy postavičku Tonda Obal. Je sou-
částí projektu, který se zaměřuje na 
zvýšení povědomí o správném třídění 
a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je 
dobrý návyk, který by měly děti získá-
vat a osvojit si již od útlého věku.
 Jednou z nejdůležitějších oblastí na-
šich aktivit je Ekologizace provozu 
školy. Třídíme odpad na chodbách i ve 
třídách, kde jsou rozmístěny barevné 
kontejnery na papír, plast, tetrapaky  
a hliník. Byl ukončen sběr plastových 
víček a fritovacího oleje. 
Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní 
aneb Ukliďme si svět. Jedná se o školní 
recyklační program pod záštitou MŠMT 
České republiky, jehož cílem je pro-
hloubit znalosti žáků v oblasti třídění  
a recyklace odpadů a umožnit jim 
osobní zkušenost se zpětným odbě-
rem baterií a použitých drobných elek-
trozařízení. Ve škole jsou rozmístěny 
kartonové krabice a boxy na třídění 
elektroodpadu získané v rámci projek-
tu. Během minulého školního roku bylo 
vytříděno 20 kg baterií, 208 kg elektro-
zařízení. Za vytříděné baterie a elektro-
zařízení získává škola učební pomůcky, 
hry, knihy, odměny pro žáky nebo vý-
ukové materiály.
Dvakrát ročně organizujeme ve spolu-
práci s městem sběr papíru. V minu-
lém školním roce jsme vybrali 63 245 
kg. Utržená finanční odměna putuje 
na konta všech tříd, které se do sbě-
ru zapojí. Díky tomuto sběru dosahu-
je město Jevíčko výborných výsledků 
v celorepublikovém srovnání množství 
vytříděného papíru. Žáci 8. a 9. roční-
ku připravili letáček „Desatero ekolo-
gie“, který visí ve všech třídách. Ne-
pravidelně také vychází školní časopis  
s ekologickou přílohou. Dlouhodobě se 
snažíme motivovat žáky k pochopení 
maximálního vytřídění a využití odpa-
du. Proto vítáme aktivity představitelů 
města spojené se zapojením do systé-
mu Door-to-door a získání dotace na 
barevné popelnice přímo do domác-
ností. Myslím, že pokud mají děti dobré 

Okénko radních povědomí o třídění a recyklaci odpadů, 
pozitivně ovlivňují i své rodiče a okolí. 
Na závěr mi dovolte požádat všechny, 
kteří mají možnost skladovat papír ve 
svých domech a nemají už ve škole žád-
né dítě. Dovezte prosím v měsíci říjnu 
papír do školního dvora. Termín bude 
upřesněn. Podpoříte tak dobrou věc  
a přispějete na výdaje spojené s repre-
zentací žáků školy. 
Všem žákům přeji krásné prázdniny  
a dospělým klidnou dovolenou k načer-
pání sil a energie.
  Miloslav Parolek

ředitel ZŠ Jevíčko
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/14R/2019 program 14. schůze rady města 

dne 6. 5. 2019
2a/14R/2019 hospodářský výsledek příspěv-

kové organizace ZUŠ Jevíčko za rok 
2018 se ziskem 50.038,27 Kč a jeho 
rozdělení částkou 25.038,27 Kč do re-
zervního fondu a částkou 25.000 Kč do 
fondu odměn

2b/14R/2019 účetní závěrku příspěvkové or-
ganizace ZUŠ Jevíčko za rok 2018 dle 
předložených podkladů a sepsaný pro-
tokol o schválení účetní závěrky

2c/14R/2019 uzavření smlouvy mezi Městem 
Jevíčko a firmou PODA, a. s., 28. října 
1168/102, 702 00 Ostrava - Moravská 
Ostrava, IČ: 25816179 o umístění ka-
belových rozvodů v objektu budovy na 
ul. Komenského nám. 167 v Jevíčku na 
dobu 20 let do 17. 4. 2039

3a/14R/2019 smlouvu o poskytnutí dotace 
mezi Městem Jevíčko a Pardubickým 
krajem č.: OKSCR/19/22319 na poskyt-
nutí dotace ve výši 18.000 Kč z rozpoč-
tových prostředků Pk na projekt ZŠ Je-
víčko „Šikulky v akci“

3b/14R/2019 zábavný pořad Josefa Dvořá-
ka dne 9. 9. 2019 (pondělí) do částky 
20.000 Kč vč. DPH na základě doporu-
čení komise kulturní, cestovního ruchu 
a regionálního rozvoje

3c/14R/2019 představení pro středoškoláky  
a druhý stupeň ZŠ s názvem „Don Gui-
ote de la Ancha“ ze částku 9.000 Kč vč. 
DPH, které se uskuteční v pátek 6. 9. 
2019

3d/14R/2019 provedení archeologického prů-
zkumu u Kostelíčku sv. Bartoloměje Re-
gionálním muzeem Litomyšl do částky 
20.000 Kč

4a/14R/2019 smlouvu o poskytnutí dotace 
z Programu „Podpora budování in-
frastruktury cestovního ruchu v Par-
dubickém kraji“ mezi Městem Jevíčko 
a Pardubickým krajem na poskytnutí 
investiční dotace ve výši 97.000 Kč  
z rozpočtových prostředků Pk na „Cyk-
lotrasu Skrz Maló Hanó“

4b/14R/2019 uzavření smlouvy mezi Městem 
Jevíčko a Univerzitou Pardubice na 
provedení restaurátorských prací na 
Mattioliho herbáři ze sbírek Městského 
muzea Jevíčko v celkové výši 87.000 kč 
vč. DPH (poskytnutý grant Pk činí část-
ku 45.000 Kč)

4d/14R/2019 smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o připojení odběr-
ného elektrického zařízení k DS  
č. 19_SOBS01_4121523115 (VO) mezi 

městem Jevíčko a ČEZ Distribuce, a. s.  
s úhradou připojovacího poplatku 
10.000 Kč

4e/14R/2019 smlouvu o uzavření budou-
cí smlouvy o připojení odběrné-
ho elektrického zařízení k DS č. 19_
SOBS01_4121523127 (ČS) mezi Městem 
Jevíčko a ČEZ Distribuce, a. s. s úhradou 
připojovacího poplatku 10.000 Kč

4f/14R/2019 podání žádosti o účelovou inves-
tiční dotaci v rámci programu „Dotace 
pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2020 
MV - generální ředitelství HZS ČR na 
akci rekonstrukce hasičské zbrojnice Je-
víčko s administrací žádosti společností 
Centrum evropského projektování, a. s., 
Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové 
za částku 24.200 Kč s úhradou z roz-
počtu na PO

4g/14R/2019 textovou přípravu PhDr. Oldřicha 
Koudelky „Osobnosti Jevíčska a Malé 
Hané“ za odměnu ve výši 77.000 Kč 
formou dohody o provedení práce 11 
x 7.000 Kč/měsíčně

5a/14R/2019 vyhlášení výběrového řízení na 
obsazení pracovního místa strážník/
strážnice Městské policie Jevíčko a slo-
žení výběrové komise dle zápisu

5d/14R/2019 smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Pardubickým krajem o přijetí dota-
ce z rozpočtu Pardubického kraje ve 
výši 50.000 Kč na pořízení dýchacích 
přístrojů s příslušenstvím pro potřeby 
JSDH Jevíčko a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy

5e/14R/2019 stanovení finančního limitu ve 
výši 50.000 Kč, pro oddělení správy 
bytového a nebytového fondu pro pří-
pad operativního řešení běžných oprav  
a údržby v bytech a nebytových pro-
storách či řešení havarijních stavů bez 
nutnosti schvalování RM

5g/14R/2019 směrnici č. 2-MP/2019 k zajištění 
odchytu, převzetí a umístění toulavých 
a opuštěných psů na území města Je-
víčka

5h/14R/2019 zakoupení 2 ks proudových pep-
řových sprejů TAJFUN 400 ml a 1 ks dis-
tančního a narkotizačního prostředku - 
foukačka ATOMVET XL - 5 ml, souprava 
SPECIÁL pro distanční injekční aplikaci 
narkotik pro odchyt agresivních psů či 
jiných zvířat pro potřeby strážníků MP 
Jevíčko do částky 7.000 Kč bez DPH

5i/14R/2019 poskytnutí finanční částky 15.000 
Kč k zakoupení reklamních předmětů za 
účelem prezentace a propagace stráž-
níků MP Jevíčko s jejich logem

6/14R/2019 provedení a realizaci plynové pří-

Usnesení 14. schůze Rady města Jevíčko konané dne 6. května 2019
pojky na ulici Soudní k bytovému domu 
č. p. 57 firmou MERTASTAV, s. r. o., Ště-
pánovská 1176, 666 02 Předklášteří, IČ: 
26247461 za cenu 61.135,12 Kč s DPH

7c/14R/2019 bezúplatný pronájem městské 
chaty Základní škole Jevíčko v termínu 
od 31. 5. 2019 do 2. 6. 2019

8a/14R/2019 úhradu částky 14.363 Kč vč. DPH 
spol. ART Reklama Letovice na výrobu 
trvalé informační cedule k 70. výročí le-
tecké katastrofy u Jevíčka

8b/14R/2019 úhradu nákladů do 20.000 Kč 
za opravu pomníku letecké katastrofy  
u Jevíčka a dalších nákladů spojených  
s pietním aktem 26. 5. 2019

8c/14R/2019 výrobu 2 ks dřevěných lavic  
z půlkmene firmou Pavel Berka s umís-
těním k pomníku letecké katastrofy  
u Jevíčka

Rada města Jevíčko pověřuje
4c/14R/2019 místostarostu města ve spo-

lupráci s projektantem ÚP zajištěním 
kalkulace podílů na spolufinancování 
změny č. 2 ÚP od soukromých subjektů, 
kteří podali záměry do změny č. 2 ÚP 
města Jevíčko v závislosti na rozsahu

Rada města Jevíčko odvolává
5b/14R/2019 Mgr. Martina Moučku, člena Ko-

mise pro projednávání přestupků Měs-
ta Jevíčko ke dni 6. 5. 2019

Rada města Jevíčko volí
5c/14R/2019 Bc. Ondřeje Jelínka členem Ko-

mise pro projednávání přestupků Měs-
ta Jevíčko s účinností ode dne 7. 5. 2019

Rada města Jevíčko jmenuje
5f/14R/2019 Karla Skácela, referenta správy 

bytového a nebytového fondu členem 
povodňové komise a komise pro mi-
mořádné události s účinností ode dne 
schválení

Rada města Jevíčko neschvaluje
7a/14R/2019 pokácení stromu na pozemku  

p. č. 518/8 v k. ú. Jevíčko-předměstí na 
ul. Pionýrská

Rada města Jevíčko uděluje
7b/14R/2019 souhlas s vynětím části pozem-

ku p. č. 174/1 - zahrada v k. ú. Jevíčko-
-předměstí ze zemědělského půdního 
fondu společnosti Správa a údržba sil-
nic Pardubického kraje, Doubravice 98, 
Pardubice

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

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 13. května 2019

Zastupitelstvo města schvaluje
1/8Z/2019 program 8. zasedání konaného dne 

13. 5. 2019
2/8Z/2019 návrhovou komisi ve složení: Ing. 

Jaroslav Zezula, Mgr. Jiří Janeček, Mgr. 
Rudolf Beran

4/8Z/2019 budoucí prodej pozemku p. č. 
5225 - trvalý travní porost v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí SH ČMS - Sbor dobro-
volných hasičů Jevíčko, Svitavská 466, 
569 43 Jevíčko za cenu 1 Kč vč. DPH/
m2, smlouvu o smlouvě budoucí kup-

ní o prodeji pozemku p. č. 5225 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. Cena je stanovena  
s ohledem na dobrovolnou a nezisko-
vou povahu činnosti budoucího kupu-
jícího a veřejnou prospěšnost záměru 
podporující výchovu mládeže k požár-
nímu sportu a spolkové tradici SDH

5/8Z/2019 znění smlouvy o smlouvě budoucí 
darovací na bezúplatný převod stav-
by č. p. 637 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
znění darovací smlouvy na bezúplat-

ný převod nemovitých věcí zapsaných 
na LV 1404 v k. ú. Jevíčko-předměstí  
a pověřuje Radu města Jevíčko dalším 
jednáním s TJ Jevíčko, Tělocvičnou jed-
notou Sokol Jevíčko, Sokolskou župou 
Pippichovou a ČOS

6a/8Z/2019 cenovou nabídku firmy František 
Hanzal, Jevíčko na obnovu hradeb na 
ul. Okružní IV v Jevíčku ve výši 222.675 
Kč vč. DPH

7/8Z/2019 cenovou nabídku firmy Zdeněk 
Schreiber, U Hřiště 277, 569 42 Chorni-
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/15R/2019 program 15. schůze rady města 

dne 20. 5. 2019
2/15R/2019 finanční spoluúčast žadatelů  

v rámci změny č. 2 ÚP města Jevíčko 
dle návrhu projektanta a místostarosty

3a/15R/2019 vytvoření lučních ploch zeleně 
v intravilánu města z důvodu snížení 
vysychání půdy po vzoru řady dalších 
měst v ČR

3b/15R/2019 úhradu členského příspěvku 
dobrovolnému svazku obcí Region 
Moravskotřebovska a Jevíčska ve výši 
69.950 Kč

3c/15R/2019 uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě o podmínkách provedení stavby  
č. S/OM/967/16/ZŠ ze dne 20. 7. 2016, 
týkající se akce „Modernizace silnice 
II/371 Jevíčko - Jaroměřice, KM 19,950 
– 17,100“ uzavřené mezi Městem Jevíč-
ko a Pardubickým krajem, kde se posu-
nuje termín realizace z 31. 10. 2018 na 
rok 2020 a pověřuje starostu podpisem 
dodatku č. 1

3d/15R/2019 zřízení městského hrobového 
místa pro důstojné ukládání ostatků 
občanů bez rodin

4b/15R/2019 podání žádosti o účelovou inves-
tiční dotaci v rámci programu „Dotace 
pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2020 
MV - generální ředitelství HZS ČR na 
akci rekonstrukce hasičské zbrojnice Je-
víčko s administrací žádosti společností 
EGRANT, s. r. o., Veverkova 1343/1, 500 
03 Hradec Králové za částku 18.150 Kč 
s úhradou z rozpočtu na PO

5a/15R/2019 úpravy dopravního značení na 
ul. Růžová dle doporučení komise pro 
dopravu, dopravní obslužnost a bez-
pečnost

6/15R/2019 lokální výspravu cesty na „Červe-
ném kopci“ za dříve stanovených pod-
mínek, kdy opravu provedou v letošním 
roce techničtí pracovníci města podle 
kapacitních možností

7/15R/2019 záměr pronájmu pozemků p. č. 
4660 - trvalý travní porost a p. č. 4512 
- zahrada, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí

8a/15R/2019 převod nájmu garáže a sklado-
vých prostor na ul. Růžová 91 v Jevíč-

Usnesení 15. schůze Rady města Jevíčko konané dne 20. května 2019
ku z fyzické osoby Miroslav Tříska, IČ: 
01342576, na právnickou osobu Insta-
latérství Tříska, s. r. o., Zadní Arnoštov 
67, 569 43 Jevíčko, IČ: 07740794

8b/15R/2019 ukončení nájemního vztahu mezi 
Městem Jevíčko a společností Industry 
Oil, s. r. o., Jaroměřice 187, IČ: 28793455 
na ul. Kostelní 41 v Jevíčku dohodou ke 
dni 31. 5. 2019

8c/15R/2019 ukončení nájmu nebytových pro-
stor na ul. Kostelní 41 v Jevíčku nájem-
cem ke dni 31. 5. 2019

8d/15R/2019 ukončení zápůjčky teplovodního 
kotle OPOP H41 a jeho prodej součas-
nému uživateli za částku 500 Kč

8e/15R/2019 cenovou nabídku firmy Instala-
térství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 
Jevíčko, IČ: 28821068 na výměnu dvou 
plynových kotlů v bytovém domě na ul. 
K. Čapka 783 v Jevíčku za částku 63.060 
Kč bez DPH

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

ce, IČ: 88620387 ve výši 468.845 Kč vč. 
DPH na akci „Výstavba a přeložení VO 
v Jevíčku“ a smlouvu o dílo mezi Měs-
tem Jevíčko a firmou Zdeněk Schrei-
ber, U Hřiště 277, 569 42 Chornice, IČ: 
88620387 a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

8/8Z/2019 smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a Hanáckou zemědělskou společností 
Jevíčko, a. s., Třebovská 713, Jevíčko, 
IČ: 48173053 o spolupráci pro opravu 
veřejně přístupné účelové komunikace  
z Jevíčka po katastr obce Víska u Je-
víčka na pozemcích v majetku Města 
Jevíčko p. č. 5397 a 5392, oba v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

9a/8Z/2019 poskytnutí mimořádného fi-
nančního příspěvku Svazku obcí sku-
pinového vodovodu Malá Haná ve 
výši 1.601.249 Kč na opravu vodovo-
du, vodovodních přípojek a vedlejších 
rozpočtových nákladů na ulici Soudní  
v Jevíčku

9b/8Z/2019 smlouvu mezi Městem Jevíč-
ko a společností ČEZ Distribuce, a. s.  
o smlouvě budoucí o realizaci pře-
ložky distribučního zařízení urče-
ného k dodávce elektrické energie  
v lokalitě budoucí průmyslové zóny  

č. Z_S14_12_8120070004 a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/8Z/2019 zapisovatelku zasedání Petru Mina-

říkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Petra 
Jedlinského a Ing. Pavla Vykydala

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
6b/8Z/2019 radu města podáním žádosti  

o dotaci MK na opravu hradeb na ul. 
Okružní IV v Jevíčku z rezervy Programu 
regenerace MPR a MPZ

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
souhrnnou zprávu o činnosti MP Jevíčko za 
měsíc duben 2019

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
předložené zápisy a usnesení ze 7. zasedání 
ZM a 13. a 14. schůze RM bez připomínek

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
nabídku společnosti KTS - AME, s. r. o., Karla 
Čapka 60, 500 02 Hradec Králové na dodání 
a montáž mobilní filtrace pro nádrž Žlíbka za 
cenu 314.007 Kč vč. DPH s tím, že nebude této 
nabídky využito

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
informace společnosti SUEZ Využití zdrojů, 
a. s. k připravovaným legislativním změnám  
v odpadovém hospodářství, informace společ-
nosti JRK, s. r. o. k optimalizaci třídění odpa-
dů a informace společnosti Technické služby 
Malá Haná, s. r. o. ohledně budoucí možné 
spolupráce v rámci odpadového hospodářství 
formou „door-to-door“ s možností zapojení 
města do uvedeného systému

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
nabídku prodeje domu č. p. 178 včetně zahra-
dy v ulici Horní Farní v Jevíčku

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
protokol o výsledku kontroly odboru veřej-
né správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 
1634/3, 140 21 Praha 4, Č. j. MV- 41192-4/
ODK-2019 a odstranění nedostatků zjiště-
ných při kontrole, které budou do budoucna 
sledovány odpovědnými osobami uvedenými  
v zápise ZM

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
dubna 2019

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/16R/2019 program 16. schůze rady města 

dne 3. 6. 2019
2b/16R/2019 bezplatný pronájem prostoru 

Panského dvora k uspořádání kultur-
ního programu pro účastníky a ná-
vštěvníky 44. ročníku „Závodu míru 
nejmladších 2020“, který se uskuteční 
ve dnech 8. - 10. 5. 2020 pořádaného  
T. J. Cykloklubem Jevíčko ve spolupráci 
s Městem Jevíčko

2c/16R/2019 bezplatný pronájem městské 
chaty na Smolenské přehradě ve dnech 
7. - 9. 6. 2019 pro ZUŠ Jevíčko, kde se 
uskuteční tradiční soustředění s výtvar-
ným oborem

2d/16R/2019 uzavření části Palackého náměstí 
(parkoviště u OD COOP) dne 23. 6. 2019 
(neděle) od 13:00 h do 16:30 h, kdy  
organizace AVZO TSC ČR - ZO Jevíčko 
bude pořádat pro mládež soutěž „Jízda 
zručnosti na jízdních kolech“

2e/16R/2019 bezplatný pronájem městské 
chaty a tábořiště pro SRPS ZŠ Jevíčko 
na Smolenském údolí k uspořádání let-
ního táboru pro děti I. stupně ve dnech 
28. 7. 2019 - 3. 8. 2019

2f/16R/2019 pronájem KD v Zadním Arnošto-
vě od 15. 6. 2019 do 15. 9. 2019 žada-
telce dle zápisu za celkovou částku 300 
Kč vč. spotřebovaných energií

Usnesení 16. schůze Rady města Jevíčko konané dne 3. června 2019
3b/16R/2019 zásady pro vydávání Jevíčského 

zpravodaje ode dne schválení
4a/16R/2019 smlouvu mezi Městem Jevíčko 

a Pardubickým krajem o poskytnutí 
dotace 15.000 Kč z Programu kultury 
a památkové péče v Pardubickém kraji 
na rok 2019 na akci „Festival mládež-
nických dechových orchestrů v Jevíčku 
2019 - 16. ročník“

4b/16R/2019 smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Pardubickým krajem o poskytnutí 
dotace 20.000 Kč z Programu kultury  
a památkové péče v Pardubickém 
kraji na rok 2019 na akci „Jevíčkovění 
2019/8. ročník múzicko-edukativního 
festivalu“
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4c/16R/2019 smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Pardubickým krajem o poskytnutí 
dotace 45.000 Kč z Programu kultury 
a památkové péče v Pardubickém kra-
ji na rok 2019 na akci „Restaurování 
Matthioliho herbáře v městském mu-
zeu Jevíčko“

4d/16R/2019 přijetí dotace ve výši 4.873.810,88 
Kč v rámci Operačního programu Život-
ní prostředí na akci „Energetické úspory 
MŠ a praktické školy Jevíčko“ dle změ-
nového rozhodnutí o poskytnutí dotace 
ze dne 9. 5. 2019

4f/16R/2019 smlouvu č. S/OM/3752/19/VK 
mezi Městem Jevíčko a Pardubickým 
krajem o podmínkách provedení stavby 
nového sloupu VO a kabelového vede-
ní na pozemku p. č. 538/3 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí v lokalitě u Domova mlá-
deže na ul. K. H. Borovského v Jevíčku

4g/16R/2019 provedení opravy místní komu-
nikace Na Střelnici v Jevíčku společností 
M - Silnice, a. s. za částku 39.567 Kč vč. 
DPH technologií dle zápisu

4h/16R/2019 úhradu ve výši 22.000 Kč bez 
DPH společnosti 2 arch - Ing. arch. Ivo 
Lorenčík, Prostějov za zpracování stu-
die bytových a řadových domů na síd-
lišti K. Čapka a ulici Nerudova v Jevíčku

5a/16R/2019 záměr bezúplatného převodu 
pozemků p. č. 174/6, p. č. 529/5, p. č. 
529/6, p. č. 1751/91, p. č. 1751/92, p. 
č. 1751/94, p. č. 1751/95, p. č. 1751/99  
a p. č. 1751/101, vše v k. ú. Jevíčko-
-předměstí

5b/16R/2019 pacht pozemku p. č. 342 - zahra-
da v k. ú. Jevíčko-předměstí od České 
republiky - Státní pozemkový úřad, 

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
za cenu 500 Kč/rok, pachtovní smlou-
vu, dohodu o zaplacení úhrady za uží-
vání nemovité věci pozemku p. č. 342 
- zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí od  
1. 3. 2019 do 16. 6. 2019 za cenu 148 Kč  
a pověřuje starostu podpisem pachtov-
ní smlouvy a dohody

Rada města Jevíčko pověřuje
2g/16R/2019 starostu města projednáním 

změn možnosti zadláždění chodníku 
místo plánované žulové kostky zámko-
vou dlažbou na ul. Svitavská s realizační 
firmou tak, aby akce neměla dopad na 
navyšování finančních prostředků z roz-
počtu města

4e/16R/2019 místostarostu jednáním s firmou 
Pavel Šejnoha o spolufinancování reali-
zace opravy příjezdové cesty na Mařín 
ve výši min. 50 % z celkové částky na 
opravu

Rada města Jevíčko ruší
3a/16R/2019 usnesení RM č. 9/32 ze dne  

4. 2. 2008 a usnesení RM č. 10/41 ze dne  
16. 4. 2012

Rada města Jevíčko uděluje
2a/16R/2019 souhlas Tělocvičné jednotě, 

Sokol Jevíčko, Okružní I 637, Jevíčko  
k uspořádání hudební produkce skupi-
ny Kázeň v rámci akce „Noční pochod 
na Hušák a k Holubí studánce 2019“ 
- 7. ročník memoriálu MVDr. Jindřicha 
Kleibla, který se uskuteční v pátek 28. 
6. 2019 od 20:00 h do 24:00 h ve spor-
tovním areálu Žlíbka dle OZV č. 2/2017

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

MUDr. Karel Machánek
Neordinuje 1. – 5. 7. 

a 1. – 9. 8. 2019

MUDr. Zuzana Šedrlová
15. – 16. 7. v provozu jen interní  

ambulance
17. 7. v provozu ordinace  

praktického lékaře
18. – 19. 7. obě ordinace uzavřeny

22. – 23. 7. v provozu pouze  
ordinace praktického lékaře

29. 7. – 2. 8. – interní ambulance  
uzavřena

MUDr. Jana Melková
Chirurgická ambulance 

DOVOLENÁ
25. 7. – 9. 8. 2019
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děly, jak se dá odstranit střecha  
a tím umožnit pozorování oblohy. 
A pořád ještě nebyl konec. Naše 
další kroky vedly do přízemí, kde 
nás čekal opravdu nevšední záži-
tek. V expozici Říše mlhovin jsme 
se ponořili do světa zářícího ply-
nu a prachu, který provází hvěz-
dy od narození až do jejich smr-
ti. Doslova nás pohltily barevné 
obrazy, které pořídily ty největší 
astronomické přístroje. Byla to 
opravdu nevšední podívaná. Poté 
si děti nakoupily suvenýry. A těšily 
se, jak budou své zážitky vyprávět 
doma rodičům.
Oba projektové dny byly financo-
vány z projektu: Moderní formy 
výuky MŠ Jevíčko II.

                                          Za MŠ 
Jevíčko Dita Mlčochová

Rozloučení se školním rokem
V pátek 7. 6. byla na zahradě školky velká sláva. Navštívil nás sám pan 
král Jan Lucemburský. Přivítal se s dětmi i jejich rodiči a naše předško-
láky pasoval svým mečem na školáky. Pro děti to byla velká událost  
a jistě jim vzpomínky zůstanou uložené na dlouhou dobu. Poté na děti 
čekalo spoustu atrakcí. Skákací hrad, elektrická autíčka, malování na ob-
ličej, zvířátka z balonků i něco dobrého na zub. Počasí po noční bouř-
ce bylo krásné jako na objednávku. Další školní rok se chýlí ke konci  
a my přejeme našim budoucím školákům hodně úspěchů ve škole a bu-

deme se těšit na nové děti, které  
k nám nastoupí od září. Chtěla 
bych poděkovat panu Rudu Be-
ranovi, panu Víťu Parolkovi, všem 
paním učitelkám a zaměstnancům 
města za to, že naše akce mohla 
zdárně proběhnout. Zároveň pře-
ji všem dětem i rodičům krásné 
prázdniny.

Za mateřskou školu  
Dita Mlčochová  

„Království sov“
V pátek 17. 5. jsme se staršími dětmi navštívili v rámci 1. projektového 
dne „Království sov“ v Králíkách. 
Sovy bývaly kdysi symbolem noci a lidé je považovali za společníky ta-
jemných sil. Vždyť i v pohádkách bývají dodnes spolu s černým kocou-

rem, netopýry a pavouky neod-
myslitelnou rekvizitou čarodějnic 
a černokněžníků. V Králíkách před 
časem vyrostlo naučné centrum 
s výstižným názvem „Králov-
ství sov“. Na ploše 2.000 metrů 
čtverečních jich tu žije ve třiceti 
voliérách několik desítek. Ujal se 
nás pan Radek Podolský, který 
je majitel a provozovatel tohoto 
enviromentálního centra. Dětem 
postupně ukazoval různé druhy 
sov. Mohli jsme na vlastní oči vi-
dět výra velkého – největší sovu  
Evropy, puštíka bradatého – sova 
s nejlepším sluchem, sovu pá-
lenou – nejkrásnější sova v ČR  
a mnoho dalších druhů sov. Tato 
prohlídka byla doprovázena ve-
lice poutavým vyprávěním, kdy 
jsme se dozvěděli spoustu zají-

mavostí. Jako bonus jsme viděli i krkavce, který umí 25 slov, a papoušky, 
o kterých nám také popovídal. Děti odjížděly nadšené, se spoustou no-
vých informací a nezapomenutelným zážitkem.
Návštěvu tohoto centra můžeme všem velice doporučit.

Mgr. Alena Faltýnková, MŠ Jevíčko

Návštěva Planetária v Brně
O čtrnáct dní později dne  
31. 5. jsme se vydali na v pořadí 
2. projektový den. Tentokrát naše 
cesta směřovala do Brna. Stejně 
jako poprvé nám počasí přálo  
a i když odjezd byl naplánován již 
na 7 hodinu, nikdo nezaspal. Ces-
ta rychle utekla a děti se nemoh-
ly dočkat, aby zjistily, co je čeká. 
Když jsme se usadili v digitáriu, 
začala nevšední podívaná. Nad 

hlavami se nám objevily planety, souhvězdí, povrch Marsu a Měsíce 
a vše bylo doprovázeno poutavým vyprávěním. Na závěr jsme zhlédli 
vzdělávací pohádku „Se zvířátky o vesmíru“. Děti byly nadšené, ale stále 
to ještě nebylo vše. Následovala návštěva starého – malého promítacího 
sálu, kde jsme se také dozvěděli spoustu zajímavostí. Poté jsme vyšli  
k dalekohledům a tady kromě strhujícího vyprávění a prohlídky děti vi-

MAteŘSKá ŠKOlA JeVíčKO

ZáKlADNí ŠKOlA JeVíčKO

O čem nejraději sním
Tak znělo téma literární soutěže O pardubický pramínek, kterou tradič-
ně vyhlašuje Krajská knihovna v Pardubicích. I letos se soutěže zúčastnili 
žáci Základní školy Jevíčko. Příběhy na uvedené téma vznikaly v čtenář-
ském klubu Káčko. Do pardubické knihovny byly poslány dva příspěvky, 
příběh Kateřiny Vaškové „Bylo nebylo“ a zamyšlení „V jednom vysně-
ném městě“ od Jana Kozáka. K naší radosti jsme ve výsledkové listině 
našli mezi oceněnými jména našich spisovatelů. Katka i Honza získali 
ve své kategorii 3. místo. Literární dílka si můžete přečíst na stránkách 
čtenářského klubu (klubkacko.wordpress.com).

Finsterlová Jiřina

“SPOlU 2019”
Již tradiční víkendová akce proběhla 31. 5. – 2. 6. 2019 na Městské chatě 
u Smolenské přehrady. Zúčastnili se jí zájemci z kroužku “Šikulky” a děti 
navštěvující ŠD. 
Tentokrát zněl podtitul akce 
“Divočina v přírodě”, takže 
všechny hry, činnosti a jiné 
aktivity byly zaměřeny na 
přírodu a vše kolem ní. 
V pátek po příchodu do ško-
ly jsme se přivítali, zahráli 
si “seznamovačku” a poté 
jsme se pěšky přesunuli na 
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Maturitní zkoušky 4. ročníku oboru Kombinované lyceum byly za-
hájeny dne 22. 5. 2019 obhajobami maturitních prací před matu-
ritní komisí a veřejností. Žáci si připravili prezentace svých prací, 
zodpověděli všechny položené otázky a nervózně čekali na vý-
sledky. Všichni svoje maturitní práce obhájili a o dva dny později 
úspěšně absolvovali i ústní 
zkoušky společné části matu-
ritní zkoušky a ústní zkoušky 
profilové části.
Unikátní obor Kombinované ly-
ceum otevřelo Gymnázium Je-
víčko poprvé před čtyřmi roky 
ve školním roce 2015/2016 na 
popud učitele RNDr. Lukáše 
Müllera, Ph. D. Veřejnost ani 
žáci samotní přesně nevěděli, 
jak bude jejich výuka vypa-
dat, byli pouze seznámeni s 
tím, že Kombinované lyceum  
v sobě spojuje prvky běžné 
výuky s prvky waldorfské pe-
dagogiky. „Cílem waldorfské 
pedagogiky je vychovávat har-
monického člověka, rozvíjet ho 
jak po stránce vědomostní, tak 
i po stránce pocitové a volní,“ 
uvedla ředitelka Gymnázia Je-
víčko Mgr. Lucie Škvařilová.
K naplnění tohoto cíle se  
v daném oboru využívají rozlič-
né nástroje – epochové vyučo-
vání, slavnosti, umělecká tvorba 
či zeměměřičský kurz a příro-
dovědné praktikum. „Epochy 
představují intenzivní formu 
výuky, kdy se žáci věnují dané-
mu předmětu po dobu alespoň 
dvou týdnů v každodenních 
dopoledních blocích. Výuka 

GyMNáZIUM JeVíčKO

První maturitní zkoušky Kombinovaného lycea na Gymnáziu v Jevíčku
formou epoch je velmi efektivní, žáci si učivo lépe pamatují a snadněji 
jej aplikují v praxi,“ poznamenala ředitelka gymnázia.
Během svého studia se žáci musí doslova poprat s rozličnými materiály, 
které se pokoušejí opracovat do kýženého tvaru v hodinách umělec-
ké tvorby. Poprvé jdou i s kůží na trh ve druhém ročníku, kdy v rámci 
umělecké tvorby nacvičují divadelní představení a poté jej prezentují 
spolužákům i široké veřejnosti. Získávají tak nezbytné zkušenosti, které 
později u maturitní zkoušky uplatní při obhajobě své maturitní práce.
Třetí ze složek harmonického člověka – vůli – trénují především během 
ročních slavností a zeměměřičského kurzu. „Slavnosti jsou zaměřeny na 
rozvoj sociálního a ekologického cítění u žáků, podporuje se jejich dob-
rovolnická činnost, charita i vztah k přírodě a její ochrana (úklid přírody, 
příprava čajových směsí apod.),“ dodala Lucie Škvařilová. Týdenní terén-
ní práce během zeměměřičského kurzu představuje pro řadu žáků pře-
konání sebe sama – dokázat vytvořit v daném časovém limitu přesnou 
mapu určitého území je pro některé žáky skutečně perným tréninkem 
vůle.
Nedílnou součástí studia je oborová praxe, jíž se žáci účastní ve třetím 
ročníku. Je na nich, kterého zaměstnavatele si vyberou a jakým smě-
rem se vydají dle svého zaměření. „Obor Kombinované lyceum má dvě 
zaměření – technické a přírodovědné. V technickém zaměření se žáci 
setkávají s deskriptivní geometrií, stavebním vzděláváním a technickým 
kreslením, rozšiřují si poznatky z fyziky a matematiky. Přírodovědné za-
měření nabízí žákům v jednotlivých modulech prohlubování poznatků  
z přírodovědných předmětů,“ připomenula ředitelka gymnázia.
Vyvrcholením celého středoškolského studia je maturitní zkouška. Po 
všech uvedených prožitcích a se získanými vědomostmi a dovednostmi 
k ní přistupují harmoničtí lidé. Jsou rozvinuti po všech stránkách a skvěle 
připraveni do života. O tom svědčí i jejich úspěch u ústních maturit-
ních zkoušek. Během nich navštívil školu také radní Pardubického kraje 
zodpovědný za školství Ing. Bohumil Bernášek, který byl s výkony žáků 
během maturitní zkoušky spokojen.
„Na Gymnáziu v Jevíčku je obor Kombinované lyceum stále poměrně 
nový, postupně se ale daří jej dostávat do povědomí široké veřejnosti 
i waldorfských základních škol. K rozšíření představy o oboru Kombi-
nované lyceum na Gymnáziu v Jevíčku nemalou měrou jistě přispěje  
i letošní úspěch žáků u maturitních zkoušek,“ podotkla na závěr ředi-
telka gymnázia. Teď už nezbývá než popřát mnoho úspěchů čerstvým 
absolventům Kombinovaného lycea v Jevíčku i škole samotné.

Lucie Škvařilová

chatu. Cestou jsme hráli hry, a tak nám cesta příjemně uběh-
la. Po příchodu na chatu jsme se ubytovali. Večer byla pro 
děti připravená tajemná cesta “za světýlky”, na jejímž konci 
na děti čekala lesní víla s odměnou. Příjemně unaveni jsme 
večer usínali.
Sobotní a nedělní den děti hrály hry, soutěžily ve skupinách 
a za splnění úkolů sbíraly body, díky kterým byly jednotlivé 
skupiny na konci akce vyhodnoceny a odměněny. 
Počasí nám vyšlo přímo na výbornou a my si tak plnými douš-
ky užili lesa a krásného prostředí kolem chaty. Jak už to ale 
bývá, čas letí a když se příjemně bavíte, letí ještě rychleji. Na-
stal čas loučení a odchodu domů. Nebylo to však smutné lou-
čení, protože víme, že za rok budeme zase “SPOLU”.

Za celý realizační tým dospěláků, vychovatelka Lucie Parolková, DiS. 

Naše velké poděkování patří městu Jevíčko za pomoc a realizaci.

Tento projekt je podporován z dotací Pardubického kraje 

MěStSKá KNIHOVNA JeVíčKO
Vážení a milí, 
užijte si krásné léto a nezapomeňte, 
že knihovna je po celou dobu prázdnin otevřena.
Máme pouze omezený provoz – v červenci a srpnu se 
v sobotu nepůjčuje a ve čtvrtek máme pouze do 16.00 hodin.
K plné provozní době se vracíme od 2. září 2019. 

Půjčovní doba v červenci a srpnu 2019

Pondělí  12.30 - 18.00
Úterý 8.00 -11.00 12.30 - 16.00
Středa 8.00 -11.00 12.30 - 16.00
Čtvrtek 8.00 -11.00 12.30 - 16.00
Pátek  
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ZáKlADNí UMěleCKá ŠKOlA JeVíčKO

ZUŠ Open 2019
Základní umělecká škola Jevíčko se letos připojila k celostátnímu ha-
ppeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Ten, pod 
názvem ZUŠ Open, probíhal ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2019.
Smyslem této akce je zviditelnit systém uměleckého vzdělávání a pre-
zentovat umění mimo obvyklý rámec a prostory školy.
I naši žáci byli vidět a hlavně slyšet na jiných místech, než je tomu ob-
vykle. Žáci hudebních souborů za doprovodu římských a germánských 

vojáků, kteří právě v rámci probí-
hajícího festivalu Jevíčkovění po-
bývali v Jevíčku, vyrazili do ulic. 
Hudba se ozývala ze všech koutů 
a uliček města. Žesťový soubor, 
houslový soubor, duo klarinetů, 
trio příčných fléten, soubor zob-
cových fléten, saxofonový soubor, 
bubeníci. Ti všichni vytvořili oprav-

Zprávy z DM
Školní rok utekl jako voda a všichni se již těší na prázdniny. Během po-
sledních týdnů svého pobytu na DM se studenti mohli zapojit do růz-
ných aktivit, které pro ně připravily vychovatelky. P. Blahová společně 
s několika zájemci navštívila bazén ve Velkých Opatovicích. P. Vafková 
uskutečnila další kolo v překonávání „Intrrekordů“.  
P. Machorková opět zajistila keramickou dílnu společně s umělkyní Gab-
rielou Sekerešovou, kde si děvčata mohla dokončit své výrobky pomocí 
barev. Výsledná glazura ale vynikne až po následném vypálení. 

V polovině června odjíždějí všichni studenti druhých ročníků na třídenní 
Kurzy primární prevence. 
Závěr školního roku na DM proběhne ve znamení společného táboráku 
a opékání buřtů. 
Doufáme, že všichni naši studenti budou spokojeni se svými výsledky 
na závěrečném vysvědčení, a přejeme jim krásné prožití letních měsíců. 
V září opět na viděnou!

                                                                     Mgr. Darina Gnipová 

du hezkou a neobvyklou atmosféru v ulicích města. Program dále po-
kračoval koncertem na náměstí. Ten se nesl v italském duchu. V podání 
žáků a učitelů naší Zušky na něm zazněla hudba italských autorů. Hrálo 
se, zpívalo, ale také tančilo. Žáci tanečního oboru ztvárnili Čtvero roč-
ních dob na hudbu Antonia Vivaldiho. 
Výtvarný obor se prezentoval dvěma výstavami. První z nich, inspiro-
vána Římany a Germány na Malé Hané, byla ke zhlédnutí v zajímavých 
prostorách sýpky. Druhá z výstav byla nainstalována v synagoze. Jedna-
lo se o výstavu letošních absolventů výtvarného oboru, kteří sami bě-
hem dnů ZUŠ Open vedli komentované prohlídky výstavou.
Díky našim mladým hudebníkům, tanečníkům, výtvarníkům a jejich pe-
dagogům jsme zažili krásné dva dny oslav a sdílení radosti z umění  
v netradičním duchu a těšíme se na příští ročník.
   Za ZUŠ Jevíčko Kateřina Konečná

Běžecký ovál atletického hřiště dostane umělý povrch
Město Jevíčko se opakovaně snažilo získat dotační prostředky na kom-
plexní rekonstrukci atletického hřiště, které využívají pro výuku tělesné 
výchovy žáci a studenti jevíčských škol. Hřiště, jehož nevyhovující stav 
byl před šesti lety dočasně vylepšen antukou, bude moci být po rekon-
strukci využíváno v průběhu školního roku delší časový úsek. Do stádia 
příprav projektu jsme zapojili kromě našich škol také členy SDH Jevíčko. 
Nově řešený areál by tak měl splňovat představy nejen tělocvikářů, ale 
i zástupců našich spolků. Protože již v předstihu proběhla soutěž na 
zhotovitele, známe přesně náklady projektu, které jsou ve výši 3,6 mil. 
vč. DPH. Dotace MMR v rámci programu Podpora obnovy sportovní in-
frastruktury byla přiznána ve výši 3,3 mil. Kč, avšak tato může dosáhnout 
max. 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
V rámci rekonstrukce proběhnou zemní práce, demolice sektoru skoku 
dalekého a vrhu koulí, likvidace stávající zavlažovací šachty a betono-
vých obrubníků. Bude provedeno odvodnění plochy a drenážní vrstvy 
s novou výsadbou trávníku. Na novém oválu bude realizována montáž 
nových betonových obrubníků kvůli rozšíření oválu na 5 m a dále po-
ložení vodopropustných podkladních vrstev a umělého povrchu (stříka-

ného tartanu). Dojde k vybudování nového vrhačského kruhu a sektoru 
skoku dalekého. Jako příprava pro trasu budoucího umělého osvětlení 
budou provedeny také PE chráničky v počtu šesti kusů. Zrekonstruovaný 
areál nabídne moderní prostor pro školní tělocvik a atletické disciplíny 

a četné sportovní 
aktivity. Realizace 
je plánována od 
července do října 
2019. Věřím, že se 
v průběhu opravy 
dostane také na 
revitalizaci fasá-
dy skladu nářadí, 
která již nutně 
potřebuje nátěr.
Za řešitelský tým 

Miroslav Šafář
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Natálie Zikmundová – dvojnásobná mistryně čR v twirlingu

Myslím, že Natálii nemusím nikomu v Jevíčku představovat. Je to úspěš-
ná twirlerka, která se účastní twirlingových soutěží v disciplínách rytmic-
ké taneční sólo a x-strut.  V březnovém čísle loňského zpravodaje jsem 
si s Natálií povídala o jejím úspěchu na MČR 2018 a její chystané cestě 
na MS do Norska, kde skončila na 16. místě v rytmickém tanečním sólu 
a 21. v x-strutu v kategorii junior starší. I letos se jí v sezóně daří, a zda-
řile tak navazuje na loňské úspěchy – stala se v obou svých disciplínách 
mistryní republiky, což jí zajistilo postup na ME do italského Lignana, 
které se uskutečnilo v polovině dubna o Velikonocích. Na tomto mist-
rovství skončila v rytmickém tanečním sólu na 12. místě a 17. v x-strutu. 
Naše další povídání zabrousilo do všech zajímavých témat spojených 
s tímto sportem. 
Natálko, náš rozhovor proběhl před tvým odletem na MS do Nor-
ska, na které jsi odjížděla s cílem skončit v první polovině mezi sou-
těžícími, což se předpokládám, naplnilo. Byla jsi se svým výsledkem 
spokojená?
Ano a strašně moc. Podařilo se mi něco, o čem jsem snila. A strašně ráda 
na tu chvíli vzpomínám. 
Je to sice už rok, ale vybaví se ti nějaký nezapomenutelný okamžik 
z MS?
Poprvé jsem viděla severskou zemi a poprvé letěla letadlem a byl to 
obrovský zážitek. 
letos se uskutečnilo MčR v twirlingu v Nymburku, kolikáté MčR 
to pro tebe bylo? 
Bylo to pro mě zatím čtvrté MČR. 
Obě tvoje taneční sestavy byly vítězné, kdo je vytvářel tento-
krát? 
Rytmické taneční sólo mi vymyslela opět Ilaria Interligi z Itálie.
Na Me ses podívala již podruhé že? Můžeš říct, že se cítíš více 
sebejistá, nebo naopak máš mnohem větší trému, protože se od 
tebe očekává lepší a lepší umístění?
Myslím si, že jsem svoji trému začala o dost lépe zvládat. Snažím se přes 
rok nejen pracovat na své fyzické stránce, ale i na psychické, protože 
být srovnaná sama se sebou je v tomto sportu strašně důležité a je to 
cesta k úspěchu. 
Psychika je velký problém většiny sportovců. Co pomáhá tobě, aby 
ses během vystoupení nenechala rozhodit? Nebo máš někoho, kdo 
ti v tomhle radí?
Nemám úplně někoho, kdo by mi s tím pomáhal. Tohle si srovnávám já 
sama v sobě, ale samozřejmě, že mi pomůže, když si třeba zavolám se 
svojí nejlepší kamarádkou, anebo zavolám rodičům. To mně dodává sílu 
a jistotu, že ve mě věří, myslí na mě a posílají mi pozitivní energii.
Strašně mi pomáhá, když vnímám, že jsem sama sebou. Soustředím se 
jen na sebe a na sestavu, kterou chci předvést. Nic jiného v hlavě ne-
mám.
Odjížděla jsi na Me s cílem dosáhnout nějakého vysněného umís-
tění?
Řekla jsem si, že jakékoliv umístění pod třinácté místo bude úžasné, a to 
se mi aspoň jednou splnilo a byla jsem z toho velmi šťastná. 
Vyčítáš si po závodě chyby, které jsi udělala během vystoupení?
Jistě, protože se tam vždycky najdou. Nejvíc jsem si třeba vyčítala zby-
tečné pády.
A ty teď na mistrovství evropy byly?
Ano byly, ale nebylo to nejhorší. Ony tam vždycky jsou. Někdy se to po-
daří a někdy ne. Já většinou mám smůlu, že se mi přihodí nějaké zranění, 
a to mi potom brání, tomu dát na trénincích všechno.
Ke zranění došlo i teď na Me?
Ono už k nějakému došlo před MČR. 
A nestihla jsi to vyléčit?
To šlo zase o něco jiného, co se mi rádo vrací už přes dva roky. A do 
toho přišla další zranění. Před MČR to byl problém s kotníkem, který byl 
pro mě tak vážný, že hrozilo, že na MČR ani nepojedu. Řekla bych, že 
silou myšlenky jsem to dala dohromady a stihla to aspoň trochu vyléčit. 
Zranění před ME bylo svalového původu. 

Dokázala bys srovnat svoje pocity z atmosféry na MS a Me?
MS pro mě bylo strašnou zkouškou toho, jestli se dokážu postarat sama 
o sebe a jestli jsem schopná zvládnout atmosféru této nejvyšší soutěže. 
Když jsem teď jela na ME, tak jsem věděla, do čeho už jdu a byla jsem 
rozhodně víc v klidu. 
Panuje mezi českými účastnicemi rivalita, nebo převažuje podpora?
Řekla bych, že převažuje rivalita. Bohužel je to tak a mě to strašně mrzí, 
protože ostatní země se rozhodně více podporují než my. Ale najdou si 
i tací, kteří vás podporují. 
Nikdo z jevíčských twirlerek, nebo mažoretek se zatím nevydává 
v tvých kolejích nebo Katky Felnerové?
Nikdo se zatím nevydává. Já jen pomáhám jedné twirlerce z Moravské 
Třebové. A budu jí na další soutěž dělat sólo. Právě v tuto chvíli se  
v Jevíčku objevila malá holčička, která má velký potenciál být dobrou 
twirlerkou, a tu začínám v tuto chvíli trénovat, tak uvidíme, co z toho 
bude. 
takže se teď pouštíš i do trénování?
Ano, strašně mě to baví, ale na druhou stranu tomu nechci zase věnovat 
úplně vše, protože pořád chci zlepšovat sebe a v tuto chvíli mám opět 
nové cíle, co se týče hůlky, tzn. nové a těžší triky pod hůlkou a s hůlkou, 
trénování a mé fyzické stránky.  
Zjistila jsem, že ses účastnila jako porotkyně celorepublikové 
soutěže mažoretek „Moravskotřebovská perla 2019“. Jaké to pro 
tebe je, ocitnout se na druhé straně, dívat se a hodnotit? Musíš 
k tomu mít nějaké školení?
Je to pro mě obrovská zkušenost. Tím aspoň pro sebe vidím, na co se 
porota dívá, co jí vadí. Co dělat jinak, když soutěžím, protože mně sa-
motné to vadí, když to vidím jako porotkyně. K tomuto jsem se dostala 
přes moji kamarádku, která se věnuje twirlingu, ale jelikož měla a má 
toho moc do školy, tak požádala mě, jestli bych za ní nezaskočilo. Takže 
žádné školení jsem na to nemusela mít, jelikož to není žádná postupová 
soutěž, takže z toho nemůže být žádný problém. Určitě do budoucna 
plánuji si i na tohle udělat školení, ale to se zde bavím o vzdálené bu-
doucnosti.
Poštěstilo se ti konečně mít stejný dres jako loni?
Letos jsem měla na rytmické taneční sólo jiný a na x-strut stejný jako 
minulý rok. 
Máš letos za sebou i jinou soutěž než MčR a Me?
Bohužel ne, protože nám svaz zakazuje soutěžit v jiných asociacích,  
a když už se dělá nějaká soutěž tak jen pro kategorie B a C. 
Ale to pak není moc možností, vyzkoušet si soutěžení před porotou 
a pod zátěží trémy.
Ano, to je pravda. Já mám přes rok různá vystoupení na akcích a na ple-
sech. A abych pravdu řekla, tak jsem docela ráda, že je jen MČR, protože 
se můžu aspoň soustředit jen na to a nic mi nedělá další starosti. 
Natálko, moc děkuju za rozhovor a přeju ti hodně úspěchů nejen 
v twirlingu. 
Taky moc děkuju za rozhovor. 

Jitka Budigová
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Mediální partner:

DoprovoDný program:

Lunapark v prostoru Palackého náměstí  
a městský jarmark

rybí speciality z kuchyně ZO Rybářského 
svazu Jevíčko, pečené makrely, grilované ryby 

(AMUR, BOLEN, CEJN, KAPR, SUMEC) 
17.8. od 12:00 hodin, Palackého náměstí

Výstava hasičské techniky  
SDH Jevíčko 

 neděle 18. 8. 13 – 15, Palackého náměstí

Turistické informační centrum  
otevřeno  

v sobotu 17.8.     9:00 – 11:30, 13:00 – 18:00
v neděli  18.8.  13:00 – 17:00

Info:  Tur ist ické informační  centrum Jevíčko,  461 542 812,  736 752 611,  www.jevicko.cz

Nedele 18. srpnaˇ

Sobota 17. srpna

Moderuje Láďa Sovjet
Po celou dobu bohaté občerstvení, 
rybí speciality, steaky, klobásy, uzené 
maso, pizza, pivo, limo, drinky…

2019ˇ
ˇ ˇ

Palackého náměstí:

Tradicní 

Jevícská pout 

9:30 Slavnostní mše svatá v kostele Nanebevzetí  
        Panny Marie, poté posezení s dechovým orchestrem  
        ZUŠ Jevíčko na farní zahradě

      Palackého náměstí:
13:00  dechová hudba MALOHANAČKA
14:15  mažoretky  AMORION
14:30  divadlo SLUNEČNICE  
     - představení pro děti 
15:30  taneční vystoupení dětí  
     MŠ Jevíčko

16:30 HANA A PETR  
   ULRYCHOVI  
   s kapelou JAVORY

14:00 ETIEN BAND
15:30 WRAK 
17:00  4WD 
18:30  KOPJAM
20:00  FRONTMEN

Soutěž o hodnotné ceny pro návštěvníky  
sobotního kulturního programu s vyhlášením 
v sobotu 17. 8. ve 20:00 hodin.

Po celou dobu bohaté občerstvení, steaky, klobásy, uzené maso, pizza, pivo, limo, drinky…

22:00  

DALIBOR JANDA  
A KAPELA PROTOTYP
HOST: JIŘINA ANNA JANDOVÁ



www.jevicko.cz

                      Červenec  2019   / 11Měsíčník města Jevíčka

ZŠ a MŠ Vranová lhota přijme od 1. 9. 2019  
kuchaře/kuchařku do školní jídelny.

Informace na tel. č. 737 026 454.

Období Papír Plast Sklo celkem NK Kov SKO
2018Q1 8,3 10,3 8,2 0,1 0,0 178,7
2018Q2 62,3 17,2 16,5 0,0 0,0 175,9
2018Q3 8,5 17,5 7,4 0,0 0,0 168,3
2018Q4 61,4 16,8 8,0 0,0 0,0 196,5
2019Q1 9,9 16,3 13,4 0,0 0,0 167,6

Skupina Papír Plast Sklo celkem NK Kov SKO
Město Jevíčko 35,1 15,4 10,0 0,1 0,0 179,8
vel.skupina 2001 - 5000 19,2 15,6 14,0 0,4 13,3 202,5
Pardubický kraj 22,3 15,7 13,7 0,4 16,5 190,5
ORP Moravská Třebová 19,9 17,2 14,9 0,7 19,3 193,0
ČR 21,3 14,1 13,2 0,4 13,9 196,4

Město Jevíčko - grafy výtěžnosti 

04-01 Výtěžnost obce [kg/obyv./rok] z posledního dodaného výkazu + předchozí 4 Q

04-02 Výtěžnost obce [kg/obyv./rok] za poslední uzavřený rok 2018 ve srovnání s velikostními skupinami
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Město Jevíčko

Palackého nám. 1

569 43 Jevíčko

V Praze dne 28.5.2019

Vážený pane starosto,

     dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, který vaše město roce 2018 vytřídilo a předalo k využití.
V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které vaše město vyfakturovalo a obdrželo od Autorizované 
společnosti EKO-KOM, a.s.

2. čtvrtletí 2018

 19,138

 68,390

 23,863

 61,420

 65 541,00

 101 448,00

 88 100,00

 94 355,00

 349 444,00 172,811Rok 2018 celkem

1. čtvrtletí 2018

3. čtvrtletí 2018

4. čtvrtletí 2018

Tuny Částka (Kč)

Prosíme Vás, zkontrolujte si, zda uvedený výpis souhlasí s údaji a doklady v účetnictví města. Pokud za vaše  
město zajišťuje  plnění  smlouvy svozová firma (jako  Dodavatel podle Smlouvy  o  zajištění zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů), a to včetně fakturace, potom lze výpis porovnat s jejich údaji.

Děkujeme Vám i vašim občanům za dlouholetou spolupráci.

S pozdravem

Martina Filipová
ředitelka oddělení regionálního provozu

EKO-KOM, a.s.

01-01-05-00-00-04-1100evidenční číslo obce: 70/0152

Tel.: 777 341 853.    FB: LUCIA HAMPLOVÁ     JEVÍČKO

NABÍZÍM FOCENÍ MIMINEK, DĚTÍ, RODIN,  
SVATEB, TĚHOTENSKÉ, PORTRÉTNÍ  
A PRŮKAZOVÉ FOTOGRAFIE.

Období Papír Plast Sklo celkem NK Kov SKO
2018Q1 8,3 10,3 8,2 0,1 0,0 178,7
2018Q2 62,3 17,2 16,5 0,0 0,0 175,9
2018Q3 8,5 17,5 7,4 0,0 0,0 168,3
2018Q4 61,4 16,8 8,0 0,0 0,0 196,5
2019Q1 9,9 16,3 13,4 0,0 0,0 167,6

Skupina Papír Plast Sklo celkem NK Kov SKO
Město Jevíčko 35,1 15,4 10,0 0,1 0,0 179,8
vel.skupina 2001 - 5000 19,2 15,6 14,0 0,4 13,3 202,5
Pardubický kraj 22,3 15,7 13,7 0,4 16,5 190,5
ORP Moravská Třebová 19,9 17,2 14,9 0,7 19,3 193,0
ČR 21,3 14,1 13,2 0,4 13,9 196,4

Město Jevíčko - grafy výtěžnosti 
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Období Papír Plast Sklo celkem NK Kov SKO
2018Q1 8,3 10,3 8,2 0,1 0,0 178,7
2018Q2 62,3 17,2 16,5 0,0 0,0 175,9
2018Q3 8,5 17,5 7,4 0,0 0,0 168,3
2018Q4 61,4 16,8 8,0 0,0 0,0 196,5
2019Q1 9,9 16,3 13,4 0,0 0,0 167,6

Skupina Papír Plast Sklo celkem NK Kov SKO
Město Jevíčko 35,1 15,4 10,0 0,1 0,0 179,8
vel.skupina 2001 - 5000 19,2 15,6 14,0 0,4 13,3 202,5
Pardubický kraj 22,3 15,7 13,7 0,4 16,5 190,5
ORP Moravská Třebová 19,9 17,2 14,9 0,7 19,3 193,0
ČR 21,3 14,1 13,2 0,4 13,9 196,4

Město Jevíčko - grafy výtěžnosti 
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Seconhand Jaroměřice oznamuje, že od 27. 6. 2019 je 
opět otevřena prodejna v Jaroměřicích. Otevírací doba 

čtvrtek – pátek dopoledne od 8:00 h do 11:30 h, odpole-
dne 12:30 – 16:00 h, sobota 8:00 h – 11:00 h.

Seconhand Jaroměřice oznamuje, že od 27. 6. 2019  
je opět otevřena prodejna v Jaroměřicích. Otevírací 

doba čtvrtek – pátek dopoledne od 8:00 h do 11:30 h,  
odpoledne 12:30 – 16:00 h, sobota 8:00 h – 11:00 h.

Město Jevíčko

Palackého nám. 1

569 43 Jevíčko

V Praze dne 28.5.2019

Vážený pane starosto,

     dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, který vaše město roce 2018 vytřídilo a předalo k využití.
V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které vaše město vyfakturovalo a obdrželo od Autorizované 
společnosti EKO-KOM, a.s.

2. čtvrtletí 2018

 19,138

 68,390

 23,863

 61,420

 65 541,00

 101 448,00

 88 100,00

 94 355,00

 349 444,00 172,811Rok 2018 celkem

1. čtvrtletí 2018

3. čtvrtletí 2018

4. čtvrtletí 2018

Tuny Částka (Kč)

Prosíme Vás, zkontrolujte si, zda uvedený výpis souhlasí s údaji a doklady v účetnictví města. Pokud za vaše  
město zajišťuje  plnění  smlouvy svozová firma (jako  Dodavatel podle Smlouvy  o  zajištění zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů), a to včetně fakturace, potom lze výpis porovnat s jejich údaji.

Děkujeme Vám i vašim občanům za dlouholetou spolupráci.

S pozdravem

Martina Filipová
ředitelka oddělení regionálního provozu

EKO-KOM, a.s.

01-01-05-00-00-04-1100evidenční číslo obce: 70/0152

Jak u nás třídíme
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LETNÍCH 
 

S námi k moři nemusíte,  
zasurfujete si doma i u bazénu 

 

l dívejte se na seriály i na zahradě přes  

l INTERNET 120 „MEGA“ za 400,- 

l až 120 TELEVIZNÍCH PROGRAMŮ
 

l letní dárek pro každého nového zákazníka

Více informací na zákaznické lince: 848 800 858, e-mailu: info@ktcz.eu 
nebo na obchodních místech 

Nabídka platí pro nové zákazníky, kteří uzavřou Smlouvu na využívání televizních nebo datových služeb v období od 1. 7. 2019 do 31. 8 2019

s minimální dobou užívání 24 měsíců. 

LETNÍ AKCE JE PŘIPRAVENA I PRO STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍKY. PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE.  

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská 8, 101 00 Praha 10              www.ktcz.eu  

 120 



www.jevicko.cz

                      Červenec  2019   / 13Měsíčník města Jevíčka



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

14 /  Červenec 2019

Společenská rubrika
červen 2019

Naši jubilanti: 

 Zdeněk Ondráček
 Zdeněk Sekerka
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Blahopřejeme.

Obec Biskupice

OBEC BISKUPICE
Biskupice č. p. 11,  

pošta 569 43 Jevíčko
 

UPOZORNěNí
Z organizačních důvodů bude 

OÚ Biskupice pro veřejnost 
otevřen v měsíci červenci 2019 

následovně:

pondělí 1. 7. 7:30 – 16:00 
úterý 2. 7. 7:30 – 16:00 
středa 3. 7. 7:30 – 11:30

pondělí 8. 7. 7:30 – 16:00 
úterý 9. 7. 7:30 – 16:00 
středa 10. 7. 7:30 – 11:30

pondělí 15. 7. 7:30 – 16:00 
středa 17. 7. 7:30 – 11:30

pondělí 22. 7. 7:30 – 16:00 
úterý 23. 7. 7:30 – 16:00 
středa 24. 7. 7:30 – 11:30

pondělí 29. 7. 7:30 – 16:00

Polední přestávka  
11:30 – 12:00

Děkujeme za pochopení.
Dalibor Šebek, starosta obce

14. slet čarodějů a čarodějnic - ohlédnutí
V úterý 30.4. 2019 k večeru bylo možno v Biskupicích spatřit čarodějky a čaroděje, jek se slétají 
z různých koutů směrem k velké vatře, na které již čekala stará, ošklivá čarodějnice. Velký ča-
rodějnický slet jsme zahájili veselou, svižnou rozcvičkou, při které jsme si rozhýbali naše „rok 
odpočívající“ ztuhlá tělíčka. Po rozcvičce jsme nastartovali košťata a vylétli na blízký kopeček, 
jelikož začalo pršet, tak jsme použili kouzelné zaklínadlo - „čáry, máry, fuk ať nám tu dnes nepr-
ší“ - zaklínadlo jsme  vyřkli 3x a ejhle, přestalo pršet. Po návratu z proletu následovala zkouška 
dovedností, při které všichni čarodějové a čarodějnice obstáli na výbornou. Poté proběhla ča-
rodějnická hostina. Předkrm - sušené jedovaté houbičky, polévka - krokodýlí vývar s nudlemi, 
hlavní chod - nakládané vypoulené oči v krvavých špagetách a jako zákusek - černá čokoládo-
vá ježibaba s náplní. Každý účastník sletu se podepsal „svou krví“ na tajnou listinu a obdržel 
kouzelný, svítící náramek. Mezitím se krásně setmělo, což byl pokyn pro účastníky sletu, aby si 
zapálili své lampičky a za zvuku čarovné hudby se celý průvod kouzelníků vydal na procházku 
Biskupic, ponořených do černo-černé tmy. Po návratu z procházky na všechny čekalo překva-
pení. Po cestě se několikrát 
okolo vatry projela stará 
baba Jaga (Jirka Živný + ko-
lečkové brusle) ve ztrouch-
nivělém, světélkujícím pa-
řezu. No a po úžasné jízdě 
baby Jagy se zapálila vatra 
se starou čarodějnicí. Ko-
lem ohně se zpívalo a tan-
čilo, jedlo a pilo, čarovalo 
a povídalo dlouho do noci. 
Všichni jsme si slíbili, že se 
za rok opět slétneme.

 Helena Neuerová, ČČK

AVZO BISKUPICe POŘáDá JIŽ XIII. VíKeNDOVÝ POByt PRO DětI
teRMíN POBytU: čtvrtek 25. 7. 2019 16:00 – neděle 28.7.2019  
16:00
MíStO: areál Střelnice v Biskupicích
S SeBOU: spacák, stan, sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, gu-
máky, pokrývku hlavy, plavky, hygienické potřeby (popř. léky), kar-
táček na zuby, hrníček na pití, kartičku pojišťovny, karnevalovou 
masku.

DĚTI OD 10-TI LET MOHOU MÍT S SEBOU KOLO – CYKLISTICKÝ 
VÝLET PO OKOLÍ.
PŘÍSPĚVEK NA CELÝ POBYT DÍTĚTE ČINÍ PRO MÍSTNÍ DĚTI 300 Kč, 
PRO PŘESPOLNÍ DĚTI 500 Kč (v ceně je započítáno pestré stravo-
vání a celodenní výlet).
PŘIHLÁŠKU NA POBYT SI MŮŽETE VYZVEDNOUT od 1.7. V MÍSTNÍ 
SAMOOBSLUZE A TAKÉ JI TAM DO NEDĚLE 21. 7. 2018 ODEVZDAT. 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE PROBĚHNE NA STŘELNICI V NEDĚLI 21. 7. 2019 OD 18 hodin.
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21. ročník Biskupického kaléšku
21. ročník Biskupického kaléšku,  
KteRÝ Se USKUtečNí V SOBOtU  

5. ŘíJNA 2019, se blíží. 
Prosíme tedy všechny zájemce, kteří mají zájem zaslat svůj vzorek  
a nechat ho ohodnotit nejenom porotou, ale i návštěvníky Biskupické-
ho kaléšku (každý návštěvník, samozřejmě anonymně pod čísly může 
degustovat vzorky, které nepostoupily do finále, a sám je ohodnotit.  
Nejlepší vzorek, podle dosažených bodů bude ohodnocen věcnou 
cenou Publika), aby vzorky slivovice do letošního ročníku soutěže  
o nejlepší vzorek slivovice odevzdali nejpozději do 20. září 2019 
na níže uvedené kontaktní adresy.
Za každý dodaný vzorek obdrží soutěžící volnou vstupenku pro vstup 
na kaléšek, kde letos  vystoupí Duo Jamaha z TV Šlágr, Etien Band Je-
víčko, skupina MARASD a TITANIC.

Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno jméno, adresa, telefon, rok 
a místo vypálení, stupeň alkoholu a druh ovoce.
Kontaktní adresy pro doručení vzorků: Obec Biskupice, tel. 461 326 521 
a  STILL s.r.o. Biskupice
Nejlepší vzorky slivovice budou oceněny finančními a hodnotnými ce-
nami:
1. místo 3000,-Kč + věcný dar , 2. místo 2000,-Kč + věcný dar, 3. wmísto 
1000,-Kč + věcný dar, 4.-5. místo věcné dary.
Podpořte prosím tuto nadregionální akci vzorkem, předem děkuje-
me.           Organizační tým kaléšku

Biskupický obchod v novém
V červnu byla dokončena rekonstrukce prodejny COOP Bisku-
pice. Obchod byl rozšířen o nové prostory a byl vybaven no-
vým moderním zařízením, které umožní komfortní nakupo-
vání a mohou nám ho mnohé obce závidět. Je to samozřejmě 
zásluhou mnoha pracovníků, kteří se na rekonstrukci podíleli, a to jak  
z řad stavební firmy, tak vedení COOP s inspektorkou Kateřinou  
a technickému oddělení COOP družstva pod vedením pana Klímy, ale 
největší díl mají naše děvčata Romča a Romča, Laďka, Míša a Leona, 
která si opravdu mákla a zaslouží si velké poděkování. Přejme jim, ať se 
jim v nových prostorách daří a nám nakupujícím velký výběr dobrého 
zboží.

Dalibor Šebek, starosta obce

!!! UPOZORNěNí !!!
DOPRAVNí UZAVíRKy

Upozorňujeme občany, že budou probíhat  
opravy komunikací v obci a okolí obce.

A) Opravy komunikací v okolí obce:
V období od 8. 7. do 19. 7. 2019 plánuje Správa  
a údržba silnic Pardubického kraje provedení dvojitého  
penetračního asfaltového nátěru z frakce 8/11 a následně 4/8 na 
komunikaci: III/36613 Biskupice-Jevíčko,
III/37110 Biskupice-Nectava
III/37111 Biskupice-Zálesí.
Práce budou probíhat za provozu  v závislosti na vývoji počasí. 
Prosíme o zabezpečení zákazu parkování v  úseku Biskupice-Zá-
lesí, hrozí nebezpečí znečištění zaparkovaných vozidel od asfaltu.

B) Modernizace silnice II/371 Biskupice: 
V období od 24. 6. do 15. 10. 2019 bude  
realizována modernizace průtahu obcí  

od obchodu po hřbitov. 
Součástí bude realizováno i nové veřejné osvětlení a chodník., 
proto je nutno dbát zvýšené bezpečnosti chodců. Tyto práce bu-
dou pro urychlení probíhat za plné uzavírky komunikace, tzn., že 
silnice na Jaroměřice bude nepřístupná a bude se objíždět přes 
Jevíčko.
Z důvodu uzavírky bude upraven objízdný jízdní řád, kdy  
autobusové zastávky v Biskupicích budou přesunuty na zastávky  
k palírně.

C) Uzavírka směr Chornice:
Dále bude z důvodu výstavby kanalizace v termínu do 17. 6. 2019 
o 31. 7. 2019 uzavřena ulice Biskupická v Chornicích, kdy objížďka 
bude vedena přes Nectavu.

Dalibor Šebek, starosta obce
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KANAlIZAčNí  
PŘíPOJKy  

– DŮleŽItÉ!
Upozorňujeme občany, jejichž 
domácnosti jsou dotčeny 
stavbou nové splaškové 
kanalizace, že se budou moci 
připojovat až po té, kdy bude 
zkolaudována kanalizace, 
která je aktuálně ve výstavbě. 
to bude až koncem letošního 
roku. to znamená, že přípojky 
z domácností budou moci být 
do kanalizační šachty připojeny 
nejdříve až počátkem příštího 
roku. Způsob provedení 
napojení bude kontrolovat 
pracovník vodáren a zástupce 
obce. Přitom bude zaměřena 
délka potrubí, kterým se 
budou jednotlivé domácnosti 
připojovat, a na tomto 
základě bude každému nově 
připojenému poskytnut 
příspěvek ve výši 350,- Kč 
za 1 běžný metr položeného 
potrubí. Už kvůli zaměření  
a kontrole provedení vyčkejte 
s realizací vlastních přípojek 
do začátku r. 2020.

CHORNIčtí SOKOlíCI OPět V AKCI
V sobotu 25. 5. 2019 se mládež z tJ Sokol Chornice, z.s. vydala reprezentovat naši obec na 
KRAJSKOU SOUtěŽ V AtletICKÉM VíCeBOJI do PARDUBIC. 9 děvčat a 8 chlapců závodilo ve 
sprintu, skoku do dálky, hodu míčkem nebo granátem a vytrvalostním běhu. Ve svých kategoriích 
se umístili:
1. místo: KOPKOVá Hana (586,77 bodů)
2. místo: BODláKOVá Denisa (577,92 bodů), SCHReIBeR Dan (610,51 bodů),
 GlUCHOVá ester Kateřina (781,31bodů), FRANtA Karel (467,77 bodů)                                                                                     
3. místo: KŘeNeK Michal (589,55 bodů)
4. místo: GOŠ Václav (583,26 bodů)
5. místo: FRANtOVá Veronika (497,29 bodů), HOlAS Jan (551,98 bodů),
 KADleC Pavel (388,50 bodů)         
6. místo: SKAlICKá Sofie (353,60 bodů), lIŠKOVá Aneta (491,56 bodů)
7. místo: tAtKOVá tereza (466,05 bodů), KOPKA tomáš (345,45 bodů)                             
8. místo: VAŠíčeK tomáš (406,96 bodů)
9. místo: FRANtOVá Zoja (425,06 bodů)
11. místo: POHANKOVá Katka (375,82 bodů)
Z Pardubic se dále postupovalo do republikové soutěže v atletice, kterou pořádal podzáštitou 
čASPV (čeSKÉ ASOCIACe SPORtU PRO VŠeCHNy) v sobotu 8. června 2019 třebíč. 
Z naší TJ odjelo závodit 16 borců KŘeNeK Michal, HOlAS Jan, VAŠíčeK tomáš, SCHReIBeR 
Dan, FRIeDl Dan, MICHAleC ladislav, SKAlICKá Sofie, BODláKOVá Denisa, GOŠ Václav, 
KADleC Pavel, FRANtOVá Veronika, lIŠKOVá Aneta, POHANKOVá Katka, FRANtA Karel, 
GlUCHOVá ester a KOPKOVá Hana. Byli součástí 260 sportovců z 11 krajů z celé čeSKÉ 
RePUBlIKy a reprezentovali náš PARDUBICKÝ kraj.
Ačkoliv se všem nedařilo podle představ, přesto po celodenním soupeření dosáhli slušných 
výsledků a umístili se následovně:  
10. místo: KOPKOVá Hana (588,97 bodů) v kategorii Dorostenky, 
13. místo: GlUCHOVá ester Kateřina (660,14 bodů) v kategorii Starší žákyně IV., 
13. místo: FRIeDl Dan (625,74 bodů) v kategorii Mladší žáci II., 
15. místo: SCHReIBeR Dan (621,78 bodů) v kategorii Mladší žáci II., 
17. místo: HOlAS Jan (629,86 bodů) v kategorii Mladší žáci I.,  
21. místo: GOŠ VáClAV (528,19 bodů) v kategorii Starší žáci lll., 
22. místo: MICHAleC ladislav (531 bodů)v kategorii Mladší žáci ll.,                                        
22. místo: KADleC Pavel (519,28 bodů) v kategorii Starší žáci lll., 
23. místo: BODláKOVá Denisa (517,02 bodů) v kategorii Mladší žákyně ll.,                            
25. místo: FRANtA Karel (428,04 bodů) v kategorii Starší žáci lV., 
27. místo: KŘeNeK Michal (502,47 bodů) v kategorii Mladší žáci I., 
29. místo: VAŠíčeK tomáš (388,39 bodů) v kategorii Mladší žáci I.,                                           
36. místo: SKAlICKá Sofie (316,65 bodů) v kategorii Mladší žákyně ll.,                                    
39. místo: lIŠKOVá Aneta (467,26 bodů) v kategorii Starší žákyně lll., 
41. místo: FRANtOVá Veronika (416,91 bodů) v kategorii Starší žákyně lll.,                            
42. místo: POHANKOVá Katka (288,62 bodů) v kategorii Starší žákyně lll.,
TJ Sokol Chornice, z.s. děkuje všem mladým sportovcům za jejich příkladnou reprezentaci SOKOLA 
a obce Chornice, přeje hodně sportovních úspěchů, ať stále ukazují velkým městům, že i na malé 
vesnici máme výborné sportovce čASPV v České republice.

Za TJ Sokol Chornice, z.s. Alena Fiebichová

Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
červenci: 

 Jaroslav Vašíček
 Jiří Slabý
 František Kraus
 Věra Krčová
 Miloslav Soukup
 Věra Zezulová
 Helena Pokorná
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  zdraví  
v dalších letech. 
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MlADí ZDRAVOtNíCI
Jako již každoročně jsme se zúčastnili okresního kola soutěže 
mladých zdravotníků ve Svitavách, které se konalo 14. května. 
Letos jsme sestavili tři pětičlenná družstva, dvě družstva 
mladších dětí a jedno složené ze starších žákyň. Soutěžilo 
se ve třech disciplínách: praktické provedení první pomoci, 
doprava postižených a obvazová technika. Zranění byla 
namaskovaná tak, že vypadala jako skutečná, ale to mladé 
zdravotníky nezaskočilo a vysloužili si od rozhodčích velkou 
pochvalu. Zdravotníci II. stupně se umístili na čtvrtém místě  
a mladí zdravotníci I. stupně se umístili na prvním a druhém 
místě. Radost z vítězství mladších dětí a postup do krajského 
kola nám kazil fakt, že naše dvě družstva byla bohužel 
jediná, která se soutěže I. stupně zúčastnila. Neměli jsme 
tak s kým porovnat znalosti a dovednosti. I proto jsme ještě 

hodně trénovali a 29. května jsme jeli na krajské kolo soutěže do Svitav. Sjeli se tam vítězové okresních kol 
z Pardubického a Královehradeckého kraje, tedy 8 družstev z každé kategorie. Konkurence tedy byla velká. 
O to větší byla naše radost, když jsme zvítězili. Postupujeme tedy do republikového kola soutěže mladých 
zdravotníků do Českých Budějovic. Překvapení to nebylo jen pro nás, ale i pro pořadatele soutěže – ČČK Svitavy, 
protože je to za 28 let podruhé, kdy „Svitavský okres“ postupuje do republikového kola.
Mám opravdu velkou radost nejen z dětí, které takto uspěly, ale ze všech dětí, které do kroužku chodí a baví je 
učit se poskytování první pomoci. 
Ráda bych se o tuto radost podělila s paní Marií Appelovou, která tento kroužek vedla dlouhá léta a která mě 
k tomuto přivedla.          Za kroužek mladých zdravotníků Jana Vyroubalová

    Výlet na Cimburk
U příležitosti oslavy Dne dětí jsme vyrazili na zříceninu 
hradu Cimburk. Hned ráno jsme se svezli autobusem 
do Městečka Trnávky a dále jsme pokračovali stezkou 
Bílé paní a seznámili se se všemi pověstmi hradu. 
Když jsme dorazili na zříceninu, tak jsme se posilnili 
svačinkou a malou dobrotou, kterou nám připravila 
maminka. Při prohlídce zříceniny hradu jsme objevili 
i sladký poklad. Setkali jsme se s veverkou Zrzečkou, 
které jsme spočítali všechny oříšky co měla schované 
v dutině stromu a o které se s námi rozdělila. Dokonce 
se nám ukázala i Bílá paní, která podle pověsti na 
hradě stále žije.
Výlet se nám vydařil, počasí nám přálo a nám se to 
moc líbilo.

         Melková Ivana, učitelka MŠ

Zahradní 
slavnost

Krásné slunečné počasí nám 
umožnilo prožít společnou 
zahradní slavnost s dětmi  
a jejich rodiči. Děti přivítaly rodiče 
krátkou básničkou a tanečky. 
Pak následovalo pasování na 
školáky, kteří obdrželi hezkou 
knížku jako vzpomínku na naši 
školku. Společně s ostatními 
dětmi se vydováděli při hudbě. 
Obohacením programu byla 
tombola pro děti. O pohoštění 
se nám postarala naše paní 
kuchařka, která nám napekla 
výborné koláčky. Účast rodičů 
byla hojná a atmosféra velice 
příjemná.
Odpoledne si všichni příjemně 
užili a našim „školákům“ 
přejeme šťastné vykročení do 
nové etapy jejich života.

 Melková Ivana, učitelka MŠ
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Benefiční koncert na Kalvárii
V neděli 19. května 2019 v 18 hodin v Loretské kapli na Kalvárii v Jaroměřicích se uskutečnil 
velmi zdařilý benefiční koncert. Krásné nedělní sváteční odpoledne nezištně zpříjemnili svým 
vystoupením účinkující: Pěvecké komorní sdružení Cantus z Jaroměře a Ansamble Octopus 
vokalis Brno. Výtěžek bude věnován na probíhající opravy kalvarijského areálu. Členové na-
dačního fondu děkují účinkujícím, účastníkům a manželům Charvátovým za jejich hmotnou 
podporu účinkujících.

Předseda NF Lexman

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci červenci své významné narozeniny 
oslaví:

HeDVIKA GlOCOVá

lUDMIlA HeGeROVá

BOŘIVOJ KOHOUteK 

BOŽeNA KVAPIlOVá

ANNA SRNCOVÁ 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,  
elán a optimismus do dalších let.

Řadu jaroměřických občanů opustili: 

MARIe tOVáRKOVá
Vyslovujeme upřímnou  
soustrast pozůstalým rodinám.

Vydařený Den vody v ZŠ 
Jaroměřice

Ve středu 12. 6. 2019 pořádala Základní 
škola v Jaroměřicích zábavně vzdělávací 
program pro žáky prvního stupně na téma 
VODA. Akce proběhla na místním hřišti ve 
spolupráci se společností VHOS, a.s., Zdra-
vým městem a DDM v Moravské Třebové. 
Cílem tohoto projektu bylo seznámit žáky 
s významem ochrany vody v přírodě. Žáci 
procházeli se svými vyučujícími stanoviště, 
která pro ně předem připravili jejich starší 
kamarádi, a mohli si tak ověřit svoje znalosti 
získané v průběhu školního vyučování. Při-
pomenuli si koloběh vody v přírodě, podo-
bu a skupenství vody, stejně tak jako život 
sladkovodních a mořských živočichů. Velmi 
poučné bylo stanoviště, kde pracovnice spo-
lečnosti VHOS, a. s. nabídly všem zúčastně-
ným ochutnávku různých minerálních vod  
a vysvětlily, jak se voda z přírody upravuje, 
než ji můžeme v našich domácnostech pou-
žívat, a proč bychom měli vodou šetřit. Pro-
jektu se zúčastnilo 70 žáků, kteří byli po spl-
nění všech úkolů odměněni drobnými dárky 
od pořadatelských společností.

PRáZDNINy Se BlíŽí
Zřejmě většinou dětí, ale nepochybně všemi učiteli očekávaný závěr školního roku a tudíž vidi-
na prázdnin, zrychlily běh času natolik, že jsme si ty poslední týdny školního roku ani nestačili 
pořádně užít. 
Výlety, exkurze, projekty a také sluníčko, třešně, mičuda a další „známkové jedy“ se opět při-
hlásily ke slovu v plné síle a zejména nám učitelům zkomplikovaly závěrečné známkování. 
Žákům to bylo povšechně jedno. No, zvládli jsme to. 
Další školní rok je za námi a za to, že byl úspěšný, patří dík všem pedagogům a správním za-
městnancům. O úspěch se zasloužila spousta našich žáků, kteří reprezentovali školu v mnoha 
uměleckých, vědomostních a sportovních soutěžích a přivezli spoustu výborných umístění 
a ocenění. Velké poděkování je třeba nasměrovat k našemu zřizovateli, který nad námi drží 
ochrannou ruku a spolupráce s ním snad ani nemůže být lepší. Doufáme, že jsem i my neudě-
lali obci ostudu. Škola ve spolupráci s knihovnou, SPOZem, s podporou obce a pod vedením 
SRPSŠ uspořádaly celou řadu akcí pro děti a veřejnost s velkou návštěvností. Budeme v tom 
jistě pokračovat, ale přivítali bychom větší zájem a pomoc rodičů. Těm, co se nezdráhají přilo-
žit ruku k dílu (a jsou to většinou vždy ti samí) moc děkujeme a ty další prosíme a vyzýváme. 
Vždyť to děláme pro jejich děti. 
Na závěr přeji všem krásné prázdniny, doplňte síly a energii a hurá do dalšího školního roku. 

Za ZŠ a MŠ Jaroměřice Mgr. František Václavek, ředitel školy
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9. 7. eNGlISH CONVeRSAtION, od 18:00, VČ, Anglická konverzace 
s Britt-Marie Pazdírek, od 9.7. pravidelně každé úterý do 13.8. 
Cena za lekci je 50 Kč. Zájemce prosíme o přihlášení v knihovně. 
Je možné dohodnout i individuální lekce.

13. 7. MeDItACe S BROŇOU ROtHeReM, od 16:00, budova ZŠ.
17. 7.  ORIGAMI S PAPíROVÝM PePíNeM, od 17:00 VČ, skládání 

origami podle příběhů z knihy Papírový Pepíno.
21. 7. ZáJeZD DO ÚSOBRNA, neděle, na programu je prohlídka 

kostela, skláren Moravia a minimuzea na obecním úřadě, 
volitelně výšlap na Duranu (ca 3km), odjezdy autobusu 12:30 
Biskupice, 12:40 Jevíčko, 12:50 V. Opatovice, 13:00 Jaroměřice, 
cena 60 Kč. Prosíme o přihlášení zájemců a včetně zálohy do 
17.7. 2019 v knihovně.

27. 7. MÓDNí PŘeHlíDKA, od 18:00, ve VČ, modely z nabídky firmy 
BB styling, občerstvení zajištěno, reprodukovaná hudba.

 čteNí V ZAHRADě, každé úterý v 15:30, sraz před CŽP. 
PŘeKVAPeNí NA PRáZDNINy pro dospělé i děti. Půjčte si  
v červenci knihu naslepo a nechte se překvapit!

Připravujeme:
10. 8. ZáMeK HlUBOKá, sobota, zájezd s průvodcem JanemValíčkem, 

dalším bodem programu je rozhledna Kleť, odjezd 4:30 
Biskupice, 4:40 Jaroměřice, 4:50 Velké Opatovice, 5:00 Jevíčko, 
cena 490,- (nezahrnuje vstupné do zámku, které činí 210 Kč, 
děti, studenti, senioři 150 Kč). Prosíme zájemce o přihlášení  
a úhradu ceny do konce července v knihovně.

17. 8. OŽIVlÉ POVěStI JAROMěŘIC, sobota, ve 20:00 u CŽP.
Případné změny budou oznámeny, kontakty OK, 778 086 380 
knihovnajaromerice@centrum.cz,   
www.jaromerice.cz, http://www.jaromerice.knihovna.cz                                                                                                                                               

PROGRAM AKCí JAROMěŘICe 
čeRVeNeC 2019

Pohádkový les 2019
Letos bylo v pohádkovém království velké 
vedro. Zapotil se nejen král s královnou, je-
jichž dcera byla zajata zákeřným Suchomo-
rem, ale i postavy z 18 pohádek a 161 dětí, 
které pilně sbíraly kapičky, aby pomohly 
princeznu Ladu zachránit. Nakonec se po-
dařilo Suchomora přemoci a tak královské 
rodině spadl kámen ze srdce. Děti si užily 
kratochvíle, které pro ně byly připrave-
né, tedy vystoupení mažoretek, malování 
na obličej, Pepeho balonky i skákací hrad, 
rodiče potěšila široká nabídka občerstvení  

a hlavně radost v dětských očích. Jsme moc rádi, že i letošní dvanáctý 
ročník dopadl na výbornou. Děkujeme všem sponzorům a také počet-
ným dobrovolníkům, kteří se přes úmorné vedro ochotně zapojili do 
příprav i realizace a těšíme se za rok zase na shledanou v Pohádkovém 
lese. Obecní knihovna

Jsme opět nejlepší!
V pátek 24. května 2019 vyrazil tým čtrnácti žáků z 5. - 9. třídy na Soutěž 
v poznávání živočichů do Domu dětí a mládeže v Moravské Třebové. Na 
soutěž se pečlivě připravovali a mohou se opět, stejně jako v loňském 
roce, pochlubit nejvyššími příčkami v umístění.
Celkovými vítězi soutěže se stali tito žáci: Magdalena Staňková, vyhrá-
la 1. místo a nejvyšší počet bodů ze všech zúčastněných soutěžících,  
2. místo získala Barbora Benešová a 3. místo Jiří Beneš. 
Umístění v jednotlivých kategoriích:
5. třídy - 1. Natálie Holubová, 2. Kateřina Hrdinová, 3. Karolína Havlíč-
ková, 4. Sabina Číhalová, 5. Barbora Podlezlová, 6. Tereza Karhanová. 
6. třídy - 1. Jiří Beneš, 3. Adam Dufek, 4. Dominik Klvač, 5. Adriana Pu-
díková. 
7. třídy – 1. Veronika Vránová. 
8. třídy – 1. Magdalena Staňková, 2. Barbora Benešová. 
9. třídy – 1. Simona Vránová. 

3. třídy poznávaly rostliny  
a živočichy o den dří-
ve. Nejlepšího výsledku 
dosáhla Lenka Kriklová  
(2. místo), Štěpán Kovář  
(3. místo), Jana Grulichová 
(4. místo) a Natálie Neu-
bauerová (5. místo).
Na DDM v Litomyšli se 16. 
dubna 2019 konala Biolo-
gická olympiáda, kde se  
v těžké konkurenci gymná-
zií umístila Barbora Bene-

šová na 6. místě a Magdalena Staňková na 11. místě. V soutěži Mladý 
zahrádkář ve Svitavách Dominik Klvač obsadil druhé místo a Eliška Ří-
hová páté místo. 
Děkuji jménem všech vyučujících ZŠ Jaroměřice našim žákům za vyni-
kající výsledky v přírodovědných soutěžích a přeji jim mnoho úspěchů, 
sil a chuti soutěžit i v dalších letech.  

Mgr. Věra Grimmerová

Oznamujeme občanům, že 8. 7. 2019 bude zahájena re-
konstrukce vodovodu a kanalizace v trase od křižovatky 
Jevíčko – Biskupice, kolem kostela směrem na Boskovice 
a přes autobu-
sovou zastávku 
směrem k poště.  
Z tohoto důvo-
du bude také 
přeložena za-
stávka Jaromě-
řice restaurace. 
Dočasná zastáv-
ka autobusů 
bude umístěna 
před křižovatku 
u kostela smě-
rem od Jevíčka.
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Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
1 cm délkový inzerce při standartní šířce sloupce 9,2 cm je zpoplatněn část-
kou 130 Kč bez DPH (157,3 Kč vč. DPH). Sleva při opakovaném uveřejnění 
inzerátu ve zpravodaji v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených 
inzerátů a 1 zdarma. 

Nakupujeme nemovitosti - chcete rychle prodat? trápí vás 
nesplacené závazky? Vykupujeme byty i rodinné domy.  

Oblast Moravská třebová, Jevíčko, Svitavy a okolí 30 km. 
tel.: 728 741 473.



Lectori benevolo, laskaví čtenáři Iniciál,
milovníci Pána prstenů dobře vědí, že Středozemě představuje fiktivní kontinent 
vytvořený spisovatelem J. R. R. Tolkienem. Mají to takto hluboce zažité a nad ji-
ným významem tohoto názvu se tedy nezamýšlejí. Sic nejsem Tolkienovým čte-
nářem, ale ani mne by jiná konotace ke Středozemi nenapadla. Ovšem to pou-
ze do letošního římsko-germánského Jevíčkovění, v jehož průběhu mne jeden  
z návštěvníků udivil poznámkou: „Vy tady v té vaší Středozemi žijete tak jaksi po 
svým. A docela vám to závidím.“ Termín Středozem přitom vyslovil s jakoby absolutní 
samozřejmostí. Jakože kde jinde bychom se nacházeli než v obklopení široce dalece  
a na všechny strany se rozprostírajících krajin a zemí. 
Vrtalo mi to v hlavě a doma jsem si tudíž na koberci rozprostřel velkou mapu  
Evropy. A vida, když jsem jedním špendlíkem představujícím aeroplán přelétal 
klenutou diagonálou z norského Osla směrem na řecké Athény a druhým sou-
běžně nabral ze španělského Madridu kurz Moskva, špendlíky se srazily někde 
nad námi. A jinak tomu nebylo ani při souběžných letech z Moskvy do Madridu  
a z Athén do Osla. No hergot, s tou Středozemí to nebylo možná až tak úplně od věci! 
Vlastně proč by ne? Koneckonců stejně jako v Tolkienově slavné trilogii se dějiny ne-
jednou překulily i napříč naší domovinou. V našem případě však dějiny nikoli pouze fiktivní. 
Corpusem delicti tomu byl nepochybně i příkop římského pochodového tábora na ulici Římských 
legií odhalený zcela speciálně pro účastníky letošního římsko-germánského festivalu. Příkop vy-
hloubený rukou římského vojáka přežil staletí, avšak co se u nás v námi sledované době skuteč-
ně odehrálo, zůstává tajemstvím. Záhadou, kterou jsme se pokusili s pomocí vlastních fantazií 
alespoň na chvíli poodkrýt. A každý po svém. Protože co člověk, toť vlastní a jedinečný příběh! 
Jednou romantický a druhdy docela všední, leč o to hodnověrnější či bližním hmatatelný. Depeše 
prastarého Germána z Ódinovy svaté síně Valhally z pera našeho vzácného přispěvatele, pana 
učitele Josefa Skácela, jež nám byla předána v městské sýpce během vernisáže výstavy Barbaři 
v pohybu, nechť je našemu myšlení příkladným důkazem.          
Lidské story se každopádně potkávají. Ať už v tom nejlepším či jakkoli jinak. Vzájemně si do 
příběhů vstupujeme. Jako ve fantazii, stejně tak v realitě. Spojenci a přátelé se zákonitě tu  
a tam rozcházejí a na krev znesváření protivníci si posléze podávají ruce. Tak prý bylo, je a bude. 
Zejména ti, co v životě již leccos pamatují, mi dají nepochybně za pravdu. Zkušenost kdysi trpká 
může být nakonec příhodou veselou a návaly radosti mohou člověka naopak rychle zamrzet.
Při představách o tom, co nejspíš cítili a jak asi přemýšleli legionáři císaře Marca Aurelia, když se 
ve druhé půli druhého století utábořili v Jevíčku, vycházíme zajisté toliko z vlastních zkušeností. 
Jinak, než jsme je sami pocítili, si totiž bolest či radost představit nemůžeme. Bezděky  nám tyto 
dva živly poletují v krajinách niterných jako dvě bludičky, sestry dokola i na přeskáčku se rodící 
a  hasnoucí, jednou dříve, jindy později, a ještě s tím, že se sluníčkem na obzoru krajiny vnitřní 
mívá obvykle navrch kopa veselá, kdežto pod černými mračny chmuře lépe vzdoruje zatvrzelý 
pařízek. 
Antické obrazy a možné příběhy nám šmakují přece úplně stejně jako ten námi upečený chlebí-
ček, což v rámci římsko-germánského Jevíčkovění v pátek 31. května v Panském dvoře pod širým 
nebem výtečně demonstrovali mimo jiné i studenti Katedry divadelních věd a Ústavu klasických 
studií FF MU v nejnovějším českém překladu komedie antického klasika Tita Maccia Plauta 
(*~251 př. n. l. - †184 př. n. l.). Notabene je to právě Titus Plautus, jemuž bývá připisován výrok: 
Ut tute es, item omnes censes esse! Podle sebe soudím tebe!
Baže, koho svrbí roupy, položil si možná při letošním Jevíčkovění otázku: I jakpak se asi se svými 
neduhy vypořádávali oni - barbarští Germáni? Nebo: Kterak krotívali vlastní emoce již možná 
dosti kultivovaní a spořádaní Římané? A jinačí to nebude ani s vůlí a pílí, solidaritou či mravním 
imperativem; stejně jako s obžerstvím, hamižností a dalšími zlořády člověčími. Podobně jako 
všude na světě, nemůže tomu být jinak ani v naší pomyslné Středozemi. Na hranici dávno pad-
nuvšího impéria římského a barbarika, jemuž svým způsobem, jak to podtrhl patron Germánů 
docent Eduard Droberjar, patří přítomnost. 
Bádaví archeologové se vrtají v zemi a důmyslní historikové hledají souvislosti. Leccos nám 
prozradí krajina sama a ke zbytku milníků se dopídíme v archívech a muzeích. Jak lze a nelze 
konstruovat zašlou slávu, co přetrvává a po čem můžeme již leda povzdechnout, nám přijede 
uprostřed prázdnin nasvítit zdejší rodák, pilný historik Michal Schuster, aby nejen nám, domýšli-
vým frakařům z královského města, ukázal a vysvětlil, že Malá Haná není zdaleka jenom katastr 
města Jevíčka. 
V sobotu 27. července vyvede Michal Schuster, absolvent oborů historie a archivnictví na Filo-
zofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, procesí zvídavých poutníků po červené turistic-
ké značce kolem pomníku napoleonských válek a Smolenské přehrady do Velkých Opatovic,  
a dále nás přes Opatovické hradisko přivede až do bývalých lázní ve Velké Roudce. Znalí vědí, že 
v přítomnu lepšího průvodce po našem kraji věru nepotkáš. A že toho Michal Schuster nemálo 
ví i o Velké Roudce, o níž připravuje knihu, se můžete dočíst v jeho článku v tomto čísle Iniciál.   
Tož fantazii volnost! Krásné prázdniny a brzy na viděnou, přátelé! Protinus te videre! 
Váš prostý měšťan z města na samém okraji římského impéria                Rudolfus B. B.

www.jevicko.cz
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Jevíčkovění 2019
Arnošt Bechr *

U Jevíčka v dané době
vzplály velké boje.
Bojovali Germáni,
bojovali vstoje.

Proti nim tam v jednošiku
stály římské pluky.
Nablýskaná výstroj,
nažehlené puky.

Štíty se jim leskly
v slunci jako zrcadla.
Nepřítele velkého
zlá předtucha přepadla.

Už se ženou proti sobě,
už začala řádná zteč!
A o tom, kdo v Jevku vyhrál, 
nemůže být dodnes řeč.

Žene římské vojsko
Germány směr Svitavy.
Utíkají, zbraně hází,
boje už je nebaví.

Slavné vojsko Aurélia
zase jednou vyhrává.
S Germánem jak kočka s myši
s radostí si zahrává.

Od těch dob tam u Jevíčka
slaví lidé vestoje
Římany, co hnali Němce
bez porážky, bez boje.

* Kreslíř a humorista Arnošt Bechr vystavil svoje 
práce v sýpce a přípravou rekvizit obohatil přepes-
trou stafáž letošního Jevíčkovění 
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Liebe in Gewitsch Völker
Josef Skácel Jr. 

mané opovrhují ženami a milence si hledají mezi mladíky. (Tato móda 
se k vám už také dostala, vidíte?!)
I nezbylo nám než přemluvit naše jinochy. Namalovali jsme jim prdele 
na červeno, na modro a některým jsme je nechali bílé (tedy růžové) 
a vyslali jsme je k římskému ležení, aby předstírali, že sbírají jahody 
či borůvky. Náš kmet měl svatou pravdu. Ti Římané, kteří zatím odo-
lávali, neodolali této tříbarevné kombinaci a brzy byla veškerá jejich 
výzbroj i výstroj naše.
A nyní jsme se na Římany vrhli. Ti zdrhali, ani neměli čas předvádět 
nějaké sestavy. Jen málokterým se podařilo utéci, a ti se zastavili až 
v Mušově, kde měli dosud své silné pozice. Mezi nimi to zachránil  
i jejich velitel Markus Serapinius Byl však záhy povolán před Římský 
senát, kde na něj římský císař Velký Augustus řičel. „Markusi Serapio-
ne, kde je má legie??!!“
„V Jevíčku,“ odpověděl s brekem Serapion, neboť tušil, že bude  
o nejbližší slavnosti v římském Koloseu předhozen dravé zvěři, proto-
že římský lid chce zábavu.
Takže Serapion dlouho nepřežil, zato jeho odpověď císaři se mezi 
římským lidem uchovala a každý, kdo nenávratně něco ztratil, říkal: 
Je to v Jevíčku.
A tak se Jevíčko stalo v Římě pojmem dávno před tím, než ho vaši 
předkové postavili.

Z Valhally Vás zdraví und küsst Ihr großer graue Wolf

Valhalla (Síň padlých) je symbolem pohanské germánské kultury. 
Pověst o ní se zachovala v několika středověkých rukopisech, které ov-
šem zpracovávají starší podání. K hlavním pramenům patřil epos Edda, 
jenž vznikl ve 13. století na Islandu, a báseň Eiriksmál z 10. století. Tato 
díla vzbudila velký zájem romantiků na počátku 19. století. Král Ludvík 
I. Bavorský dal proto v letech 1830-1847 postavit nad Dunajem blízko 
Řezna neoklasický památník Walhalla s bustami významných postav 
evropských dějin, které počítal mezi Germány.

Až k nám do germánské Valhally se donesla zpráva, že máte v úmyslu 
v Jevíčku uspořádat vzpomínkovou akci na boje nás Germánů s řím-
ským vojskem.
Cítím povinnost sdělit, jak to skutečně bylo, protože ti vaši učenci 
vám mohou napovídat všelicos. Konečně já u toho byl, kdežto oni ne.
Tak za prvé. Toto území bylo naše již několik století, kdy jsme odtud 
vyhnali bojové družiny Keltů. Jejich řemeslníky a rolníky, jakož i jejich 
ženy a děti jsme samozřejmě ponechali. A tak vy, kterým to oznamuji, 
máte v sobě z jedné třetiny krev naši germánskou, z jedné třetiny 
keltskou a jiných přimíšenin, no a z jedné třetiny krev o několik století 
odkudsi z východu přivandrovavších Slovanů.
Roztahovační Římané se na nás tlačili od jihu a vybudovali si silné po-
zice v místech, kterým vy dnes říkáte jižní Morava, a odtud podnikali 
výpravy na naše území, a to nejraději sníženinami, které vedou z té 
jižní Moravy na sever, a kterým vy dnes říkáte úval Dyjsko - Svratecký, 
Dolno a Horno Moravský a Boskovická brázda, jejíž severní částí se 
pak Římané snažili pohraničními kopci pronikat do dnešních Čech.  
A právě na území vašeho dnešního Jevíčka si vybudovali opevněnou 
vojenskou základnu, která jim k tomu měla sloužit.
To víte, že nám to bylo trnem v oku, i když někteří naši kizlinkové 
 s nimi také obchodovali a za jejich luxusní zboží jim dodávali potravi-
ny i otroky. Ovšem my rudověrní Germáni jsme je odsuzovali. Chtěli-li 
jsme pronikat dále na jih, přejít Alpy a rozvrátit Říši římskou, museli 
jsme se nejdříve zbavit těch našich. Nebylo to snadné. Římané byli 
velmi dobří a zkušení válečníci. Bojovali bronzovými meči a dýkami, 
chránili se štítem, hlavu helmicí, hruď prsním pancířem, i holeně si 
chránili holenicemi. Na nohou pak nosili jakési opánky, zatímco my 
jsme bojovali někdy zcela nazí, jindy oděni jen v nejnutnějších kožeši-
nách, ozbrojeni oštěpy a železnými sekerami.
Zatímco Římané měli nacvičené různé bojové sestavy, my bojovali 
spontánně a zuřivě, neboť spolu s námi bojovaly i naše ženy a ne-
mohli jsme se dát jimi zahanbit, protože případné zbabělce čekalo 
potupné oběšení na větvích dubu od týchž samých udatných krasa-
vic, což byla ostuda na věky věků.
Museli jsme tudíž vymyslet nějaký chytrý plán a něco obětovat. I pře-
mluvili jsme naše mladší fešandy (moc jsme je přemlouvat nemuseli), 
aby si zkrátily své kožešinové sukně na mini - mini, horní část kože-
šin, pokud ji některá nosila, pak odložily úplně, a takto se procházely  
v blízkosti římského ležení. Zadarmo ať římským legionářům nic ne-
dávají, ale ať cálují jejich římské penízky, a to co nejvíc.
Zatímco Řekové, předchůdci Římanů, byli chytřejší a praktičtější  
a vodili si na svá válečná tažení stáda koz a ovcí, s nimiž pak hojně 
souložili, naši Římané byli už dlouho na suchu, a tak naše děvy měly 
ohromný úspěch (to víte Italové). Legionářům brzy došli jejich drach-
ničky a začali nabízet svou lesklou výstroj a výzbroj. Naše děvy braly 
podle návodu vše.
Ještěže jsme si všimli, že část Římanů našim děvám odolává. Mudro-
vali jsme, jak je to možné, až jeden náš kmet, který se kdysi po zajetí 
stal na čas otrokem v Římě, na to přišel. Všiml si tehdy, že bohatší Ří-



moderním prostředkům patřila elektroléčba. Pro lázeňské hosty, kteří 
teprve čekali na procedury, byla připravena v malé čekárně knihovna.
Kromě léčebných účinků zdejších pramenů však byl vyzdvihován 
rovněž blahodárný vliv okolní přírody. Vycházkové lesní cesty a pěšiny 
měly specifické názvy, např. Kde se pán otáčí, Cesta Alexandrova, 
Pěšina Dianina nebo Chodník kočičí. Na blízkém kopci Čihadlo se 
na pískovcové skále nacházel romantický dřevěný altánek – gloriet, 
který přinášel krásný výhled do údolí Malé Hané. Součástí areálu 
bylo také přírodní skalisko nazývané Krakonošovo či Rýbrcoulovo 
srdce, sloužící též jako vyhlídka. Nedaleko byla postavena dřevěná 
Výří chata. Součástí lesoparku se někdy v první polovině 20. století 
staly i do současnosti dochované skalní reliéfy, které s největší 

pravděpodobností vytesal akademický sochař Jan Drábek, rodák 
z borotínské osady Frýdntál, a které představují hlavu hudebního 
skladatele Beethovena, tvář usměvavé babičky a rytíře.
Kromě hlavní lázeňské budovy s restaurací a tanečním sálem bývali 
hosté ubytováni ve vilách Svornost se 14 zařízenými pokoji, Mignon 
(později Věra), Myslivna (později Zdena), Cudnost, případně také ve 
vrchnostenském dvoře a v soukromí u místních obyvatel. 
Jak mimo jiné uváděla propagační brožura: „proti restauraci je 
besídka, v níž se za deštivého počasí mohou lázeňští hosté baviti. Velké 
kaštany před ní tvoří příjemné loubí. Po levé straně restaurace je hřiště 
drobným pískem sypané. Velké přitažlivosti dodává místu rybník, jehož 
hladina se leskne nebo vzrušena je lodicí určenou k projížďkám.“ Přední 
část vodní nádrže byla vybetonována a určena ke koupání. Kromě 
toho tam bylo i malé gymnastické sportoviště a odpočinkový koutek 
pro děti. Pod strání stál domek s venkovním výčepem a nedaleko též 
prostorná veranda a kuželník.
Zatímco lázeňský léčebný provoz a ubytování hostů měl ve své 
režii borotínský velkostatek, pohostinství bylo pronajímáno 
soukromníkům. Od 70. let 19. století do roku 1928 se tu vystřídali 
jako restauratéři František Studenec, Josef Nárožný (pocházel 
z Jevíčka z rodiny pekařského mistra Jana Nárožného a Kateřiny 
roz. Wölflové), Karel Holešovský, Jan Luksch, oba z Brna, Karel Chlup  
z V. Roudky, Jindřich Středa z Louňovic, Antonín a Augustýna Kinclovi 
z V. Opatovic (rodiče hudebního skladatele a dirigenta Antonína 
Kincla), Vilém Pleský (po jistou dobu také hoteliér v jevíčské Záložně), 
Vincenc Pospíšil (původně řezník a uzenář v Prostějově) a Karel Novák.
Před vystavěním železniční dráhy vedoucí Malou Hanou byli 
návštěvníci lázní nuceni používat z nejbližších nádraží v Letovicích 
nebo Skalici n. S. koňského povozu. Na výslovné požádání hostů 
také správa velkostatku zajišťovala dostavník pro čtyři osoby. Jinou 
možností bylo svézt se poštovním vozem, který z Letovic dvakrát 
denně směřoval přes Jevíčko na M. Třebovou. Hosté zpravidla 
vystoupili v Borotíně a odtud se vydali lesní cestou do lázní.
Lázeňská sezóna trvala od května do září, někdy až do poloviny října. 
Během ní se tu vystřídalo 100 až 300 hostů (výletníky nepočítaje). 
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„Kópele v Hrobé Ródce“ a jejich historie
Michal Schuster

Lázeňský areál ve Velké Roudce byl založen na počátku 19. století 
a postupně se stal oblíbeným a vyhledávaným místem léčení  
a rekreace, navštěvovaným klientelou z Čech, Moravy i z Rakouska. 
Po vzestupu lázní v 19. a v první polovině 20. století nastal pozvolný 
úpadek, který přineslo jejich znárodnění a přeměna na rekreační 
středisko Revolučního odborového hnutí (ROH). 
Lázně měly pro nevelkou zemědělskou obec, nazývanou Hrubá neboli 
Velká Roudka, popřípadě v místním malohanáckém nářečí Hrobá 
Ródka, značný význam. Ačkoliv léčivé prameny tu byly známy již ve 
středověku a místní lidé vyvěrající vodu přirozeně odedávna užívali, 
k založení lázní došlo mnohem později v souvislosti s dobovým 
rozvojem lázeňství na přelomu 18. a 19. století. 
Zakladatelem lázní byl Jan František Haynisch rytíř z Haydenburka, 
majitel borotínského panství, kam V. Roudka přináležela. Když 
byla v červenci 1805 stavba lázeňské budovy dokončena, zřejmě 
se nepočítalo s velkou návštěvností a vrchnost provozování lázní 
pronajímala soukromníkům. Roku 1846 koupil panství významný 
řecko-rakouský bankéřský rod Sinů. Majitelem lázní se tak stal 
nejprve baron Jiří Šimon Sina, jeden z nejbohatších podnikatelů  
a vlastníků půdy v monarchii, a poté jeho syn Šimon Jiří Sina, známý 
mecenáš a filantrop. Tehdy se v lázních poprvé uvádí hlavní lázeňský 
lékař, kterým se stal dr. Georg Groag, dříve působící v Piešťanech. 
V areálu se tehdy nacházely dvě řady lázeňských koupelen, z nichž 
jednu mohli užívat hosté křesťanského a druhou židovského vyznání. 
V této době se v lázních připomíná zřídlo Františkovo a Sofiino 
(pozdější Antonínovo), v nichž byl zjištěn obsah síry, chlorovodíku 
a sirnatého železa. Důležitou součástí léčby byl pobyt na čerstvém 
vzduchu, procházky do okolí a užívání syrovátky. Syrovátka, vyráběná 
na panském dvoře ve V. Roudce, se také využívala v lázeňských 
koupelích, což bylo na svou dobu značně moderní. 
O další pozvednutí lázní se zasloužila podnikatelská rodina Müllerů, 
vlastnící uhelný revír v Oslavanech. Velkou péči lázním věnoval 
především Theodor Müller. V novém působišti byl prý vyhledáván po 
celou sezónu známými a vznešenými hosty, kteří jezdili do Borotína 
a do blízkých lázní. Po členech jeho rodiny byla také pojmenována 
některá místa v rámci důmyslně utvořených lázeňských procházkových 
tras mezi Borotínem a V. Roudkou. Lázně byly oblíbeným působištěm 
i pro Theodorova syna Zdenka, který tu vítal hosty a připravoval různé 
zábavy, divadelní představení, koncerty, sportovní hry a vyjížďky.
V té době byly lázně stále častěji propagovány v německém i českém 
jazyce formou nejrůznějších článků, krátkých zpráv a inzerátů  
v různých moravských a rakouských novinách. Kromě nich vydal 
velkostatkář Müller vlastním nákladem i několik propagačních brožur. 
Německá brožura Bad Routka in Mähren se dočkala roku 1886 
dokonce druhého rozšířeného vydání. Autor české publikace Lázeňské 
místo Velká Routka na Moravě je skryt pod iniciálami J. K. Nejspíše 
se jedná o MUDr. Jana Klimeše, borotínského rodáka, jevíčského 
lékaře a tamního prvního českého starostu, jenž jako lázeňský lékař 
působil právě ve V. Roudce. Po něm tu měli lékařský dohled obvodní 
lékaři z V. Opatovic Josef Svítil (známý básník a prozaik píšící pod 
pseudonymem Josef Kárník), Otakar Juren a Ladislav Drgáč. 
Brožury popisovaly především nabízené lázeňské procedury. Zdejší 
voda prý byla účinná „proti chronickým katarrhům průdušnice, proti 
chorobám plícním a žaludečným i střevním, jmenovitě však proti 
špatnému trávení. Kdo stížen jest tak zvaným lámáním v kloubech, 
anebo reumatickými bolestmi, tomu slouží teplé koupele předobře; též 
odporučuje se voda tato osobám, které příliš tloustnou, při nichž se 
jeví nedostatek krve a u kterých pokrmy nejvíce v sádlo se proměňují. 
Taktéž hodí se nemocným stíženým bledničkou, slabostí pohlavních 
orgánů a jinými podobnými neduhy.“ 
Hlavním léčebným prostředkem kromě pití vody z Františkova 
pramene byly vanové koupele z pramene Antonínova. V lázeňské 
budově se čtrnácti kabinami bylo možno dostat ohřívanou lázeň 
do 30 °C, které se užívalo mimo jiné při kožních nemocech, dně  
a revmatismu. Koupele bývaly též s přísadou smrkového jehličí, 
železa, soli, síry nebo sladu. K doplňkovým službám patřilo i léčení 
pomocí baněk, pouštění žilou, masáže a inhalace. K tehdy značně 
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Muřinoh gratuluje  
třináctému vylosovanému poutníkovi,
který úspěšně doputoval za Krchomilkou.
Je jím Dan Musil  
z Velkých Opatovic,
jemuž doručíme knihu Muřinoh  
a Krchomilka s věnováním autora.

Například roku 1900 se ve V. Roudce uvádí celkem 231 lázeňských 
hostů. Lázeňský lékař dr. Groag roku 1848 poznamenal: „Společnost 
je během lázeňské sezóny v Roudce rovněž smíšená tak jako i v jiných 
lázních. Zábava je tu sice méně rušná, požitek z volné přírody je naproti 
tomu méně rušivý a lázeňský host je nezávislejší, než tomu bývá ve 
větších lázních.“ 
O dobové prestiži lázní vypovídá fakt, že na počátku 80. let 19. 
století tu pravidelně trávila léto rodina rakousko-uherského politika 
a ministra spravedlnosti barona Moritze von Streita. Čím dál více se 
však mezi hosty objevovali také členové střední vrstvy, která se snažila 
napodobovat způsob života aristokracie. 
Kromě lázeňských hostů přitahovaly Kópele v Hrobé Ródce i lidi z okolí, 
kteří sem chodívali „špacírem“ hlavně na nedělní procházky. Pro 
pobavení především mládeže z blízkých obcí sloužila dřevěná chatka, 
které se lidově říkalo Bóda, v níž každou neděli hrávaly taneční kapely 
z okolí. Lázně fungovaly rovněž jako důležité společenské místo 
celého kraje, neboť se tu konaly nejrůznější akce organizací a spolků. 
Roku 1886 zde např. dr. Jan Klimeš uspořádal zájezd brněnského 
Sokola. Bylo to poprvé, co na Malou Hanou zavítala sokolská jednota, 
a tak se tato akce stala významnou regionální událostí a následně 
vedla k založení jevíčského Sokola v lednu 1893.
Roku 1891 velkostatek Borotín spolu s lázněmi koupila rodina Riedelů, 
velkostatkářů původem z Bílé Lhoty. Gustav Riedel lázně roku 1924 
prodal Pozemkovému ústavu v Olomouci. Následně tam působil 
Karel Novák a po něm Jan Liška z V. Roudky. Posledním soukromým 
vlastníkem byl Vladimír Fišnar, restauratér z Brna, který sešlý areál 
zakoupil v dražbě roku 1936. Za něj byly lázně zrekonstruovány  
a zmodernizovány, obnovilo se též pořádání nejrůznějších kulturních 
a společenských akcí. 
To vše se projevilo i na vzrůstu návštěvnosti, čemuž přispívaly  
i moderní společenské trendy. Důležitou součástí meziválečného 
cestovního ruchu byla totiž rodinná dovolená ve formě pobytu na 
„letním bytě“. Jak napsal velkoroudský kronikář Theodor Hader roku 
1923: „Na léto těšívají se občané naši též proto, že již koncem června 
začínají se sjížděti letní hosté. Nejvíce jich přijíždívá z Prostějova  
a z Brna. Ovšem i odjinud často i z Prahy a ze Slovenska hosté přijíždějí. 
Majitelé volných bytů je dosti výhodně pronajímají a získávají i tím, 
že svoje hospodářské výrobky svým nájemníkům s větším ziskem 

prodávají. Chudina pak trží od hostů za jahody, ostružiny, houby, za 
různé služby apod. V té době bývá ve vesnici živo, neboť každodenní 
polední a večerní koncerty přivádí hojně návštěvníků i z okolních 
vesnic.“
Pod vedením Fišnarovy rodiny přečkaly lázně i druhou světovou válku. 
Po osvobození roku 1945 si lázně pod novým názvem Doubravka 
pronajala Ústřední rada odborů Praha k rekreaci pracujících. V té 
době lázně několikrát navštívil i básník Petr Bezruč. Akademický 
sochař Karel Otáhal, Bezručův přítel, vytesal roku 1947 na nedalekém 
vrchu Hradisko do pískovcové skály reliéf básníkovy tváře k uctění 
jeho osmdesátých narozenin. Od roku 1941 zajížděl do lázní  
a V. Opatovic také varhanní virtuoz a hudební skladatel Bedřich 
Antonín Wiedermann.
Na základě falešného obvinění byl Vladimír Fišnar roku 1949 
označen za „politicky nespolehlivou osobu, která se stýká s osobami 
státu nepřátelskými“, a bez soudu uvězněn v táboře nucených 
prací v Hodoníně u Kunštátu. Kvůli podlomenému zdraví byl sice 
následujícího roku propuštěn, ale ve vlastním rekreačním středisku 
pak mohl vykonávat již jen podřadnou práci údržbáře. Nakonec byl 
areál roku 1959 rodině Fišnarů ukraden (dobově „znárodněn“) a pod 
názvem Rudý prapor 
předán do užívání 
ROH brněnského 
podniku Závody 
kuličkových ložisek, 
pozdějšího Zetoru. 
Turnusy rekreantů 
se v létě střídaly po 
dvou týdnech, mimo 
sezónu tu probíhala 
podniková školení 
a branná cvičení. 
Zetor tu provedl 
některé stavební úpravy, ale celkový stav areálu se nadále zhoršoval 
(mj. byla zbořena budova s vanovými koupelnami). 
Nastoupená devastace byla dokonána po roce 1989, kdy byl areál 
vydán potomkům posledních majitelů ve značně zchátralém  
a neprovozuschopném stavu. Místo přestalo být využíváno ke svému 
původnímu účelu a stalo se cílem zlodějů a vandalů. Do současnosti 
se dochovaly pouze vily Svornost a Věra. Ostatní budovy jsou buď 
v troskách anebo již neexistují. Roku 2016 byl zpustlý areál prodán 
soukromé společnosti Lázně Velká Roudka se záměrem vybudovat tu 
moderní rekreační středisko. Zda se to podaří, ukáže až budoucnost. 
V současnosti má však lokalita i přes neutěšený stav díky své bohaté 
historii a přírodnímu rázu jedinečné kouzlo a půvab. 

Text vychází z autorova článku „Kópele v Hrobé Ródce“ aneb stručné 
dějiny lázní ve Velké Roudce (okr. Blansko), který vyšel na začátku 
roku 2019 v bulletinu Památková péče na Moravě – Monumentorum 
Moraviae tutela.

Historicko-vlastivědný kroužek Malá Haná s podporou jevíčských  
mladodůchodců - turistů

   Vás zve 

na komentovaný ŠPACÍR 
s historikem MICHALEM SCHUSTEREM

do lázní Velká Roudka

v sobotu  
27. 7. 2019

 
Sraz před budovou  
Městského úřadu  

Jevíčko v 9:30

Případně se můžete přidat na trase: Jevíčko - pomník napoleonských 
válek - památník letců - Smolenská přehrada - Velké Opatovice  

- Opatovické hradisko - Velká Roudka
Bližší informace o přibližných časech průchozích obdržíte 

na Turistickém informačním centru Jevíčko, Palackého nám. 1

Do baťůžků si s sebou přibalte špekáčky, špacír zakončíme opékačkou 


