
Moravská západní dráha letos oslaví 130 let
Na konci 19. století vznikla potřeba propojit Prostějov s Čechami. Kvůli velmi členitému terénu, 
především v okolí Chornic, byla Moravská západní dráha stavěna jako trať místního charakteru 
určená především k dopravě zemědělských produktů z oblasti Malé Hané do Čech. Provoz této 
trati byl zahájen v roce 1889. V té době jezdily vlaky maximální rychlostí 25 km/h. Po roce 1918 
přešel provoz na Moravské západní dráze pod Československé státní dráhy, dráha však i nadále 
zůstala soukromou. Trať vedla po trase Prostějov hl. nádraží – Prostějov místní nádraží – Kostelec 
na Hané – Ptení – Stražisko – Konice – Dzbel – Nectava – Chornice – Městečko Trnávka – Linhar-
tice – Moravská Třebová – Kunčina – Mladějov – Anenská Studánka – Třebovice v Čechách. Na 
odbočce z Chornic byly postaveny stanice Jevíčko-Jaroměřice a Velké Opatovice. Během několika 
let po zahájení provozu byly zřízeny ještě zastávky Bělecký mlýn a Rozstání.
Dráha měla velký vliv na rozvoj okolí, posílení průmyslu a zemědělství. Například ve Velkých 
Opatovicích se začala ve velkém pěstovat cukrovka a nakládat šamotová hlína. V roce 1922 dráha 
zažila mimořádný nárůst nákladní dopravy. V Třebovici se tvořilo 10 a v zimním období až 19 ná-
kladních vlaků denně. V těchto letech také vznikaly na trati nové zastávky, v zastávce Čunín byla 
postavena dřevěná čekárna, která tam stojí dodnes. 
V říjnu 1938 bylo nádraží v Moravské Třebové zabráno německou armádou. Vlaky z Třebovice  

v Čechách do Prostějova sice jezdily, ale bez plat-
ného povolení nebylo možné pro občany české 
národnosti ani odcestovat, ani přicestovat. Dal-
ší změnou, která brzy následovala, bylo, že vlaky  
z Prostějova mohly zajíždět jen do Městečka Trnávky 
a Velkých Opatovic. 
Po válce byla Moravská západní dráha ve velmi špat-
ném stavu. Těžké transporty německé armády trať 
poškodily, mosty byly stržené, na trati mezi Dzbelem 
a Chornicemi byl vykolejený nákladní vlak a na drá-
ze se nacházelo plno zavlečených lokomotiv z jiných 
tratí. Díky úsilí železničářů se podařilo 14. května 
1945 obnovit pravidelnou osobní dopravu.
Stále sílící provoz si v roce 1953 vyžádal zřízení 
ústředního stavědla v Chornicích, což je budova,  
z které se ovládají výměny výhybek. V roce 1960 byla 
zavedena zjednodušená doprava v úseku Chornice – 
Prostějov. Během šedesátých let se podařilo obnovit 
úsek Moravská Třebová – Městečko Trnávka. Důleži-
tým mezníkem se stal rok 1975, jelikož Českosloven-
ské státní dráhy poprvé nasadily na této trati moto-
rovou lokomotivu řady 735. Následně s příchodem 
dalších lokomotiv řady 735 byl ukončen v roce 1978 
na této trati parní provoz. Mezi Prostějovem a Dzbe-
lem jezdily v devadesátých letech lokomotivy 753, 
751 a nakonec 749 s klasickými soupravami. Některé 
vlaky zajížděly až do Chornic. 

V roce 1997 byla vytvoře-
na řídící stanice Chornice, 
která obhospodařovala 
všechny stanice Morav-
ské západní dráhy, vyjma 
stanice Prostějov hlavní  
a místní nádraží.
Nádraží Jevíčko, jehož pů-
vodní název byl Jaromě-
řice-Jevíčko je umístěno 
takřka přesně na polovině 
cesty mezi těmito obcemi. 
K malé přijímací budově 
postavené v roce 1889 
přibylo v následujícím 
roce i skladiště. Malá bu-
dova přestávala brzy sta-
čit potřebám, zvláště po 
otevření dráhy z Velkých 
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Fotoaktuality

Etien band tradičně koncertoval v jevíčském 
kině pro školy i veřejnost

Standa Hložek předvedl svoji šou na  
13. městském plese

Opěrná zeď pod zámečkem se letos dočká 
opravy

pokračování na str. 2

Annos singulos MMXIX      
Rok římsko-germánských válek na Malé Hané 

Použito z: LONDIN, Vladimír. 100 let dráhy. Olomouc, 1989.
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Společenská rubrika 

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

Petr Janíček

Jitka Kosinová

Ludmila Šimková

Marie Fojtů

František Stejskal

Aloisie Kalandrová

Vážení spoluobčané, 
v zastupitelstvu města jsem od roku 2006, 
takže již nějaké zkušenosti v této oblasti 
mám. Jako radní města, na rozdíl od mých 
zkušenějších kolegů, jsem naprostým 
nováčkem. Je to bohužel znát, protože 
spousta věcí mě stále překvapuje, některé 
nechápu a snad nikdy nepochopím, 
ale snažím se. Jsem zvyklý být upřímný  
a nerad chodím kolem horké kaše, což 
není v této funkci moc vhodné. Většinou 
to obnáší nálepku šťoury, a ne vždy 
oblíbeného kolegu.  
Nějaký pátek také pracuji v komisi 
životního prostředí, kde se snažíme, aby 
naše město patřilo k těm hezčím v naší 
republice. Za posledních pár let se podařilo 
vysadit velké množství nových stromů  
a upravit několik parčíků a prostranství se 
zelení. Bohužel jsme museli pokácet také 
několik velkých stromů, které začaly být 
nebezpečné svému okolí. Snažíme se také 
o opravy chodníků a rozmisťování laviček 
pro odpočinek našich starších občanů či 
maminek s kočárky. Samozřejmě komise 
životního prostředí nejsem jen já, ale i moji 
kolegové, kteří věnují práci v komisi svůj 
drahocenný čas, a já bych jim všem chtěl 
moc poděkovat.  K mému představení 
by to asi stačilo. Předpokládám, že mě 
většina zná, nemusím tedy přikládat svoji 
fotku, abyste věděli, o koho jde.
V letošním roce to bude již 70 let, kdy 
si připomeneme jedno smutné výročí. 
26. května 1949 v nočních hodinách 
u Jaroměřic a Jevíčka havarovala dvě 
vojenská letadla, na jejichž palubách 
zahynulo čtrnáct československých 
vojenských letců.  Město Jevíčko by rádo 
v tento den uspořádalo společně s obcí 
Jaroměřice malý pietní akt u obou míst 
této letecké tragédie. Jak jistě víte, výtěžek 
městského plesu bude věnován na opravu 
pomníčku u Jevíčka, kde bychom chtěli 
upravit okolí, přidat lavičku a informační 
tabulku se základními informacemi, co se 
tehdy stalo. Věřím, že mezi Vámi občany 
je velká spousta pamětníků a byl bych 
velice rád, pokud vlastníte nějaké dobové 
fotografie či jiné písemnosti, abyste 
se o ně s námi podělili. Rádi bychom 
uspořádali malou výstavu k této největší 
letecké katastrofě vojenského letectva  
v poválečných letech. 
Co se tehdy vlastně stalo? Verzí je 
několik. Nejvíce pravděpodobná je ta, že 
oba letouny, které odstartovaly z letiště 
Prostějov, se vlivem značně zhoršujícího 
počasí sblížily natolik, že o sebe někde 
v prostoru nad Jaroměřicemi zavadily 
a následně havarovaly. Kolem celé této 
katastrofy je spousta nejasností a různých 
záhad. Já jsem se pátráním této tragédie 

Okénko radních zabýval asi deset let, ale stále vyplouvají na 
povrch další záhady, které asi už nebudou 
nikdy objasněny. 

Závěrem bych chtěl všechny požádat, 
nebuďme lhostejní k tomu, jak se nám žije  
v našem krásném městě. Chovejme se 
k sobě ohleduplně, snažme si navzájem 
pomáhat. I úsměv někdy potěší. Děkuji 
vám. 

Pavel Vykydal 

Opatovic do Skalice nad Svitavou. Proto byla podstatně rozšířena služební část a tím získala celá 
budova téměř dvojnásobnou délku. V minulém století tuto stanici nejvíce využívaly závody DIU 
Jevíčko, sklárna Úsobrno, JZD Jevíčko a Moravské šamotové závody. 
Moravskou západní dráhu v dnešní době tvoří jednokolejná trať: Prostějov – Kostelec na Hané 
– Chornice – Třebovice v Čechách. A k ní náleží ( jsou též součástí Moravské západní dráhy) také 
dvě odbočné tratě a to:  Chornice – Velké Opatovice a Kostelec na Hané – Čelechovice na Hané.

V sobotu 12. října 2019 mají České dráhy ve svém prvotním plánu uskutečnit jednodenní akci, 
kterou by si lidé připomněli 130. výročí vzniku Moravské západní dráhy. Měly by být vypraveny 
dva zvláštní vlaky z České Třebové (parní lokomotiva 423.009) a z Prostějova (parní lokomotiva 
433.001), které se oba potkají v Chornicích a odjedou zase zpět. Doposud však toto není organi-
zátorem potvrzeno. V případě finančních problémů je možné, že bude vypraven jen jeden vlak, 
nebo hrozí i zrušení celé akce. Zpracovali Jitka Budigová a Roman Christ

pokračování ze str. 1

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta města

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta města

Za kolektiv zastupitelů a zaměstnanců Městského úřadu Jevíčko

Vážení občané,
přejeme Vám krásné prožití velikonočních 
svátků a radostný začátek jara.

Změna svozu komunálního odpadu
Svoz směsného komunálního odpadu místo Velikonočního pondělí dne 22. 4. 2019
bude proveden v sobotu 20. 4. 2019.
Svozové nádoby nejlépe nachystat k vývozu již v pátek večer.
Informace platí pro město Jevíčko a OLÚ Jevíčko. 

Radek Mazal, SUEZ Využití zdrojů a. s. 
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inv. číslo 00068/I, radiostanice Motorola GM 
350, pořizovací cena: 17.046,00 Kč

  

inv. číslo 2PSY720, základnová radiostanice 
Motorola, pořizovací cena: 28.971,00 Kč

inv. číslo PSY809, radiostanice Motorola GM 
300, pořizovací cena:  17.998,00 Kč

inv. číslo I/NO, tiskárna OKI C 5750, pořizovací 
cena: 10.000,00 Kč

   

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 7. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o ko-
nání 7. zasedání Zastupitelstva města  
Jevíčka, svolaného starostou města Du-
šanem Pávkem, dipl. um. v souladu  
s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost  
    Městského úřadu Jevíčko,  
    Palackého nám. 1, Jevíčko 
Doba konání: 15. 04. 2019 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním 
    na úřední desce

V Jevíčku dne 14. 03. 2019

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

 

MUDr. Ivana Křížová
neordinuje 12. 4. 2019  

– druhý pátek, 
18. 4. 2019 – dovolená, 

9. – 24. května 2019  
– dovolená,

zástup MUDr. Z. Šedrlová,  
MUDr. J. Trčková, prosím zajistěte  

si trvale užívané léky 

MUDr. Zuzana Šedrlová
neordinuje 5. 4. 2019  

– první pátek,
 10. 4. – 13. 4. 2019 školení,

 zástup pouze akutní stavy  
MUDr. Trčková a MUDr. Křížová, 

sestry v ambulanci přítomny.

Platany na Palackého náměstí
Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, že na Palackého náměstí v centrální části u sochy Sv. Jana Nepomuckého došlo 
k obměně stromů. Bohužel lípy vysazené v těchto místech v rámci rekonstrukce náměstí v roce 
2010 byly zasaženy houbou, která měla zásadní negativní vliv na jejich prosperitu, a to i přes veš-
kerou snahu městského zahradníka zejména v podobě dodávání vyživovacích látek a pravidelné 
zálivky technických pracovníků města. Nejkrásnější lípu navíc v srpnu 2017 vyvrátila vichřice.
V místě byl proveden také odborný průzkum podloží, který potvrdil jeho špatnou kvalitu a ne-
vhodnost pro prosperitu lip.
Po odborné konzultaci byly tedy zbylé tři lípy odstraněny a nahrazeny čtyřmi platany, které mají 
mnohem odolnější vlastnosti jak ve vztahu k podloží, tak zvládání sucha a vysokých teplot, které 
letní měsíce posledních období přinášejí. Platan je strom, který najdete právě často v centrech 
měst zejména v jižní nebo západní Evropě. Zvládá růst v městské zádlažbě a vytváří rozložitou ko-
runu poskytující stín svému okolí. Dalším argumentem pro volbu platanů bylo také to, že nepro-
dukuje lepkavou tekutinu jako lípa, která by zanášela a znečišťovala sochu Sv. Jana Nepomuckého 
uprostřed osázené plochy, neboť tato socha je kulturní památkou a její čištění je technologicky 
velmi složité a nákladné.
Závěrem bych chtěl velice poděkovat dvěma donátorům, kdy každý z nich zaplatil zakou-
pení a výsadbu jednoho stromu částkou 3.700,- Kč. Jsou jimi místní občané pan Robert 
Bílek a Martin Pávek. 
Vysazení stromů zajistila firma „Zahrada pro Vás“, pana Petra Dokoupila.
Vážení občané,
Přejme čtyřem platanům na Palackého náměstí spokojený a bezproblémový růst a věřme, že za 
několik desítek let z nich budou majestátní strážci našeho jevíčského centra.

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

 
 

Vyřazení majetku města - odprodej
Město Jevíčko nabízí na základě usnesení rady města č. 7c/8R/2019 k odprodeji nepo-
třebný majetek. Cena odprodeje bude stanovena dohodou. V případě zájmu o odkup 
uvedeného nepotřebného majetku volejte tel. 739 425 442.

inv. číslo 13/168, souprava koupelnová (polní), 
pořizovací cena: 4.560,-Kč



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

4 /   Duben 2019

Rada města Jevíčko schvaluje
1a/9R/2019 dar ve výši 5.000 Kč pro T. J. SK 

Jevíčko, oddílu kopané na uspořádá-
ní 2. ročníku country festivalu a dar 
ve výši 5.000 Kč na transparentní účet 
2101357139/2010 na podporu léčebné 
rehabilitace pana Zdeňka Mikuly

1b/9R/2019 hospodářský výsledek příspěvko-
vé organizace MŠ Jevíčko za rok 2018  
s nulovým ziskem

1c/9R/2019 odpisový plán majetku MŠ Jevíč-
ko na rok 2019 dle zápisu

1d/9R/2019 inventarizační zprávu o prove-
dené fyzické a dokladové inventarizaci 
majetku příspěvkové organizace MŠ 
Jevíčko k 31. 12. 2018

1e/9R/2019 účetní závěrku příspěvkové  
organizace MŠ Jevíčko za rok 2018 dle 
předložených podkladů a sepsaný pro-
tokol o schválení účetní závěrky

2a/9R/2019 zakoupení nové řídící jednotky 
Talus T4e s tenzometrem pro potřeby 
ČOV Jevíčko jako náhradu za neopra-
vitelnou řídící jednotku SwedMeter LSP 
410 za částku 49.000 Kč bez DPH

2b/9R/2019 záměr podání žádosti o dotaci na 
zakoupení nového vozidla pro Středis-
ko pečovatelské služby prostřednictvím 
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko,  
o. p. s.

2d/9R/2019 pořádání koncertu norského  
orchestru ze Stavangeru a Etien bandu 
ZUŠ Jevíčko a úhradu nákladů spoje-
ných s pobytem norských hudebníků  
v termínu 11. - 13. 4. 2019 v hotelu 
Alster v Jevíčku do ceny 27.000 Kč vč. 
DPH

2e/9R/2019 pořádání koncertu symfonického 
orchestru a pěveckého sboru Konzerva-

Usnesení 9. schůze Rady města Jevíčko konané dne 25. února 2019
toře Brno v jevíčském kostele v termínu 
12. 5. 2019 pod vedením místního ob-
čana a absolventa Konzervatoře Brno 
Jaromíra Gamby do výše úhrady ná-
kladů 30.000 Kč spojených s organizací 
koncertu

2f/9R/2019 úhradu členského příspěvku MAS 
Moravskotřebovska a Jevíčska, o. p. s., 
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko na rok 
2019 ve výši 8.430 Kč

2h/9R/2019 odměnu vedoucí PBH za dlou-
hodobé plnění úkolů ve funkci vedou-
cí příspěvkové organizace PBH města 
Jevíčka a v souvislosti s ukončením 
činnosti příspěvkové organizacce PBH 
města Jevíčka ke dni 28. 2. 2019 ve výši 
dle zápisu

3a/9R/2019 složení komise pro otevírání obá-
lek a hodnocení nabídek a seznam fi-
rem dle zápisu k obeslání na veřejnou 

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 18. února 2019

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/5Z/2019 program zasedání
2/5Z/2019 návrhovou komisi ve složení:  

Ing. Roman Müller, Mgr. Petr Jedlinský, 
Ing. František Bušina

5/5Z/2019 prodej nově zaměřených pozem-
ků p. č. 538/23 (484 m2) a p. č. 538/26 
(345 m2), oba orná půda v k. ú. Jevíčko-
-předměstí společnosti JustPi – Euro-
pe, s. r. o., Příkop 838/6, 602 00 Brno,  
IČ: 05851807 za cenu, která byla sta-
novena s ohledem na rozšíření služeb 
pro občany sídliště K. Čapka a podporu 
zaměstnanosti města Jevíčka, ve výši 
92.900 Kč bez DPH + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodno-
tě 1.000 Kč kupujícím + kupní smlou-
vu mezi Městem Jevíčko a společností 
JustPi – Europe, s. r. o. na prodej nově 
zaměřených pozemků p. č. 538/23  
a p. č. 538/26, oba v k. ú. Jevíčko-před-
městí a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

8/5Z/2019 konání kulturního programu Jevíč-
ské pouti v termínu 17. - 18. 8. 2019 na 
Palackého náměstí v Jevíčku a uzavření 
smluv o vystoupení s umělci Dalibor 
Janda s dcerou Jiřinou Annou Jandovou 
a kapelou Prototyp za celkovou částku 
131.519 Kč vč. DPH a kapelou Javory  
s Hanou a Petrem Ulrychovými za cenu 
87.400 Kč vč. DPH a pověřuje starostu 
podepsáním smluv

9/5Z/2019 smlouvu o podmínkách napojení, 
o spolupráci a součinnosti při realiza-
ci plynárenského zařízení a o budoucí 
smlouvě kupní mezi Městem Jevíčko  
a společností GasNet, s. r. o. zastoupe-
nou společností Gridservices, s. r. o. na 
odkup NTL plynovodu a plynovodních 
přípojek k budoucímu sběrnému dvoru 
na pozemku p. č. 5198/1 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí na ulici Třebovská v Jevíčku 
za částku 130.968 Kč bez DPH a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

10a/5Z/2019 výsledek výběrového řízení na 
akci „Správa veřejného osvětlení Měs-
ta Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma Zdeněk Schre-
iber, U Hřiště 277, 569 42 Chornice,  
IČ: 88620387

10b/5Z/2019 uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Správa veřejného osvětlení Města Je-
víčko“ mezi Městem Jevíčko a firmou 
Zdeněk Schreiber, U Hřiště 277, 569 
42 Chornice, IČ: 88620387 na období  
od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2022 a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

11/5Z/2019 rozdělení částky 668.400 Kč na 
dotace typu A a C v rámci grantového 
systému města Jevíčka pro rok 2019 dle 
návrhu komise pro výchovu a vzdělává-
ní, mládeže a sportu

12/5Z/2019 návrh Pracovní skupiny pro re-
generaci MPZ Jevíčko na realizaci akcí  
v rámci Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón v roce 2019 dle 
přílohy zápisu

13/5Z/2019 cenovou nabídku firmy AGILE, 
spol. s r. o., Mírové náměstí 133, 562 01 
Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741 na zpraco-
vání betonu a asfaltu na deponii města 
(autostráda) na betonový a asfaltový 
recyklát za částku 129.107 Kč vč. DPH

14/5Z/2019 přílohu č. 5 ke směrnici o ces-
tovních náhradách dle Zákoníku prá-
ce č. 262/2006 Sb. a vyhlášky MPSV  
č. 333/2018 ze dne 19. 12. 2018

15/5Z/2019 úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2019
16/5Z/2019 jednací řád Zastupitelstva města 

Jevíčko s účinností ode dne schválení
Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/5Z/2019 zapisovatelku zasedání Petru Mina-

říkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího 
Janečka a Ing. Jaroslava Zezulu

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
4/5Z/2019 radu města realizací výběrového 

řízení na odkup stavebních pozemků 
p. č. 219, 220/1 a 220/2, jehož součás-
tí je zbořeniště, rodinný dům č. p. 427  
a zemědělská stavba, pozemku p. č. 
145 a 147 v druhu pozemku ostatní 
plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Jevíčko-
-předměstí

7/5Z/2019 radu města zpracováním zadávací-
ho řízení na výběr projektanta pro zpra-
cování PD přechodů pro chodce v ulici 
Třebovská v Jevíčku a vybudování no-
vého chodníku po východní straně uli-

ce Třebovská od objektu Hruška po na-
vázání na chodník u Žlibeckého potoka  
a investičního technika prověřením 
existujících sítí a časového harmo-
nogramu oprav chodníků v lokalitě  
„U Cihelny“

Zastupitelstvo města Jevíčko ruší
6/5Z/2019 usnesení ZM č. 5/46Z/2018 ze dne 

24. 9. 2018 - ZM schvaluje prodej po-
zemku p. č. st. 155 - zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Zadní Arnoštov L*** 
O***, Uhřice *** za cenu 550.000 Kč  
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupu-
jícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a L*** O*** na prodej pozemku 
p. č. st. 155 v k. ú. Zadní Arnoštov a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

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 leden 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
výzvu k podání nabídky do výběrového řízení 
na odkup stavebních pozemků p. č. 219, 220/1 
a 220/2, jehož součástí je zbořeniště, rodinný 
dům č. p. 427 a zemědělská stavba, pozemku 
p. č. 145 a 147 v druhu pozemku ostatní plo-
cha, jiná plocha, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
výsledek elektronické dražby lesních pozemků 
v k. ú. Jevíčko-předměstí pořádané 24. 1. 2019 
aukční síní společnosti PROKONZULTA, a. s.

Výsledky projednávání, která nebyla přijata
Zastupitelstvo města Jevíčko ruší bod usnese-
ní ZM č. 6h/4Z/2019 ze dne 14. 1. 2019 - ZM 
schvaluje záměr prodeje (částí) pozemků p. č. 
538/23 a p. č. 538/26, oba v k. ú. Jevíčko-před-
městí a jednotkovou kupní cenu ve výši 100 Kč 
bez DPH za m2 + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč ku-
pujícím (a úhradu vyhotovení geometrického 
plánu)

Dušan Pávek, dipl. um., v.r., starosta 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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zakázku „Rekonstrukce sportovního  
a atletického hřiště ZŠ Jevíčko“, jejíž re-
alizace je podmíněna získáním dotace 
MMR ČR v dotačním titulu „Podpora 
obnovy sportovní infrastruktury“

3b/9R/2019 smlouvu o dodávce vody a odvá-
dění odpadních vod se spol. VHOS, a. s., 
č. SML-2019-0-3-000063 pro nový BD 
na ulici Barvířská 560 a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy

4a/9R/2019 dodatek č. 1 ke smlouvě o posky-
tování služeb pověřence pro ochranu 
osobních údajů mezi Městem Jevíč-
ko a společností Schola Servis GDPR, 
s. r. o., Palackého 150/8, Prostějov, IČ: 
04223748 a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

4b/9R/2019 investici na zakoupení části NAS 
serveru města ve výši do 50.000 Kč bez 
DPH a zahrnutí nutné investice ve výši 
500.000 - 700.000 Kč na zakoupení no-
vého serveru do rozpočtu města na rok 
2020

4c/9R/2019 výsledek výběrového řízení na 
místo referenta bytového a nebytového 
fondu MěÚ Jevíčko a uzavření pracovní 
smlouvy na dobu neurčitou s vybraným 
uchazečem dle zápisu

4d/9R/2019 zakoupení notebooku, LCD moni-
toru a dalšího příslušenství pro potřeby 
města za částku 34.990 Kč vč. DPH

5/9R/2019 finanční částku ve výši 62.000 Kč 
bez DPH na opravu, servis a provedení 
STK multikáry M26 rz 4E5 2002

6a/9R/2019 vydání povolenek vjezdu k Fin-
sterlově hlubině pro členy ČRS MO  
Jevíčko na rok 2019 dle zápisu

6b/9R/2019 záměr pronájmu pozemku p. č. 
52/1 – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí

6c/9R/2019 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2018228/VB/4 mezi Městem Jevíčko  
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Tep-
lická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věc-
ného břemene na pozemku p. č. 53 v k. 
ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové 
náhrady 1.000 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

7a/9R/2019 cenovou nabídku firmy Instala-
térství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 
Jevíčko, IČ: 28821068 za cenu 19.950 Kč 
bez DPH s úhradou z finančních pro-
středků PBH města Jevíčka za výměnu 
plynového kotle BAXI ECO5 Compact+ 
v bytě č. 1 na ul. Třebovská 427, Jevíčko

7b/9R/2019 cenovou nabídku firmy Instalatér-
ství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Je-
víčko, IČ: 28821068 na výměnu plyno-
vého kotle BAXI kondenzačního DUO-
-Tec Compact+ 20GA v bytě č. 8, na ul. 
K. Čapka 783, Jevíčko za cenu 37.250 Kč 
bez DPH s úhradou z finančních pro-
středků PBH města Jevíčka

7c/9R/2019 hospodářský výsledek příspěvko-
vé organizace PBH města Jevíčka za rok 
2018 se ziskem finanční částky 9.518,28 
Kč, kdy tato celá částka bude převede-
na do rezervního fondu

7d/9R/2019 odpisy dlouhodobého hmotné-
ho majetku příspěvkové organizace 
PBH města Jevíčka na období 1/2019 - 
2/2019 ve výši 2.544 Kč

7e/9R/2019 účetní závěrku příspěvkové orga-
nizace PBH města Jevíčka za rok 2018 
dle předložených podkladů a sepsaný 
protokol o schválení účetní závěrky

7f/9R/2019 inventarizační zprávu o provedené 
fyzické a dokladové inventarizaci ma-
jetku příspěvkové organizace PBH měs-
ta Jevíčka k 31. 12. 2018

7g/9R/2019 doplnění inventarizační komise 
o dva členy k provedení inventarizace 
majetku, pohledávek a závazků PBH 
města Jevíčka k 28. 2. 2019, kdy nový-
mi členy se stali Dušan Pávek, dipl. um.  
a Ing. Jana Batuňková

8/9R/2019 přidělení bytu č. 6 o velikosti 2 + 1 
na ul. K. Čapka 783, Jevíčko a uvolněný 
byt v RD na ul. Svitavská 468, Jevíčko 
žadatelům dle zápisu na základě dopo-
ručení komise bytové a sociální

Rada města Jevíčko pověřuje
2c/9R/2019 investičního technika lokální vý-

spravou cesty k zahrádkářské kolonii na 
Červeném kopci recyklátem z betonové 
drti, a to v jarních měsících za přízni-
vých klimatických podmínek a úpravu 
cesty v zahrádkářské kolonii Velká ko-
panina

6d/9R/2019 starostu města jednáním o úpra-
vě výše nájmu o využívání městské věže 
společností Vodafone Czech Republic, 
a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 
5 pro provoz telekomunikačního za-
řízení s doporučeným navýšením min.  
o 15.000 Kč

Rada města Jevíčko uděluje
2g/9R/2019 souhlas žadateli dle zápisu se za-

teplením domu č. p. 766 na ulici Mlýn-
ská v Jevíčku použitím polystyrenu 
tloušťky 10 cm

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

Rada města Jevíčko schvaluje
2a/10R/2019 smlouvu mezi Městem Jevíčko  

a Pardubickým krajem č. OSV/19/20544 
o poskytnutí účelové dotace v dotač-
ním řízení na podporu sociálních slu-
žeb poskytovaných v souladu se záko-
nem č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách na podporu pečovatelské služby 
Jevíčko s přiznáním dotace ve výši 
510.000 Kč a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

2b/10R/2019 výsledek zadávacího řízení na 
akci „Restaurování středového pilíře 
kašny s Amorkem Jevíčko“, ve kterém 
nejvýhodnější nabídku podala firma 
BcA. Daniel Bartoš, Svitavská 26, 568 
02 Svitavy, IČ: 65190629 za nabídkovou 
cenu ve výši 83.000 Kč bez DPH (95.450 
Kč vč. DPH)

2c/10R/2019 cenovou nabídku a SOD mezi 
Městem Jevíčko a firmou BcA. Daniel 
Bartoš, Svitavská 26, 568 02 Svitavy, IČ: 
65190629 na akci „Restaurování stře-
dového pilíře kašny s Amorkem Jevíč-
ko“ za nabídkovou cenu ve výši 83.000 
Kč bez DPH (95.450 Kč vč. DPH) a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

2d/10R/2019 výsledek zadávacího řízení na 
akci „Restaurování sochy sv. Mikuláše 
Tolentínského Jevíčko“, ve kterém nej-
výhodnější nabídku podala firma BcA. 
Daniel Bartoš, Svitavská 26, 568 02 Svi-
tavy, IČ: 65190629 za nabídkovou cenu 
ve výši 55.000 Kč bez DPH (63.250 Kč 
vč. DPH)

2e/10R/2019 cenovou nabídku a SOD mezi 
Městem Jevíčko a firmou BcA. Daniel 
Bartoš, Svitavská 26, 568 02 Svitavy, IČ: 
65190629 na akci „Restaurování sochy 
sv. Mikuláše Tolentínského Jevíčko“ za 
nabídkovou cenu ve výši 55.000 Kč bez 
DPH (63.250 Kč vč. DPH) a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy

2f/10R/2019 cenovou nabídku firmy LAKMAL, 
s. r. o., Letovice, IČ: 29313201 na opravu 
omítek na schodišti KP bývalé synago-
gy ve výši 47.293 Kč bez DPH (57.224 
Kč vč. DPH)

2g/10R/2019 cenovou nabídku firmy Petr 
Hemzal, Konice, IČ: 67452779 na ob-
novu drobného objektu památkové-
ho charakteru - křížku na ul. Brněnská  
v Jevíčku ve výši 87.600 Kč (není plátce 
DPH)

2h/10R/2019 cenovou nabídku firmy Petr 
Hemzal, Konice, IČ: 67452779 na ob-
novu drobného objektu památkového 
charakteru – křížku ke kostelíčku sv. 
Bartoloměje ve výši 99.400 Kč (není 
plátce DPH)

3a/10R/2019 záměr pronájmu (části) pozemku 
p. č. 4990 - ostatní plocha v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí

3c/10R/2019 provedení ořezu lípy na ulici 
Svitavská, pokácení jednoho jasanu  
a ořezu pěti jasanů u průmyslové zóny 
na ulici Pod Zahradami firmou Petr Do-
koupil, Borotín 5, IČ: 74355163 za cenu 
36.600 Kč bez DPH

Usnesení 10. schůze Rady města Jevíčko konané dne 11. března 2019
3d/10R/2019 kácení a provedení bezpečnost-

ního ořezu dle doporučení uvedeného 
v zápise komise ŽP ze dne 4. 3. 2019

4/10R/2019 opravu stezky u cesty v chatař-
ské kolonii Velká kopanina asfaltovým 
recyklátem, provedení lokální výspravy 
cesty k zahrádkářské kolonii na Čer-
veném kopci technickými pracovníky 
města za příznivých klimatických pod-
mínek a výspravu části přístupové cesty 
ke Kostelíčku sv. Bartoloměje do 10.000 
Kč bez DPH dle kalkulace firmy KERAX, 
s. r. o., Jevíčko

Rada města Jevíčko pověřuje
3b/10R/2019 správce městské chaty odstraně-

ním závad na chatě dle zápisu s termí-
nem do konce května 2019

3e/10R/2019 vedoucího organizačního odbo-
ru zajištěním zakoupení 10 ks zavlažo-
vacích vaků ke stromům

Rada města Jevíčko uděluje
1/10R/2019 generální plnou moc Advokátní 

kanceláři Mgr. René Zgažara k zastupo-
vání Města Jevíčko proti žalobě uvede-
né v zápise

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

MASOPUST V MŠ
Koncem února se oslavoval masopust ve všech třídách naší školky. Děti s uči-
telkami si vyzdobily třídy, přichystaly stolky s malým občerstvením a karneval 
mohl začít. Malí i velcí se jako mávnutím kouzelného proutku změnili v různé 
pohádkové i nepohádkové postavy. Průvod masek prošel celou školkou včetně 
kuchyně a kanceláře vedoucí stravování. Ve třídách se tančilo, zpívalo, jedlo, 
pilo, hodovalo. Masopust jsme si všichni užili.

                                                                      Za MŠ Mgr. Alena Faltýnková

gyMnáZIUM JeVíčKO

Úspěch studentek gymnázia  
 ve  výtvarné soutěži
V pondělí 18. 2. 2019 se v Pardubicích uskutečnilo předávání cen účast-
níkům již devátého ročníku výtvarné soutěže Zdravá a nemocná příroda 

Pardubického kraje. 
Reprezentaci jevíčské-
ho gymnázia tvořily 
Eliška Hrdá a Klára 
Mrvová, které společ-
ně s paní profesorkou 
Janečkovou vyrazily 
na slavnostní vyhláše-
ní do krajského města. 
Eliška si odnesla hlavní 
cenu v kategorii stře-
doškolské mládeže za 
internetové hlasování, 
o kterém rozhodla ve-

řejnost. Klára získala 3. místo ve středoškolské kategorii, kde o výsledku 
rozhodovala odborná porota. Po předávání následovalo připravené po-
hoštění a my jsme plny zážitků odjížděly domů.

Eliška Hrdá 1. B, Klára Mrvová 3. B

Zprávy z DM
Na přelomu měsíců února a března byly pro studenty na DM opět při-
praveny nejrůznější aktivity. Zájemci se mohli zúčastnit bleskového tur-
naje ve vědomostním pexesu, nebo si zahrát různé další hry, například 
s ekologickou tématikou na tzv. „ekologickém“ podvečeru. Studentka 
Katka Stűndlová vymyslela a uspořádala historicky první bleší trh v jí-
delně DM, na kterém se prodávalo a nakupovalo za pár korun všechno 
možné - od oblečení přes doplňky až po knihy. Příjemného předjarního 

počasí využila p. vychova-
telka Blahová k organizaci 
vycházky k pomníku napo-
leonských válek. 
P. vychovatelka Machor-
ková uspořádala tematic-
ké posezení pro zastánce 
zdravého a vegetariánské-
ho stravování. Zde se stu-
denti mohli dozvědět zají-
mavé informace o různých 
směrech a možnostech ve 
stravování, vyměnit si tipy 
na zdravé vaření a prolis-
tovat kuchařské knihy. Pro-
běhla i malá ochutnávka 
cizrnového kari, které při-
pravila paní vychovatelka, 
také některá děvčata při-
nesla vlastní výtvory - po-
mazánku z červené řepy  
a vegetariánské hambur-
gery. 
S velkým zájmem se setkal 
cyklus přednášek pastora  
a misionáře Kornelia No-
vaka. Studenti si jej mohli 
poslechnout během do-
poledních hodin na gym-
náziu. Některé zaujal na-
tolik, že se zúčastnili i série 
podvečerních přednášek  
v synagoze. 

Mgr. Darina Gnipová 

 

 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI DUBEN 2019

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

středy Z A V Ř E N O                Výtvarná dílna

čtvrtky
9:00 HRÁTKY 

S DĚTMI
pro batolátka

10:00 VOLNÁ HERNA
Z A V Ř E N O

9. 4.   VELIKONOČNÍ DÍLNA

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

3. 4 HRÁTKY
9. 4. VELIKONOČNÍ DEKORACE

17. 4. VELIKONOČNÍ POHOŠTĚNÍ

24. 4. CVIČENÍ

 

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

 

 

 

 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI únor 2019

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

středy Z A V Ř E N O                  ZAVŘENO

čtvrtky
9:00 HRÁTKY 

S DĚTMI
pro batolátka

10:00 VOLNÁ HERNA
Z A V Ř E N O

5. 2.  zimní hrátky  dopoledne 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

6. 2. Zpívání pro radost
13. 2. Pexeso

20. 2. Maškarní

27. 2. Cvičení

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

 

 

 

 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI DUBEN 2019
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čtvrtky
9:00 HRÁTKY 

S DĚTMI
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Z A V Ř E N O

9. 4.   VELIKONOČNÍ DÍLNA

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

3. 4 HRÁTKY
9. 4. VELIKONOČNÍ DEKORACE

17. 4. VELIKONOČNÍ POHOŠTĚNÍ

24. 4. CVIČENÍ

 

Činnost centra je financovaná z prostředků Pardubického kraje a města Jevíčka. 
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sK Jevíčko - domácí zápasy
Družstvo Datum Den Čas
Muži 7.4. Ne Bystré 15:30
St. žáci 14.4. Ne Velké Opatovice 09:30
Ml. žáci 14.4. Ne Jedovnice 11:15
Muži 21.4. Ne Cerekvice 16:00
St. žáci 28.4. Ne Benešov/Kořenec 09:30
Ml. žáci 28.4. Ne Letovice 11:15
Muži 5.5. Ne Opatov 17:00
St. žáci 12.5. Ne Svitávka 09:30
Muži 19.5. Ne Kamenná Horka 17:00
St. žáci 26.5. Ne Knínice 09:30
Ml. žáci 26.5. Ne Knínice 11:15
Muži 2.6. Ne Dlouhá Loučka 17:00
St. žáci 16.6. Ne Ráječko 09:30
Muži 15.6. So Městečko Trnávka 17:00

OBčany JeVíčKa a OKOLníCH OBCí 
ŽáDáMe O POMOC

při hledání majitele psa, kterého někdo záměrně uvázal u stromu za 
mostem ve směru z Jevíčka na obec Bělá u Jevíčka – Smolná. Pes měl na 
sobě vodící postroje a kožený náhubek.
Vystresovaného a vysoce agresivního psa zajistila hlídka MP Jevíčko  
a následně jej předala do psího útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem. 
Majitel na předmětné místo uvázal psa z důvodu toho, aby se jej zbavil. 
Pes byl hladový i žíznivý a celou situací silně vystresovaný. 
Níže uvedené fotografie ukazují psa na místě nálezu. Poznáváte ho? 
Nevšimli jste si, že by někdo z vašeho okolí (např. soused) měl takového 
psa a již ho nemá? 

PROsíM O VešKeRÉ InFORMaCe, KteRÉ By MOHLy VÉst K na-
LeZení MaJIteLe. InFORMaCe PřeDeJte MĚstsKÉ POLICII Je-
VíčKO – MOBIL: 735177541 nebo 733530156, případně e-mailem:  
mpolicie@jevicko.cz. 

Za MP Jevíčko: Mgr. Bc. Dušan Tejkal – velitel MP

      MĚstsKá POLICIe JeVíčKO

Městská knihovna 
Jevíčko

15. dubna 2019 v 9.00 hodin začínají tradiční Ve-
likonoce na zámečku. Můžete se těšit na výrobky 
charitativních organizací, krásné jarní dekorace, 
kytičky, žíly, keramickou dílničku pro děti, ukázky 
lidových řemesel… Konec jarních trhů je kolem  
16. hodiny. 
Přijďte si levně nakoupit jarní dekorace a kytičky 
zahradnictví Jurka, výrobky chráněných dílen …
Těšíme se na vás.

Velikonoce 
na zámečku 2019

O silnicích kolem Jevíčka
Roku 1899, tj. před 120 lety, byl v Jevíčku zřízen „Silniční výbor“, jeho 
úkolem bylo budovat silnice v bývalém soudním okrese Jevíčko. Roku 
1910 výbor zakoupil na Palackého náměstí dům č. p. 19, těžký parní vál, 
garážovaný v přistavěné budově ve dvoře č. p. 19 (dosud stojí) s výjez-
dem do Barvířské ulice.
Kde a kdy a jakým nákladem stavěl Silniční výbor silnice:
1. Velké Opatovice od nádraží do obce roku  1908 9.000,- K
2. Nectava – Kladky (přímo horou) 1909 10.000,- K
3. Slatina – Deštná 1910 55.000,- K
4. Velké Opatovice – Svárov – Chlum 1912 87.000,- K
5. Velké Opatovice – Velká Roudka 1921 252.000,- Kč
6. Plechtinec – Stará Roveň 1922 99.000,- Kč
7. Derflík (Víska) spojovací k silnici 1923 193.000,- Kč
                  Jevíčko – Chornice
8. Kladky (od hranice Konického okresu 1500m)192453.000,- Kč
9. Šubířov – Chobyně  1500 m 1925 53.000,- Kč
10. Jevíčko – Smolná, Bělá – Březiny
                      Smolná – Velké Opatovice 1925 700.000,- Kč
11.  Borotín – příjezdná 1926       ?
12.  Bezděčí u Velkých Opatovic – příjezd 1927 49.000,- Kč
13.  Bezděčí u Trnávky – příjezdná  1927       ?
14.  Chornice – Nectava s odbočkou Vrážné 1927 360.000,- Kč

Mimo to byly zlepšovány vozovky v ulicích Jevíčka. Pamatuji si, jak  
v dnešní Třebovské ulici od Sv. Trojice po křižovatku s Okružní napřed 
vál tahal pluh a vozovku rozryl, potom byly do rozryté vozovky rozha-
zovány kameny, štěrk různé velikosti s hlínou a stále se válelo a vodou 
polévalo. S válem v té době jezdil pan Keprt a nás kluky na vále vozil. 
To byl zážitek, nad kotlem syčela pára, setrvačník se točil, vše se třáslo, 
kamení pod válem a koly praskalo.
       František Plech

tJ sK JeVíčKO

Fotbalové jaro 2019 na ‚eská‘

Rozlosování zápasů mladší a starší přípravky teprve proběhne a bude 
zveřejněno ve fotbalové vývěsce a na sociálních sítích.

Mgr. Josef Huf
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Přehled akcí Jevíčko DUBen 2019
 6. 4. 9:00  První jarní úklid, Žlíbka
 6. 4.  17:00 Okolo Jevíčka, synagoga 
 7. 4.  15:30 Fotbal muži Jevíčko – Bystré, SK Jevíčko
10. 4. 14:00 Jarní dílna, ZŠ Jevíčko
12. 4. 18:00 Koncert etien Band a norský Orstad storBand,  
  kino Astra Jevíčko
14. 4. 9:30 Fotbal st. žáci Jevíčko – Velké Opatovice,  
  SK Jevíčko
14. 4. 11:15 Fotbal ml. žáci Jevíčko – Jedovnice, SK Jevíčko
15. 4. 9:00 Velikonoce na zámečku, zámeček
15. 4. 16:00 7. zasedání Zastupitelstva města,  
  Zasedací místnost MěÚ
17. 4. 8:30 Zápis dětí do 1. třídy, ZŠ Jevíčko
21. 4. 16:00 Fotbal muži Jevíčko – Cerekvice, SK, Jevíčko
27. 4. 14:00 Vítání jara s pálením čarodějnic,  
  Pivovarský park
28. 4. 09:30 Fotbal st. žáci Jevíčko – Benešov/Kořenec,  
  SK Jevíčko
28. 4. 11:15 Fotbal ml. žáci Jevíčko – Letovice, SK Jevíčko

Zajímavosti z Jevíčka a okolí z let  
v letopočtech končících – 9

1389 1. 5. zemřel Mikuláš z Jevíčka, první z doktorů Vysokého učení 
Karlova v Praze.

1409 Mistr Jan Hus vzpomenul Mikuláše z Jevíčka, narozeného 1313, 
který byl jedním z šesti doktorů Karlovy koleje v Praze.

1509 V Jevíčku na městské věži je nejstarší zvon MARIA o hmotnosti 
1680 kg, ulitý zvonařem Haubicem v Brně, ( jako zvon VÍT ve 
Velkých Opatovicích z roku 1497).

1549 V Křenově uváděn první luteránský pastor.
1559 V Jevíčku na předměstí započal se stavbou renesanční tvrze 

Prokop Podstatský z Prusínovic, jelikož brzy zemřel, stavbu do-
končil syn Jetřich. V 18. století Salm-Neuburgové tvrz přesta-
věli na dnešní zámeček (z tvrze zůstala věž).

  - Rodem z Jevíčka Jan Černý, doktor lékařství a duchovní Čes-
kých bratří napsal, „O 9. knize Rasinově“ a roku 1612 „O pravém 
umění distillování aneb vod pálení, „1608“ Listy Českých bratří“ 
(Ivančice).

1619  Augustiniáni z kláštera v Jevíčku byli vyhnáni a klášter zničen.
1699 V Cetkovicích postaven na starém hřbitově kostel sv. Filipa  

a Jakuba.
1709 V Jevíčku z chatrné dřevěné nízké zvonice byly 19. 12. 1709 

za Václava Ferdinanda Žalkovského, pána na Jevíčku, Tomáše 
Antonína Pinkavy, faráře v Jevíčku, a Matyáše Dvořáka staršího, 
purkmistra, a Johanese Kudly mladšího, purkmistra, převěše-
ny do již připraveného prostoru v městské věži zvony: MARIA  
z r. 1509 o hmotnosti 1680 kg, ? z r. 1550 o hm. 1344 kg, FLO-
RIÁN z r. 1702 o hm. 225 kg, sv. RODINA z r. 1702 o hm. 84 kg, 
UMÍRÁČEK z r. 1873

  - za městskou věží na křižovatce postavena sv. Anna za Václava 
Ferdinanda Žalkovského a jeho manželky Alžběty, rozené Sa-
kové z Bohuňovic, na podstavci s jejich erby.

1719 Z dokladů o vaření piva „právovárečnými měšťany“ se dočítá-
me, že před poutí mohli současně vařit pivo dvá měšťané, před 
jahrmarky (4x v roce) mohlo současně vařit 6 až 8 měšťanů, ale 
tak, aby jim po pouti, či jahrmarcích nezůstalo více než 1 vědro 
(56,1 litrů) nevyšenkovaného piva.

1719 – 1797 Ve Velkých Opatovicích u zámku vysazován park.
1729 Norbert Libštejnský hrabě z Kolovrat a majitel biskupického 

panství založil na místě nevynášejícího rozparcelovaného dvo-
ra osadu Libštejn s hájovnou a s dvanácti domky – r. 1950 ZÁ-
LESÍ.

  František Michal Šubíř z Chobyně, vlastnící Jaroměřice a Šubí-
řov, u Šubířova rozparceloval dvůr a založil osadu v Chobyni.

  - V Křenově na místě starého kostela obklopeného hřbitovem 
postavil farář P. Schindler s knížetem Lichtensteinem z Morav-
ské Třebové nový kostel s kryptou se 30 zásuvkovými hroby 
pro zesnulé. Fresky vytvořil olomoucký Christoph Handke, 
restauroval je Eduard Kasparides, akademický malíř, rodák  
z Křenova.

1739 V Jevíčku byl mlynářský cech. 
  V Biskupicích musely být v panské palírně vyměněny 2 kotle za 

nové.
  - Doslovně: „28. Novembra Ve Vrážném založen „Pamietný Kni-

ha Wkteréžto Se Roclizne Pamietý winacházy. Kterejž se witahly 
ze Starejch a Wiry hodnejch Spisů a dotejto Knihy znowu zasey 
wtáhlý a v Pamiet uwedlý, Zauržadu ten Cias Jakuba Zhoržila, 
Richtarže Giržiks Gossie Starziho Walentina Pudika Matausse 
Niemtze a Cieržika Lóllara Diediny Wražního, a Přepsana ode-
mnie Martina Schupplera ten Czias Pisarže obetzniho, Léta Pa-
nie 1739 Dne 28. Nowembris.“

1749 Město Jevíčko prodalo za 5 000 zl. les „Zadní horu“ za Bělou 
hraběti Karlu Ottu Salm-Neuburgovi.

František Plech

Pokračování v některém z dalších čísel zpravodaje.

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

Kdy:  2.5.2019
Kde:  MŠ Jevíčko - třída "Kapříků"
V době:  14:00 - 17:00

Zájmové činnosti naší školy:
  Šikovné ručičky
  Taneční kroužek
  Hra na zobcovou flétnu
  Sportovní chvilka
  Edukační stimulační program pro děti před  vstupem do ZŠ
 

Těšíme se na Vás!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO 
U Zámečku 784 

569 43 JEVÍČKO 
 
 

Zápis do 1. třídy 
 

Zápis dětí do 1. třídy základní školy bude proveden 
 

ve středu 17. dubna 2019 
v budově základní školy 

 
od 8:30 hod. do 11:30 hod. 
od 13:00 hod. do 16:30 hod. 

 
 

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012  do 31. 8. 2013 
 

Žádáme rodiče, aby se dostavili se svým synem /dcerou/ 
a  přinesli jeho /její/ rodný list. 

K zápisu je nutné předem vyplnit zápisní list pro školní rok 2019/2020.  
Tyto zápisní listy si rodiče vyzvednou v Mateřské škole Jevíčko,  
Základní škole Jevíčko, případně stáhnou z www.zsjevicko.cz .  

 
Vyplněné zápisní listy odevzdejte nejpozději do středy  10. dubna 2019  

v Mateřské škole Jevíčko, Základní škole Jevíčko, popřípadě zašlete e-mailem 
na adresu: parolek@zsjevicko.cz. 

 
 
 
 

Mgr. Miloslav Parolek 
ředitel 

 

Zápis do Mateřské 
školy Jevíčko

LETNÍ PONÝRSKÝ TÁBOR 

BOBROVECKÁ DOLINA 

ZÁPADNÍ TATRY ROHÁČE - SLOVENSKO 

 
PIONÝR JEVÍČKO 

V Bobrovecké dolině na Slovensku táboříme 
59 roků a na tábory jezdíme od roku 1950. Tuto 
tradici založil angažovaný učitel z Jevíčka 
František Továrek a my se tuto tradici snažíme 
udržet. Jedná se o stanový tábor v podhůří 
Západních Tater, kde účastníci prožijí 18 dnů 
ve volné přírodě. Spaní pod stanem, koupání 
v horské bystřině, vaření na ohni, výpravy do 
hor, zpívání u táboráků, spousty her a mnoho 
dalších zážitků nabízí tento tábor. Organizace 
a hlavní vedoucí mají akreditaci MŠMT 
k organizování zotavovacích akcí. Program je 
zaměřen na poznávání a ochranu přírody 
s důrazem na samostatnost dětí. Na táboře je 
zajištěn stálý zdravotní dozor. Doprava je 
hromadně z Jevíčka. 

 

 
 

TERMÍN 
2. -19. 7. 2019 

m 
 
 

PŘIHLÁŠKY: 
HLAVNÍ VEDOUCÍ TÁBORA 

Roman Müller, Barvířská 113, 569 43 Jevíčko 
mobil: 605 907 447 

e-mail: roman.mull@seznam.cz 
Informace o táborech na: www.bobrdol.cz 

 
 
 

CENA 3.800,- Kč

Zpracovalo TIC Jevíčko,  e-mail:  infojevicko@seznam.cz, tel.: 461 542 812
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43. ročník ZMN se uskuteční ve dnech 3. - 5. května v Jevíčku a okolí. Pořa-
datelé z TJ Cykloklubu Jevíčko připravují doprovodné akce v Panském dvoře. 
Hudební odpoledne, cyklistickou vyjížďku s Czech Blades k trase čvrté etapy 
do Úsobrna, závod dětí ze základních škol, vystoupení dětí z MŠ, mažoretky. 
V budově sýpky bude probíhat výtvarné odpoledne k Závodu míru nejmlad-
ších v Jevíčku, na náměstí malování dětí na vozovku.

Dojde k omezení silničního provozu a uzavírek:
4. května od 9,00 do 11,00 hod bude uzavřena silnice Jevíčko - Velké Opa-
tovice a Jevíčko - Uhřice. Příjezd do Penny bude umožněn ve směru od ná-
městí Brněnskou ulicí. Objížďka do V. Opatovic přes Smolno. Do Uhřic přes 
Jaroměřice oběma směry.
4. května od 17,45 do 18,30 bude ulicemi Brněnská od Uhřic, M. Mikuláše, 
A. K. Vitáka, veden dojezd do cíle 4. etapy na ulici K. H. Borovského. V této 
době budou ulice pro ostatní provoz uzavřeny.
5. května od 9,00 do 12,30 hod. bude pro veškerý provoz uzavřena silnice 
Jevíčko – Smolná - Bělá - Březina. Objížďka přes V. Opatovice, Slatinu oběma 
směry.
Ve dnech: 4. května od 14,00 do 24,00 hod. a 5. května od 11,30 do 16,00 
hod. bude ulice K. H. Borovského uzavřena pro veškerý provoz. Dojezdy 
etap a kulturní program.

Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a cyklistů, potřebujeme 
zajistit pořadatelskou službu na trati závodu. Zájemci, starší 16ti let, 
hlaste se v informačním centru od 25. 4. 2019. Odměna 70 Kč za ho-
dinu. Děkujeme za Vaši pomoc. TJ Cykloklub Jevíčko

MEZINÁRODNÍ ETAPOVÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD

43. ročník JEVÍČKO  3. - 5. 5. 2019

TJ Cykloklub Jevíčko, Město Jevíčko a TJ Favorit Brno pořádají pod záštitou René Živného, radního Pardubického kraje

 ZÁVOD MÍRu NEjMLADšÍCh               
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Bezpečnostní a úklidová společnost působící po 
celé ČR hledá úklidové pracovníky na zakázku:
P-D Refractories CZ, Nádražní 218, Velké Opatovice

Co vám můžeme nabídnout?
- práci na HPP
- zkrácený úvazek vzhledem k vašemu zdravotnímu 

stavu: 6 hod./denně
- mzda: 88,10–93,- Kč/hod.
- pracovní doba: ranní úklid 6:00–12:00 hod.
- počet volných míst: 4
- benefity: náborový příspěvek 5000 Kč
- zajistíme dopravu
- 20 dnů dovolené
- nástup ihned

Co požadujeme?
- práce pro invalidní důchodce
- spolehlivost
- flexibilitu

Na koho se můžete obrátit?
- první kontakt pouze telefonicky
- volejte na naši bezplatnou linku 800 99 11 88 

Po–Pá 8–14 hod.

barevný podklad, různé barvy reklam

soukromá firma nabízí celoročně palivové dříví:  
smrk, borovice v délkách 2 a 4 metry. 

Cena 700 Kč/m3 + doprava. 
Lesy sROVnaLíK s. r. o.

Mlýnská 326/13, trnitá, 602 00 Brno
Ič: 28177215, DIč: CZ28177215

tel.: 603 852 812, e-mail: r.srovnalik@seznam.cz

Hledáte pěkný přivýdělek nebo plný příjem?  
Právě doplňuji tým a hledám ženy pro práci s novými 

produkty pro krásu a zdraví. Práce on-line nebo  
v živém světě, žádné běhání s balíčky, ani objednávání 

z katalogů. Info 774 765 437. 

PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ  
měkké + tvrdé délka 2 m (smrková kulatina),

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

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

 
 

VHOS, a. s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová 
přijme na pracoviště vodovodů v Jevíčku 

* PROVOZNÍHO MONTÉRA VODOVODŮ * 

Hlavní pracovní náplň:  
 práce při opravách a údržbě vodovodních řadů a přípojek 
 provádění montážních a demontážních prací na vodovodních řadech 
 montáže a výměny vodoměrů 
 údržba vodárenských objektů 
 pohotovostní služba 
 
Požadujeme:  
 vzdělání SOU  
 praxe v oboru vítána 
 platný řidičský průkaz sk. B 
 dobrý zdravotní stav (práce v terénu) 
 pracovní nasazení, manuální zručnost, samostatnost, spolehlivost, 

svědomitost 
 
Upřednostňujeme: 
 vzdělání v oboru instalatér 
 platný strojnický průkaz (lopatová rypadla kolová, nakládací a vykládací 

stroje) 
 platný řidičský průkaz sk. C 
 platný profesní průkaz 
  
Nabízíme:  
 práci ve stabilní společnosti s dlouholetou tradicí 
 5 týdnů dovolené 
 příspěvek na penzijní připojištění 
 finanční příspěvek k významným životním událostem 
 příspěvek na stravování 
 další zaměstnanecké benefity 
 
Nástup možný ihned nebo dle dohody. 
  
Bližší informace získáte: 
Jan Doležel, mobil: 724 121 507, vedoucí pracoviště vodovodů Jevíčko 
v době Po-Pá od 07:00 do 14:00 hod. 
 
Přihlášky zasílejte: 
VHOS, a. s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová 
Útvar ŘLZ, tel.: 461 357 142, mobil: 725 020 852 
e-mail: d.krhlova@vhos.cz; v.kadlecova@vhos.cz  

Ještě nemáte hudbu na vaši oslavu?  
Zavolejte 739 237 983. 

sháním domek, chalupu či zemědělskou usedlost se  
zahradou, pozemky do 30 km v okolí M. třebové  
a Jevíčka. Může být i horší stav. tel.: 728 741 473. 

Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
1 cm délkový inzerce při standardní šířce sloupce 9,2 cm je zpoplatněn 
částkou 100 Kč bez DPH (121 Kč vč. DPH). Sleva při opakovaném uveřejnění 
inzerátu ve zpravodaji v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených 
inzerátů a 1 zdarma. 

sodexo s.r.o. nabízí možnost závodního  
stravování pro veřejnost.

Stravování je v areálu firmy Czech Blades v Jevíčku.
Bližší informace na tel. čísle 737 711 561 nebo osobně  

v jídelně. Těšíme se na Vás.
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Společenská rubrika
březen 2019

Naši jubilanti: 

Jaroslav Žouželka 
alois Hotař

Přejeme hodně štěstí,  
zdraví a osobní  
spokojenosti.

Obec Biskupice

MDŽ 
8. března jsme si v obci připomněli svátek 
MDŽ a jak jinak než kytičkou. 
Místní děti rozdaly v obci na 150 růží a po-
přály tak našim ženám k MDŽ. Chtěl bych 
tímto poděkovat Aličce, Libušce, Adélce K., 
Aničce K., Karče, Emičce, Nelince, Adélce P. 
a Leničce a dozorům Lucii, Verče, Renatě  
a Anetě. 

Filip Procházka, místostarosta obce 

„Masopust 2019“ - ohlédnutí
V sobotu 2. března 2019 se uskutečnila v Biskupicích oblíbená akce „Masopust“. Letos došlo 
k menší změně. Masopustní průvod jsme absolvovali na 2 etapy. 1. etapa vyrazila úderem 12. 
hodiny k panu starostovi požádat ho o povolení ke konání masopustního veselí. Poté se skupina 
40 masek vydala přímo na Flintor a Zálesí. Po obchůzce na Flintoře a Zálesí se skupina masek 
vrátila zpět do Biskupic k hasičské zbrojnici, kde se přidala další skupinka asi 25 masek. Tuto sku-
pinku tvořili rodiče s dětmi a ve 14.00 hod jsme začali všichni společně obcházet celé Biskupice - 
čili toto byla 2. etapa. Nevynechali jsme žádné stavení, u každého obydlí jsme zahráli a zazpívali. 
Ve večerních hodinách dorazil průvod masek do „kulturáku“. Následovala scénka „Pochovávání 
basy“. Symbolicky jsme uložili basu (zástupkyni všech hudebních nástrojů) na půdu. To zname-
ná, že nastává postní období a je dočasný konec veselení se a pořádání zábav až do Velikonoc. 
Po scénce následovalo losování o ceny. Cen bylo hodně, takže se nám losování trošku protáhlo. 
Pak už následovala jen taneční zábava, kterou hudebně řídil Martin Žilák. 
Poděkování patří všem maskám - medvědovi, myslivci, konšelům, hracím kartám, rodině upírů, 
skupině čarodějů, hejkalovi, šnekovi, vojákům, vodníkovi s vodnicí, kuchaři, princeznám, vílám, 
velké mouše, závodníkům na tříkolce, různým zvířátkům a spoustě, spoustě dalších postavi-
ček. Děkujeme také harmonikářce paní Zdeňce Konečné z Velkých Opatovic, bubeníkovi Ladíku 
Šumberovi a Martinu Žilákovi, který měl na starosti vozembouch. Poděkování patří také panu 
Jaroslavu Sedlatému za vynikající zpěv při zpívání lidových (masopustních) písniček. Letošní 
fotky z celého masopustního dne nafotil pan Jaroslav Přichystal - děkujeme. Velkou nástěnku se 
starými i novějšími fotkami z různých masopustů v Biskupicích vytvořila Dana Seidlová. 
Také děkujeme všem sponzorům, kteří nám přispěli do tomboly cenou, anebo finančně. 
Co dodat na závěr? Asi to, že už se těšíme na MASOPUST 2020.

Helena Neuerová, ČČK
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POZOR 

 
14. Slet  
čarodějů a  
čarodějn ic

V úterý 30. dubna 2019 zveme 
všechny čaroděje, čarodějnice, 
kouzelníky, kouzelnice, ježibaby  
a ježidědky na velké, noční, čaroděj-
nické setkání. Slétneme se v 18.30 
hod u vatry, která bude pro nás při-
pravena u kulturního domu (tech-
nické zázemí obce – naproti palír-
ně). Místní již znají a pro čaroděje  
z větší dálky - jedná se o prostory 
na konci vesnice Biskupice směrem 
na Jevíčko. S sebou si vezměte lé-
tající košťata, košťátka, smetáky  
a také lampiony - vše budete po-
třebovat.
Čekají na Vás dobroty z udírny, 
kouzelné lektvary, ale také čaroděj-
nické laskominy (pavouci, sušený 
hmyz, hadí oči atd.).
Všechny Vás zveme, přijďte si zača-
rovat, zalétat a hlavně se pobavit.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

Současně žádáme všechny občany, aby při jarním úklidu zahrad 
neprováděli spalování organického odpadu (pálení bioodpadů na 
zahradách a polích, vypalování trávy apod.) mezi rodinnou zástavbou. 

LIKVIDaCe ROstLInnÝCH OLeJŮ Z DOMáCnOstí
Pro likvidaci odpadů – rostlinných olejů (např. fritovací olej) je na 
svozovém stanovišti u hasičárny umístěna čeRVená plastová 
popelnice o objemu 220 l. Oleje do této popelnice je nutno dávat 
v uzavřených PET lahvích např. od limonád. 

LIKVIDaCe ŽeLeZnÉHO ODPaDU
Pro likvidaci železného odpadu je v bývalém areálu JZD v zadní části 
umístěn kontejner firmy SUROVINY PAVEL SMÉKAL s.r.o Moravská 
Třebová.

LIKVIDaCe náPOJOVÝCH KaRtOnŮ
Nápojové kartony – obaly (krabice) od mléka a nápojů lze likvidovat 
v kontejnerech na plast. Obaly by měly být vypláchnuté vodou.

Předem Vám děkujeme, že odpad třídíte a tím snižujete náklady na jeho 
likvidaci. I proto nemusela obec, jako v minulých letech, pro letošní rok 
zvyšovat poplatek za likvidaci odpadů v obci.

Dalibor Šebek, starosta obce

LIKVIDaCe ODPaDŮ V OBCI
LIKVIDaCe BIOODPaDŮ 

na svozovém stanovišti u hasičárny HnĚDÝ KOnteJneR  
o objemu 1100 l.  tento kontejner je určen pro drobný bioodpad 
z domácností.
Do biologicky rozložitelného odpadu patří:
zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, pečivo, kávový 
odpad, čajové sáčky, obilniny, tráva, květiny, listí, seno, piliny, stonky 
rostlin.
Do biologicky rozložitelného odpadu nepatří:
olej, pleny, uhynulá zvířata, skořápky, maso, kosti, kůže, trus, zvířecí srst, 
popel, cigarety.

Pro větší množství bioodpadu (tráva a klestí ze zahrad) bude nadále 
sloužit sběrné místo u čistírny odpadních vod. Tento odpad bude 
následně likvidován na kompostárně v Biskupicích. Proto Vás 
upozorňujeme, že odpad je nutno mít tříděný (tzn. zvlášť tráva, 
klestí apod.), jinak nemůže být odpad na sběrné místo přijat.
na plochu je povoleno ukládat pouze tyto suroviny:
Posečená tráva, Listí, Dřevní štěpky, Větve do průměru 6 cm
Kůra, Piliny, Zbytky rostlin, ovoce a zeleniny
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Informace z evidence obyvatel
Rok Stav k 1. 1. Počet  

narozených
Počet  

přihlášených 
k TP

Počet  
zemřelých

Počet  
odhlášených 

z TP

Stav  
k  31. 12.

2014 889 6 12 8 15 884

2015 884 9 12 7 21 877

2016 877 5 12 8 16 870

2017 870 5 19 6 13 875

2018 875 7 15 7 16 874

Obec Chornice

Rubrika sboru 
pro občanské záležitosti

naši jubilanti v měsíci dubnu: 

Milan ševčík

eva Laštůvková

Jaroslava Křížová

Pavel Randula

Radek Veselý

Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších  
letech.

KANALIZACE – ul. Kostelní
Podle vyjádření firmy KAVE Bau, která v Chornicích provádí stavbu splaškové kanalizace, budou 
od 1. dubna zahájeny práce v ulici Kostelní. Protože se jedná o ulici poměrně úzkou, žádáme 
občany bydlící v ul. Kostelní, aby svá motorová vozidla neparkovali u krajnice, ale na svých 
pozemcích. Stavba bude postupovat od hlavní ulice směrem k lesu. To znamená, že po dobu 
výstavby bude omezen i výjezd vozidel na ul. Jevíčskou. Proto bude nutné zpočátku využívat 
k výjezdu cestu okolo hřbitova, posléze cestu vedoucí přes areál bývalého zemědělského druž-
stva, anebo výjezd za vesnicí, který bude pro tento účel upraven. Děkujeme za pochopení.

                                                                     Jiří Smékal, starosta obce

Divadelní týden
Ve druhém březnovém týdnu na-
vštívily naši obec hned dva diva-
delní soubory. V prvním případě  
k nám až z Izraele dorazila Veronika 
Žilková, která spolu se svými kolegy 
vyprodala kulturák až do poslední-
ho místečka. V jejich provedení jsme 
shlédli komedii o dvou dějstvích 
– Čarodějky v kuchyni, která splni-
la očekávání a přítomné pobavila.  
Sedm dní nato dorazil do Chornic 
autobus plný divadelníků z Vysoké-
ho Mýta, kteří nám zahráli klasický 
kus – Tři mušketýři, v podobě mu-
zikálu. Toto divadlo už nebylo zce-
la vyprodáno, ale podle vyjádření  
p. režiséra Víša, jsme si, v porovná-
ní s jinými, naší účastí ostudu neu-
dělali. Tak jsme si slíbili, že jsme se  
v Chornicích neviděli naposledy.
                                                                     Jiří Smékal, starosta obce
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Dětský karneval se opravdu vydařil
V sobotu 2. 3. 2019 se v Chornicích konal již tradiční dětský karneval. Celkem se 
sešlo 83 nádherných masek. Všechny přítomné děti v různých převlecích přiví-
tala známá pohádková dvojice „Máša a medvěd“ za pomoci usměvavého klau-
na. Program byl jako vždy pestrý, děti měly možnost zúčastnit se mnoha soutěží  
a podívat se na vystoupení mažoretek VO CO GOU Letovice a taneční vystoupení 
ZUŠ Moravská Třebová.
Pevně věříme, že se odpoledne všem dětem a rodičům líbilo a už se těšíme, že 
se na karnevale sejdeme zase za rok. Poděkování za zdařilý karneval patří všem 
organizátorům! Mgr. Blanka Mauerová

Základní škola  
v Chornicích  

sděluje, že zápis dětí do 1. třídy základní školy  
bude proveden dne  16. dubna 2019  

od 13,00  - 16, 30 hod.  
v budově prvního stupně základní školy

K zápisu se dostaví děti narozené  
od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. 

Žádáme rodiče, aby se dostavili se svým synem  
/dcerou/ a přinesli jeho /její/ rodný list.

K zápisu je nutné předem 
vyplnit zápisní list pro školní rok 2019/2020.

Tyto zápisní listy si rodiče vyzvednou v mateřské škole
Vyplněné zápisní listy odevzdejte nejpozději 

do úterka 13. dubna 2019
v mateřské škole v Chornicích

 
Mgr. Jaroslav Vyhlídal                                

VŮnĚ sena 
a BenZínU               
 novinka roku 2018

Obec Chornice zve všechny na koncertní 
vystoupení Štěpána Raka se synem Ma-
tějem Rakem, pod názvem „Vůně sena  
a benzínu“. Pořad, který je založen na 
kontrastu nostalgické atmosféry čajoven 
na jedné straně a světa závodních moto-
rů a vůně benzínu na straně druhé, roz-
hodně bude stát za zhlédnutí. Akce se 
uskuteční v sobotu 13. dubna v kulturním 

domě v Chornicích. Zahájení je v 16,00 hodin, vstupné činí 120,- Kč. Před-
prodej vstupenek je v kanceláři obecního úřadu, tel.: 461 327 807. Vstupen-
ky budou v prodeji i na místě.

nOVÉ Byty
Obec Chornice zažádala před necelými dvě-
ma roky o poskytnutí dotace na rekonstruk-
ci čtyř bytových jednotek v bytovém domě  
č. p. 143 v ulici Nádražní. Minulý měsíc jsme 
dostali rozhodnutí z Ministerstva pro míst-
ní rozvoj ČR o přidělení dotace ve výši cca. 
3.660.000,- Kč.  Finanční prostředky budou 
obci poskytnuty z programu podpory tzv. 
sociálního bydlení. Byty opravené v rámci 
tohoto programu budou moci využít osoby 
s nižšími příjmy, což je v našem regionu vět-
šina populace. Jsou to např. začínající mladé 
rodiny, matky samoživitelky, nemajetní dů-
chodci… V letošním roce uskutečníme výbě-
rové řízení na dodavatele stavebních prací,  
v roce příštím by měla proběhnout samotná 
realizace. Po jejím ukončení bude mít obec 
k dispozici další čtyři bytové jednotky, čímž 
se celkový počet obecních bytů zastaví na 
čísle 30.
    Jiří Smékal, starosta obce

Zápis  
do 1. třídy
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Obec Jaroměřice

Rubrika sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci dubnu své významné narozeniny 
oslaví:

JIří CHaRVát

ZDenĚK LangeR

MaRIe PUDíKOVá

OLga PUDíKOVá

VLasta VystaVĚLOVá
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví  
a optimismus do dalších roků.

Řadu jaroměřických občanů opustily: 

MaRIe BateLKOVá

OLga ZaCHaROVá
Vyslovujeme upřímnou  
soustrast  
pozůstalým rodinám. Všechno má svá pravidla

Zorientovat se v záplavě předpisů a nařízení, se kterými se setkáváme nejen při plnění pracov-
ních povinností, ale i v běžném životě, je docela náročné. Ovšem nerespektováním základních 
pravidel často způsobujeme nepříjemnosti sobě nebo druhým a mnohdy nás to stojí i nějaké 
peníze. A to je i případ nedodržování zásad, které se týkají vypouštění odpadních vod do kana-
lizace. Většina z vás vypouští do kanalizace pouze splaškové vody, tzn. vody použité v domác-
nosti, tudíž k prohřeškům vůči těmto zásadám běžně nedochází, příp. jen výjimečně. Bohužel 
jsou dosud domácnosti, kde toaleta slouží spíš jako zařízení pro likvidaci odpadů. Tohle jste 
jistě mnohokrát slyšeli, ale málokdo ví, že existuje dokument, který stanovuje podmínky pro 
vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace a specifikuje látky a materiály, které se nesmí 
do kanalizace dostat. Tento dokument se nazývá Kanalizační řád. Pro ty, kteří se s ním chtějí 
seznámit, nebo si něco konkrétního vyhledat, je k dispozici na webových stránkách provozova-
tele kanalizace www.vhos.cz i na webových stránkách obce www.jaromerice.cz. Pro ostatní 
jen krátký výčet toho, co do kanalizace nepatří:

 biologický odpad – zbytky jídel, ovoce a zeleniny
 zdrtky z drtičů odpadu
 živočišné a rostlinné tuky v nadměrném množství (např. obsah fritovacích hrnců)
 hygienické potřeby (papírové pleny, vlhčené ubrousky, vložky, tampony apod.)
 tuby od zubní pasty, obaly od šamponů, mikrotenové sáčky a ostatní plasty, 
 hrubé nečistoty a kovové předměty (štěrk, písek, střepy, dráty)
 pružné materiály (hadry, textil, punčochy, obvazy, střeva)
 rozpouštědla, ředidla, barvy, laky, žíraviny, jedovaté, hořlavé a výbušné látky
 infekční látky a odpady

Je v zájmu každého, aby kanalizace i čistírna odpadních vod fungovaly co možná nejhospodár-
něji. Dodržování a případné nedodržování kanalizačního řádu totiž přímo ovlivňuje náklady na 
provoz a tím i cenu stočného. Z praxe víme, co vše je možné nalézt v kanalizačním potrubí nebo 
na čistírně odpadních vod (ČOV). Standardně jsou to dětské pleny, hygienické potřeby, vlhčené 
ubrousky, hadry, ale je to např. i stavební materiál, peněženky, uhynulá zvířata apod. Velké ško-
dy napáchá olej litý do odpadu, který v potrubí ztuhne a nabalí na sebe další nečistoty, které 
potom vedou k ucpávání kanalizace nebo poškození čerpadel a dalším problémům na čistírně 
odpadních vod. Zjednodušeně řečeno to, že různé odpady končí v kanalizaci, způsobuje jednak 
technické problémy a současně prodražuje provoz kanalizace a ČOV. To má v konečném dů-
sledku dopad na každého z nás v částkách, které platíme za odvádění odpadních vod (stočné). 
Mějme tedy na paměti, že kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadů, ať 
již v pevném nebo kapalném skupenství. 

 VHOS,a.s., správce kanalizace

Projekt IKAP 
V letošním školním roce se zapojila naše zá-
kladní škola do projektu IKAP (Implementace 
krajského akčního plánu), který byl vyhlášen 
Pardubickým krajem. Cílem projektu je pod-
pora polytechnického vzdělávání, zaměřená 
na fyziku, biologii, chemii a informatiku. V 
rámci projektu uskuteční ZŠ Jaroměřice ve 
spolupráci s Gymnáziem v Moravské Třebo-
vé čtyři projektové dny pro vybranou skupinu 
žáků v časovém rozhraní jednoho roku.
Dne 25. 2. 2019 proběhl první projektový den, 
který byl uspořádán pro děti z 5. třídy. Žáci se 
naučili pracovat s mikroskopem, zkoumali po-
kožku suknice cibule kuchyňské a písmenko 
zapsané na papíře. Pochopili tak, jak funguje 
mikroskop, ze kterých částí se skládá, jak se 
zjišťuje zvětšení pozorovaného objektu. V ob-
lasti chemie žáci pracovali s přírodními barvi-
vy lentilek, červeného zelí, červené řepy a bo-
růvek. Bádali nad otázkou, které z přírodních 
barviv je vhodné použít ke stanovení kyselosti 
a zásaditosti vodných roztoků. Na stanovišti 
zaměřeném na fyziku žáci vytvářeli magnetic-
ké a elektrické pole. Silným magnetem zmag-
netizovali různé železné věci, například nůžky, 
a následně na ně přichycovali další předměty. 
Pomocí železného prachu a magnetu pozoro-
vali siločáry magnetické pole. Zmagnetizovali 
brčko pomocí papírové kuchyňské utěrky a 
pomocí něj kutáleli plechovku po zemi. V ob-
lasti informatiky pracovali s programem Sket-
chUp, v němž postavili 3D dům. 
První projektový den se velmi vyvedl, děti 
získaly nové vědomosti a dovednosti, zažily 
atraktivní experimentální činnost a už se těší 
na další, který se uskuteční koncem měsíce 
dubna. Mgr. Věra Grimmerová

Benefiční koncert pro Kalvárii
v  neděli 19. května 2019 

v 18 hodin 
v kostele na Kalvárii 

Vystoupí pěvecké sbory 
CantUs Jaroměř  
OCTOPUS Brno.

Vstupné dobrovolné, výtěžek 
bude věnován na opravu 

poutního místa.
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11. 4. ZáPIs DO 1. tříDy, čtvrtek, od 12:00 do 16:00, budova školy.
13. 4. JaRní tRHy, sobota, od 9:00 do 12:30 ve volnočasovém areálu 

Prodej zboží pro radost i užitek, pořádá SPOZ a Obecní knihovna.
27. 4. VOLná DíLna PatCHWORKU, sobota, od 9:00 ve  

volnočasovém areálu.
do 18. 4.  HUManItáRní sBíRKa pro Diakonii Broumov, zadní 

prostory dvora (stodola CŽP) Sběr oděvů, obuvi, přikrývek, 
lůžkovin, závěsů, knih aj. Případné informace v knihovně.

30.4. PáLení čaRODĚJnIC, úterý, v 18:00 průvod čarodějnic od 
budovy školy. Na hřišti program pro děti, bohaté občerstvení, 
reprodukovaná hudba, pořádá SRPŠ.

 CHaRItatIVní DíLnIčKa, každý čtvrtek, od 16:00, v Domě 
zahrádkářů. Tvorba drobností pro seniory. Zapojit se může 
každý.

Připravujeme:
1.5. staRCI na CHMeLU, středa, zájezd do Moravského divadla 

v Olomouci. Cena: 465,-Kč (370,- vstupenka, dopravné 95,-).
Odjezd autobusu v 16:40 z Biskupic, 16:50 z Jevíčka, 17:00  
V. Opatovice, 17:10 Jaroměřice. Zájem se zálohou prosím 
potvrďte v knihovně do 16. 4. 2019. 

9. 5. tVOření PísKOVÝCH ManDaL, čtvrtek, 15:00-17:00, budova 
ZŠ. Kurz vede paní Vítková, účastníci hradí pouze šablonu (35-40 
Kč). Prosíme zájemce, aby se přihlásili v knihovně.

Případné změny budou oznámeny, kontakty OK, 778 086 380 
knihovnajaromerice@centrum.cz,   
www.jaromerice.cz, http://www.jaromerice.knihovna.cz                                                                                                                                               
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Přednáška o Kanadě
Dne 6. 3. 2019 zavítal do dveří jaroměřické školy vášnivý cestovatel 
pan Kocůrek. Tentokrát si pro nás připravil přednášku na téma Kanada. 
Povídal spoustu zajímavých věcí a v průběhu svého vyprávění nám 
pouštěl své záběry z Kanady. Mluvil o největších kanadských městech, 
zejména o Torontu. Ohromující bylo, když nám pověděl o nákupním 
středisku v Kanadě, které je dlouhé až 6 km! Oproti nákupním středis-
kům v České republice je to tedy obrovský rozdíl. Následovalo poví-
dání o Stanley Cupu a legendách hokeje, mezi kterými byli i naši ho-
kejisté, například Jaromír Jágr. Pan Kocůrek dále zmínil, že oblíbenou 
zábavou kanadských obyvatel je sledování býčích zápasů. Celou před-
nášku pak shrnul svým pohledem na rozdílnost evropské a kanadské 
kultury, morálku, řešení a vyřizování osobních záležitostí. Přednáška 
byla vedená v angličtině a velmi se nám líbila. Už teď se těšíme na další 
návštěvu pana Kocůrka.

Tomáš Geršl, Štěpán Havlíček

stáLÝ tÝDenní ROZPIs

Centrum života a podnikání  - „Dvoustovka“

po masáže s fyzioterapeutkou Dis. Kamilou Zapletalovou,  
objednání na tel.: 774 226 595

út kosmetické studio LUCIE VISAGE – kosmetička  
Lucie Plocrová, objednání na tel.: 732 133 501

VOLnOčasOVÝ aReáL vedle sběrného dvoru (veškerá cvičení 
po dobu rekonstrukce „Dvoustovky“)

cvičení čas lektorky
tCHaI-CHI 15:30 p. Marie Pazdírková

po

PILATES 17:00 Mgr. Jana Kamená
cvičení sM systÉM (cvičení 
s gumou, zdravotní cviky na záda) 18:00 Mgr. Lenka Kořenářová

BODYFORM 19:10 Mgr. Lenka Kořenářová
út JÓGA 15:30 p. Marie Pazdírková
st tCHaI-CHI 15:30 p. Marie Pazdírková

pá cvičení MIMI a MaMI 
pro děti 1,5 – 3 roky 10:00 MgA. Zdeňka  

Selingerová

UKáZKOVá HODIna PRO RODIče V JaROMĚřICKÉ šKOLe
Dne 12. 3. proběhla v jaroměřické škole ukázková hodina pro rodiče. 
Děti z první třídy se pochlubily svým rodičům, co všechno se od září 
naučily. Rodiče viděli, které učivo dítěti nedělá problémy a co je po-
třeba doma procvičovat. Žáčci se aktivně zapojovali do všech činností  
a byli nadmíru pozorní. Během celé hodiny se vystřídalo mnoho akti-
vit. Opis textu z tabule otvíral škálu plánovaných činností. Následovalo 
čtení. Děti předvedly, jak pěkně a bez chyb čtou psací i tiskací písmo. 
Další aktivitou byly didaktické hry -  „Já mám, kdo má“ a „Plácačkový 
král“. Líbily se dětem i rodičům. Žáčci se do hry pustili s takovým zá-
palem, že dokonce dvě plácačky zlomili. Rodiče si ve třídě mohli pro-
hlédnout ještě jiné hry a pomůcky, které paní učitelka pro děti sama 
vyrábí a vymýšlí. 
Druhá část ukázkové hodiny byla věnována matematice. Děti procvi-
čovaly hlavně rozklad čísel. Své znalosti potom prokázaly v malém tes-
tu. Celá hodina byla završena „Plácačkovým králem“ - tentokrát mate-
matickým. Sčítání a odčítání do deseti mají děti v malíčku. 
Na závěr paní učitelka poděkovala rodičům, že si našli čas a přišli se 
podívat na práci svých dětí. A samozřejmě poděkovala také dětem. 
Rozdávaly se i sladké odměny.  
Protože se hodina všem moc líbila, paní učitelka přislíbila, že rodiče 
budou brzy pozváni znovu. Kateřina Továrková, třídní učitelka 1. třídy
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                         PRODeJ CHOVnÉ DRŮBeŽe
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou 

užitkovost)

• 13:30 Jevíčko (na náměstí před sochou TGM)

Prodej 11. 4. 2019
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce), sussex 
(vysoká užitkovost, hnědá vejce), Vlaška koroptví, kuřice modrá, 
kohoutci, Kačeny pekingské (bílé brojlerové)
Moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny), Husy bílé

Další termíny prodeje: 28. 5. a 22. 7. 2019
Info a objednávky: gallus extra s. r. o., Hubenov 20,  
588 05 Dušejov, www.prodej-drubeze.cz, tel.: 567 212 754, 
567 214 502, mob.: 731 701 331, 734 833 158, 
Po–Pá 7–15 h!, e-mail: info@prodej-drubeze.cz

Jevíčský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází v Jevíčku 1 x měsíčně vždy k 1. dni v měsíci. Evidenční číslo MK ČR: E 11216. Vydavatel: Město 
Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ 00276791. Zasílání příspěvků: jevzpravodaj@seznam.cz, tel. kontakt Turistické informační centrum: 461 542 812, uzávěrka leden 
vždy 8. 12., únor–prosinec vždy 16. dne předcházejícího měsíce. Zasílání reklam a předplatné: reklamy@jevicko.cz, tel. kontakt Minaříková Petra: 464 620 511, uzávěrka leden 
vždy 5. 12., únor–prosinec vždy 11. dne přecházejícího měsíce. Grafická úprava a tisk: RUSTIKA s. r. o., Jevíčko. Distribuce zdarma. Náklad 2360 ks. Jevíčský zpravodaj v elek-
tronické podobě a další informace naleznete na www.jevicko.cz. Příspěvky jsou přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány.

Povinné ručení od všech pojišťoven za ceny nižší než 
na online sjednávačích. 

Lubomír Kaderka, Jevíčko, 777 872 356, 
lubomir.kaderka@okklient.cz



bankovním systémem, nakolik v něm platil zvykový právní řád vychá-
zející z téměř pět set let platného a osvědčeného Zákoníku dvanácti 
desek, Lex duodecim tabularum, nebo že se jednalo o státní útvar, který 
spravoval nejen celou oblast Středozemního moře, ale i významnou 
část evropského vnitrozemí. Vždyť jeho středoevropská severní hranice 
v druhé polovině druhého století vedla dokonce napříč naší otčinou!   
Jestliže v době druhého vrcholu antiky panoval řád, pevná pravidla  
a pořádek, jakpak tedy tomu, že Římskou říši údajně rozložily neduhy 
a zlořády, jež tak radostně bují i v naší postfaktické a skrze kyberneti-
ku řízené moderní době? Inu bylo, je a bude - jakože bohdá nebylo… 
našeptal by nám nejspíš tulák po hvězdách, stejně jako moudrý kmet, 
jenž pamatuje všechny naše republiky. Nejprve řád a pořádek a posléze 
chaos a anarchie! Časy se mění a nejinak tomu bylo na konci starově-
ku. Ačkoli nic se bohdá neschumelilo jen tak, ze dne na den. Ostatně 
i v naší sto let staré republice mělo přec všecko svůj čas. Víme své. 

Leč jak na nás bude nahlíženo v daleké bu-
doucnosti, ví bůh. Anebo jestli čert? Možná 
ten, protože pouze čerti vědí, jestli se na-
šim multikulturálně i plemenně modifiko-
vaným prapravnukům již za takových čtyři 
sta roků nesmrskne naše rozmanitá stát-
nost v jediný bod, jímž bude kradmá zmín-
ka o naší přechodné existenci. Čtyři století 
čítají při stávajících trendech stárnoucích 
prvorodiček cirka dvanáct až patnáct bu-
doucích generací, přičemž o mnoho víc jich 
patrně nežilo ani v tom slavném a věčném 
Imperium Romanum (27 př. n. l. - 395 n. l.), 
na jehož konci první poloviny, mezi lety 166 
až 180 n. l., se o naše území s Římany pře-
tahovali ponejvíce Markomané a Kvádové. 
Všechny populace žijící mimo vlastní impé-
rium považovali staří Římané za barbary. 
Jejich pobytem a pohybem na našem úze-
mí se drahný čas zaobírá v našem městě již 
dobře etablovaný doc. PhDr. Eduard Dro-
berjar, Ph.D. Pod pojmem migrace kmenů 
si snadno představíme rodem spřízněné 
ekipy lidí putujících z místa na místo. Ne-
dejbůh přímo kočovníky. Ale kdo skutečně 
byli a jakou kulturou disponovali tito ryšaví 
divousové, prapředci v dnešní Evropě domi-
nujícího národa, se pokusíme lehce zrekon-
struovat v průběhu letošního, již 8. ročníku 
našeho edukativně-múzického festivalu Je-
víčkovění, který proběhne ve dnech 30. 5. 
- 1. 6. 2019. 
Početnou legii římských bojovníků, řeme-
slníků a kumštýřů nasměruje do Jevíčka 
vedoucí Střediska pro výzkum doby římské 
a doby stěhování národů Archeologického 
ústavu AV ČR Balázs Komoróczy. Římané se 
zde během tří dnů střetnou nejen se svými 
letitými a chrabrými soky v čele s Eduar-
dem Droberjarem, nýbrž se nám společně 
s Germány pokusí ukázat mimo jiné i to, 
kterak složit střípek ke střípku a vstoupit do 
paměti krajiny, která nás má přečtené úpl-
ně stejně, jako měla přečtené naše dávné 
předky z germánského a římského kolena, 
bratry a sestry, jimž byla domovem. 
À propos vítejte krajané! 
Zkrátka jak bývá ve slušném společenství 
dobrým zvykem, kdož v dobrém přichází: 
´Mi casa su casa!´  

        Ruda B. Beran

Lectori benevolo, laskaví čtenáři Iniciál,

povězte, koho nepotěší, může-li na návštěvě u sousedů alespoň kratič-
ko naslouchat uznalým řečem, které přizvukují věhlasu jeho milované 
domoviny. Dušička se blahem tetelí. Vrchovatě jsem si toho užil v půli 
února při vernisáži výstavy Barbaři v pohybu v Regionálním muzeu  
v Litomyšli. To, že Jevíčsko je považováno široko daleko za nejvýznam-
nější archeologickou lokalitu, bylo na severozápadě bývalého okresu 
zřejmé z valné většiny vystavovaných exponátů a průvodních panelů, 
stejně jako z proslovů předních odborníků na dobu římskou a dobu 
stěhování národů. Jeden by možná namítnul: Takových pár střípků,  
a vy s nimi naděláte vědu! Jenže dáme-li střípek ke střípku, rázem mů-
žeme spatřit víc než jen kousek zašlého kovu či dotlučenou keramiku.  
K jakému účelu tyto předměty v nejpozdnějším starověku patrně slou-
žily, se lehce dovtípíme sami, ovšem utvořit z těchto reliktů řetěz sou-
vislostí již není jen tak, na první dobrou. 
Stejně jako představuje naše budoucnost 
jedno nedozírné tajemství, zůstává totiž  
i naše dějinná paměť mnohými záhadami 
opředena. Kam kráčíme, se můžeme toliko 
domnívat, avšak po tom, odkud přichá-
zíme, se dokážeme zajisté i horlivě pídit. 
Každý za sebou přeci zanechává nějakou 
stopu.                
V lidské perspektivě je čas veličinou pro-
měnlivou. Do určité doby míváme času 
habaděj. V perspektivě dítěte představuje 
kalendářní rok pořádný kus života, za-
tímco v perspektivě stoletého staříka je 
rok pouhou setinou vlastního životacho-
du. Člověku vymezený čas tedy vnímáme  
s jeho posunem rozdílně. Každý sice indi-
viduálně, leč sečteno a podtrženo se naše 
zkušenosti a postřehy nakonec obvykle 
scházejí. Notabene sám fakt, že životem 
uondaná paměť si v mnoha případech pro-
mítne lehčeji výjevy z dětství než štrapáce 
z předešlého dne, budiž úkazem svědčícím 
o významu, svébytnosti a jedinečnosti etap 
lidského života.  
Co však s časem, jemuž přísluší přídomek 
´dávno tomu´, s časem, který nás dalece 
předešel? Třebaže se lidé urputnými bá-
dáními již k lecčemus dopídili, pochopení 
pradávných časových úseků zůstává v na-
šich perspektivách ne úplně přesné. Dávná 
staletí jsou v naší hektické přítomnosti vní-
mána poněkud zploštěle, což si dokážeme 
přiznat.   
Pravda, dejme si malý příklad. Kdo z nás 
je schopen okomentovat či si vůbec před-
stavit zásadní rysy vývojových stadií ve 
státním útvaru starověkého Říma? Patrně 
málokdo. Římskou říši, latinsky Imperium 
Romanum, máme ve svých představách 
obvykle pevně zafixovanou v jediném a té-
měř soudržném období; buďto  ještě z dob 
studií, z uměleckých děl, těmi antickými 
počínaje a hollywoodskými trháky konče, 
anebo třeba jen z cest do Itálie. Ale ruku na 
srdce, kdo z nás si  imperiální Řím nevyba-
vuje pouze jako prosperující, na principátu 
dominus et deus postavený a k dominanci 
nad ostatními dovedený řád, který  byl pev-
ný a v inkriminovaném údobí nadčasový? 
A to ruku v ruce s tím, co o antickém Římu 
víme. Třeba že disponoval propracovaným 
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GERMÁNI na cestách přes Čechy, Moravu a ještě dále
Eduard Droberjar

proniklo do římských provincií, a dokonce se na krátko dostalo až do 
severní Itálie, že znamenali vážné ohrožení integrity mocného Impé-
ria. Nakonec museli být Svébové z území římské říše vytlačeni až za 
Dunaj, čímž se Římané na krátko dostali až na jejich území, na Moravu 
a na Slovensko.
Přímá svědectví o působení římských jednotek severně od střední-
ho Dunaje máme nejen na jihu Moravy, na jihozápadním Slovensku  
a v severní části Dolního Rakouska, zejména v místě báze římské ar-
mády na Mušově, v Iži, ale rovněž na dalších lokalitách, kde Římané 
stavěli dočasné tábory. Jejich stopy známe až v Olomouci, v Trenčíně, 
a dokonce i v samotném Jevíčku. Tím se Malá Haná dostala do zor-
ného úhlu samotného Říma. Právě v prostoru Malé Hané se mohli 
Římané s Germány také střetnout vojensky. Napovídají tomu četné 
nálezy militarii a dalších vojenských komponent z doby markoman-
ských válek na vícerých lokalitách Malé Hané a v blízkém okolí.

Co se dělo po markomanských vál-
kách, které skončily Kommodovým 
smírem? Tuto dobu lze považovat 
za jakýsi zlom v dosavadním vývo-
ji. Barbarikum křižují různé větší či 
menší skupiny Germánů za účelem 
nalezení lepších podmínek k živo-
tu. Jací svébští (labskogermánští) 
obyvatelé žili v Čechách, nedoká-
žeme přesně říci. Na Moravě to byli 
Markomani, na jihozápadním Slo-
vensku Kvádové, a to až do konce 
doby římské.
Germáni a obzvláště Svébové byli 
zdatnými bojovníky, řemeslníky 
a obchodníky. Pod vlivy různých 
událostí museli měnit svá sídla, 
často cestovali. V době římské žili  
v neopevněných nížinných osa-
dách, vyráběli keramiku ručně 
tvarovanou, později na kruhu to-
čenou, byli špičkovými řemeslníky 
ve výrobě železa, které potřebovali 
nejen na zbraně (meče, hroty kopí 

a oštěpů), ale také pro výrobu nástrojů, drob-
ných součástí oděvů (spony, pásové garnitury) 
ad. Své zemřelé v době římské pohřbívali žárově, 
nejčastěji do hliněných uren, příkladem mohou 
být významná pohřebiště v Dobřichově a Tře-
busících ve středních Čechách, nebo Plotiště 
nad Labem ve východních Čechách či Kostelec 
na Hané nebo Jevíčko na Moravě. Svébská eli-
ta pochovávala mrtvé zpravidla do komorových 
kostrových hrobů. Nejbohatší hrob z 2. století 
a patrně z celé doby římské v barbariku byl 
objeven u Mušova. V něm spočinuly ostatky  
markomanského krále, který zemřel v době 
markomanských válek a měl úzký vztah k řím-
ské okupační moci na Moravě. Bohaté hroby  
z 2. a 3. století pocházejí rovněž ze sousedního 
Slovenska (Zohor, Stráže), do nichž byli uloženi 
významní představitelé Kvádů.
S odchodem Svébů (Markomanů a Kvádů) na 
konci doby římské na západ do Španělska a Por-
tugalska se naše území stalo součástí velkých 
migračních posunů nejen Germánů, ale rovněž 

nomádů, speciálně Hunů. Dominantní složku osídlení však i nadále 
tvořili Germáni, v 5. století v Čechách Germáni polabští, na Moravě 
Germáni východní (Herulové?). Po nich do Čech opět ze středního 

Měli touhu jít dál – na jih – za teplem – za velkou civilizací římskou,  
a nakonec se jim to také podařilo. Ale cesta k tomu byla dlouhá, 
plná překážek, nástrah, závisti a nenávisti, tak jako vždy, když se tvoří 
něco důležitého. Jako každá význačná civilizace starověkých dějin, tak  
i zpočátku nevýrazní severští Germáni museli ke svému vzestupu ujít 
drahný kus času. Když se z jejich lůna vykrystalizovali jacísi Svébové 
s kořeny ve středním Německu, začaly se v  1. století před Kristem 
rýsovat obrysy pozdějších kmenů polabských Germánů (Svébů), kteří 
po postupném úpadku keltské civilizace zamířili do Čech. V nich se 
setkali se zbytky někdejších slavných keltských Bójů.
Pravděpodobně nejstarším svébským kmenem v Čechách byli Kvádo-
vé, po nich přišli Markomani v čele s Marobudem a ti spolu s dalšími 
germánskými kmeny vybudovali ve střední Evropě mocnou říši v době 
mladší vlády římského císaře Augusta a v počátcích panování Tiberia. 
Centrum Marobudovy říše (kmenového svazu vedeného Markomany) 
se nacházelo někde ve středních 
Čechách (v pražské kotlině nebo na 
Kolínsku). Marobuda lze označit za 
prvního velkého vládce na území 
Čech. Pocházel z urozeného rodu 
markomanského kmene. Marobu-
dův původ je takřka neznámý, po-
dobně jako jeho vzhled a podoba. 
Nic nevíme o jeho nejbližších pří-
buzných. Mládí prožil v Římě, snad 
jako rukojmí. Na Augustově dvoře 
nabyl vzdělání. Bohatství římských 
dovezených výrobků v Čechách 
svědčí o významných obchodních 
a diplomatických kontaktech mezi 
římským Impériem a Marobudovou 
říší. Moc a sláva, kterou Marobud 
měl, se záhy staly trnem v oku řím-
ské říši. Proto proti němu Římané 
nasměrovali dva velké expediční 
sbory s cílem zničit první germán-
ský útvar na území barbarika a po-
stupně toto území ovládnout. Vel-
ké sousto, které si císař Augustus 
ukrojil, však nesplnilo očekávání a celá válečná 
operace musela být předčasně ukončena.
Zánikem Marobudovy říše z důvodů vnitro-
germánských sporů, závisti a šarvátek mezi 
některými lokálními barbarskými vládci končí 
úspěšně započatá a rozvíjející se kapitola dějin 
našeho území. Marobud prchá z Čech do Itálie, 
snad také přes Malou Hanou(?), určitě však přes 
Dunaj a Alpy do Ravenny. Kvádové Marobudovy 
říše se stěhují z Čech přes Moravu na západní 
Slovensko, Markomani přecházejí na jižní Mo-
ravu a do Dolního Rakouska. Oba slavné kmeny 
velmi pravděpodobně na svých cestách z Čech 
na východ a jihovýchod procházejí Malou Ha-
nou a Jevíčkem. Mnohé archeologické nálezy  
z posledních let o tom podávají svědectví. Če-
chy až do velkého válečného konfliktu (marko-
manských válek) na jeden a půl století ovládl 
kmen svébských Hermundurů, kteří přišli ze 
středního Německa.
Markomanské války za vlády císaře Marka Aure-
lia pak představovaly po existenci Marobudovy 
říše druhou nejvýznamnější epochu dějin našeho území v době řím-
ské. Nejaktivněji v boji s římskou říší vystupovali Markomani a Kvádo-
vé, kteří dokonce byli pro Římany tak nebezpeční, když jejich vojsko 



Germánů na Malé Hané po-
stupně odkrýváme. I když i to 
bude dlouhá cesta, na jejím 
konci snad spatříme my a ge-
nerace budoucí jasnější kon-
tury významu germánského 
osídlení Malé Hané.
Letošní Rok římsko-germán-
ských válek na Malé Hané, 
jak jej vedení města při pří-
ležitosti kulturně-společen-
ské akce Jevíčkovění 2019 vyhlásilo, se tak stává vhodnou příležitostí 
připomenout Malohanákům, jakou významnou paměť starověkých  
a raně středověkých dějin malebná Malá Haná ukrývá. 
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Německa přicházejí Durynkové a zejména pak poslední z významných 
germánských kmenů se svébskými kořeny – Langobardi (dlouhobra-
dí), kteří si za jedno z center ve středním Podunají zvolili úrodnou jižní 
Moravu. Po sobě zanechali kostrová pohřebiště s hroby bojovníků  
a žen. Nejvýznamnější památkou po Langobardech na Moravě je 
mauzoleum na Žuráni severně od Brna s hrobem langobardské 
královny (Silinga?, dcera herulského krále Rodulfa a manželka lan-
gobardského krále Wachona). Nové archeologické nálezy v Jevíčku  
a širším okolí prokazují, že na jižní Moravu pronikali Langobardi  
z Čech právě přes Malou Hanou. 
Co se nepodařilo předchůdcům Langobardů (Markomanům a Kvá-
dům), to se podařilo jim samým. V roce 568 opouštějí Moravu  
a střední Podunají a přesidlují do Itálie, kde vytvořili mohutnou raně 
středověkou říši. I když ji nakonec v roce 774 vyvrátil Karel Veliký, sen 
se splnil. Svébští Langobardi se stali pány Itálie. 
Přes půl tisíciletí dlouhý pobyt Germánů na území Čech a Moravy 
zanechal bezpočet památek hmotných, v krajinách ukrytých v hloubi 
barbarika a postupně odkrý-
vaných a vědecky poznáva-
ných. Velkou roli v tom měla  
a má Malá Haná. Přes ni v růz-
ných dobách Germáni (Kvá-
dové, Markomani, Lango-
bardi) procházeli na cestách  
z Čech na Moravu, do střed-
ního Podunají, a nakonec až 
do Španělska a Portugalska 
a do samotného srdce antic-
kého a křesťanského světa – 
Itálie. Na Malé Hané Germáni 
také žili a umírali, budovali 
osady, hutnili železo, s Říma-
ny obchodovali, ale také bo-
jovali. Detailní vhled do života 

Dále vystoupí legenda českého bigbítu 
ENERGIT,  

UWE und Wiederbelebung Simon  
& Garfunkel band, ZUŠ Jevíčko,  

Literární klub KÁČKO a jeho hosté,  
již tradiční 4WD  
a mnozí další

Římská a germánská ležení na Panském dvoře
aneb

Římané a Germáni po tři dny v akci!
Rekonstrukce a animace doby ř ímské 

Dny plné dobrodružství, bojůvek i smiřování, starověkých  
řemesel a her

 Antické divadelní  představení
Titus Maccius Plautus: Curculio aneb  

DARMOJED

Jevíčkovění  
Tradiční festival múz a veškerého kumštu  

v Roce římsko-germánských válek na Malé Hané

Panský dvůr  
30. května - 1. června 2019  

Program festivalu najdete v příštím čísle 
Jevíčského zpravodaje 

Před osmdesáti lety byla  
zahájena stavba dálnice 

Obracím se touto vzpomínkou hlavně k těm nemnoha pamětníkům, 
ale i ke všímavým čtenářům, kterým bych ráda připomenula jistou 
technickou památku. Nebo bychom mohli říct memento lidské čin-
nosti. 
Hovořím o nedostavěné tzv. „Hitlerově dálnici“ původně navržené na 
trase Wien - Bréslau, jejíž stavební díl č. 31 byl veden západně od 
našeho města. 
Na datum zahájení této stavby, tj. 11. 4. 1939, mě upozornil autor pu-

blikace Německá prů-
chozí dálnice, pan To-
máš Janda, jenž poskytl 
i obrazový materiál. 
Často se procházíme 
kolem této stavby, 
která postupně splývá  
s okolním terénem  
a už nám ani nepřijde 
na mysl, že to zde bylo 
někdy jiné. 
Je s podivem, jak pre-
cizně byla tato stavba 
tehdejšími českými sta-
vebními firmami pro- 
vedena,  a  že ani zub 
času či lidské nevhod-
né chování na ni neza-
nechalo přílišné šrámy.

Mgr. Helena Ulčová
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Muřinoh gratuluje  
dvanáctému vylosovanému poutníkovi,
poprvé místnímu!,
který úspěšně doputoval  
za Krchomilkou.
Je jím Radka Jelínková z Jevíčka,
jíž doručíme knihu Muřinoh  
a Krchomilka s věnováním autora.

Oldřich Bubeník - středoškolský profesor
a ideologicky růst. Je dost nepochopitelné, co vlastně po učiteli se 
znalostí několika světových jazyků vlastně chtěli za růst!
Písemné odvolání na rozvázání pracovního poměru profesora Bube-
níka bylo věcné. Uvedl, že v letech 1928 -1934 absolvoval Masarykovu 
universitu se zaměřením na jazyky: španělštinu, němčinu, angličtinu, 
francouzštinu a ruštinu. Pedagogické zkušenosti získal na gymnáziích 
v Novém Bohumíně, Uherském Brodu, Novém Městě na Moravě  
a následně na gymnáziu v Jevíčku. 
Uvedené argumenty však nebral nikdo v potaz, a takto vzdělaný člo-

věk musel tedy nastoupit na místo vrátného 
v místním pivovaru za 3,40 Kč/hod. Později 
působil jako skladník a následně jako úředník 
v MŠLZ n. p. Velké Opatovice. Až v roce 1965 
se mohl vrátit ke své pedagogické činnosti na 
SVVŠ v Jevíčku. O výsledku či nápravě k jeho 
žádosti o rehabilitaci, v roce 1968 zaslané 
na tehdejší KNV v Hradci Králové, neznám 
odpověď. Byla asi opět odložena v důsledku 
následných politických událostí. 
O literární tvorbě a aktivitách v kulturní  
oblasti profesora Bubeníka se můžeme do-
číst v kapitole Několik slov o autorovi a jeho 
díle v knize Láska je vynalézavá, která byla 
vydána v roce 1993 v Olomouci.
Co dodat na závěr? Životní pouť profesora 
Oldřicha Bubeníka se započala v roce 1908 
v Jevíčku a jeho život zde i v roce 1973 vyhasl.
Dnes je asi těžké pochopit, jak obtížně proži-
té období, kterým tento člověk a jeho rodina 
musela projít a nerozpadnout se, mohli ustát. 
V dnešní době různých sociálních programů 
na podporu nezaměstnaných, pomoc cha-
rit na zlepšení a ulehčení tíživých životních  
situací, se mezilidské vztahy zhoršují a nedají 

se vůbec přirovnat k tomu, čím procházelo mnoho dalších rodin v le-
tech budování tzv. socializmu.   
Jsem přesvědčená, že dosud žijící bývalí studenti, které profesor Bu-
beník učil na našem gymnáziu, později na SVVŠ, bývalí spolupracov-
níci nebo i mnoho dalších lidí z doby, kdy nesměl vykonávat svou 
pedagogickou činnost, zajisté někdy zavzpomínají.
Některé vzpomínky na profesora Bubeníka se zajisté mnohým čtená-
řům vybaví a možná nebudou vždy jen příjemné, protože nikdo není 
tak dokonalý nebo ideální, aby nezanechal nějaký stín. Ale jak praví 
jedno naše přísloví: Není jeden ten, aby se zavděčil lidem všem. 

Mgr. Helena Ulčová

Čas se nedá zastavit, je to jedna z fyzikálních veličin, na kterou jsme 
všichni krátcí. Co nám ale zůstává a čas nám nemůže vzít, jsou naše 
vzpomínky na různé prožitky či osoby, které nějakým způsobem hrály 
v našem životě roli. Tyto však také časem sesychají, ne-li zcela vymizí. 
A proto vzpomínejme!
Jednou takovou výraznou osobností byl středoškolský profesor  
Oldřich Bubeník. Nutno říci, že i když náš ročník na SVVŠ vyučoval 
asi jen dva roky, vzpomínám na něj ráda. Setkala jsem se s ním již dří-
ve než na střední škole. Jednak se znal s mým otcem, kterého občas 
navštívil, ale první setkání s jeho pedagogic-
kou činností bylo na kurzech angličtiny, který 
na škole uskutečnil pod hlavičkou MŠLZ.    
Po těch zhruba 53 letech od jeho působe-
ní na zdejším ´ústavu´, si již zcela nepama-
tuji jeho učební metody. Jsou to jen střípky. 
Například když jsme měli psát písemku, jako 
všeteční študáci jsme nachystali na katedru 
různé časopisy, do kterých se pan profesor 
po zadání tématu začetl. Po chvíli jen tak 
mimochodem pronesl: „Vstávám“. Samo-
zřejmě nastalo velké šustění a zavírání knih  
a sešitů. Profesor svižným krokem prošel  
třídou a opět se u katedry dal do čtení. Což 
se za tu hodinu opakovalo několikrát. 
Původně jsem si myslela, že jedinou slabi-
nou profesora Bubeníka bylo, že si ne zcela 
pamatoval příjmení žáků. Na tento omyl mě 
upozornil jeho syn, k čemuž lze ještě uvést, 
že studenti pana profesora takto získávali 
občas i docela humorná a nová jména. K žá-
kovským písemným pracím a jejich ne zcela 
estetickému vzhledu pronášel pan profesor 
vtipné a vzletné komentáře, a ne jako ostatní 
kantoři, kteří jen suše poznamenali: Ty škrá-
beš jako kocour!  Tyto postřehy z minulosti mi potvrdil rovněž bývalý 
student gymnázia z let 1946-48. I jim měnil jména. Hodiny, v nichž se 
psaly písemky, pročetl a komentoval písemné práce. Jak je vidět, ani 
přerušení pedagogické činnosti na mnoho let nezměnilo jeho přístup 
ke studentům.   
Co dalšího vydolovat ze vzpomínek? Snad jen to, že profesor Oldřich 
Bubeník byl osobností se vším všudy. Jeho postava působila roze-
vlátě. I když stál a jen gestikuloval rukama, působil, jako by byl celý 
v pohybu. Už na dálku byl nepřehlédnutelný a vždy svůj.   
Nemoralizoval, protože z jeho osoby vyzařovala přirozená autorita  
a respekt.
Kdysi před námi studenty, vesměs z našeho malého města a nedale-
kého okolí, pronesl jednu velmi moudrou, pravdivou a nadčasovou 
poučku:
„Všichni byste měli jít do světa, a tam získat zkušenosti. Potom se klid-
ně vraťte domů.“ Měl pravdu, člověk musí poznat i vzdálenější kraje 
nebo země, jiné lidi a třeba si i natlouct, aby se obohatil o zkušenosti 
a mohl se na ten náš místní zmenšený svět a jeho proměny dívat 
s nadhledem.  
Vraťme se však k jeho další činnosti. Profesor Bubeník na škole re-
žíroval různá literární či básnická pásma a do účinkování zapojoval 
téměř všechny studenty. Tak to byl například Večer maďarské poezie 
či vzpomínkový večer zaměřený k památce vojáků z Napoleonských 
válek (r. 1813) pohřbených v hromadném hrobě na Červeňáku.
To byla jen jedna strana mince, viditelná část života a práce profesora 
Bubeníka. Co se ale odehrávalo v jeho dalším životě (řečeno v jeho 
13. komnatě) a co bylo většině veřejnosti skryto, není vůbec, ani po 
letech příjemné. Na základě poskytnutých písemných materiálů eme-
ritním profesorem Vítem Bubeníkem, jeho synem, se dozvídám, proč 
a kdy byla přerušena jeho pedagogická činnost. 
Odbor školský a kultury ONV v M. Třebové ukončil v roce 1959 jeho 
pracovní poměr. Jako odůvodnění tohoto kroku je v dopise ze dne  
25. 5. uvedeno, že jako učitel nepřistupoval ke své práci v duchu 
vědeckého světového názoru a nevyužil možnosti se sám vzdělávat 


