
Ohlédnutí za Rokem římsko-germánských válek na Malé 
Hané a plány na rok příští

Letošní rok označilo vedení města jako Rok římsko-germánských válek na Malé Hané, 
což bylo zároveň i nosné téma letošního Jevíčkovění. Tento námět nebyl vybrán náhodně, 
ale měl za úkol vyzdvihnout významné archeologické objevy na Malé Hané. Díky tomuto 
počinu si mohli nejen Jevíčští připomenout, jakou významnou historii starověkých a raně 
středověkých dějin Malá Haná ukrývá. Pořádané akce v rámci Roku římsko-germánských 
válek na Malé Hané měly za cíl seznámit občany Jevíčka a jeho blízkého okolí s historií  
a archeologií doby římské. Za pozoruhodnými projekty však musí vždycky někdo stát. Hlav-

ními tahouny jednotlivých progra-
mů v rámci Roku římsko-germán-
ských válek byl radní, literát a du-
chovní otec Jevíčkovění Ruda Be-
ran, místostarosta Miroslav Šafář  
a v neposlední řadě sám patron 
Germánů, populární český archeo-
log doc. Eduard Droberjar. Díky 
těmto mužům jsme byli pravidel-
ně a podrobně informováni o nej-
novějších poznatcích z výzkumů  
v jevíčských archeologických nale-
zištích. 
Třídennímu multikulturnímu festi-
valu Jevíčkovění se podařilo pře-
vést teoretickou rovinu archeolo-

gického bádání na laickou úroveň pro širokou veřejnost, zejména děti. Rozmanitý vzdělávací 
a umělecký program, který se odehrával na Panském dvoře, umožnil návštěvníkům detailně 
nahlédnout do života Germánů a Římanů. Každý si mohl vybrat z bohaté škály programu 
podle své chuti – odbornou přednášku, výstavu, vlastivědnou procházku, tvořivou dílnu pro 
děti či divadelní představení. Samotný vrchol Jevíčkovění přišel na řadu v sobotu v podobě 
„Římsko-germánského dětského dne“, pro děti byla připravena spousta tematických her, 
ukázky starověkých řemesel a bojových šarvátek mezi Germány a Římany. 
V srpnu a v září byly v Jevíčku realizovány odborné a vědecké aktivity, jednou z nich byl ar-
cheologický výzkum na nové lokalitě označené jako Jevíčko XIII (nad Žlíbkami). Tato oblast 
byla a stále je zkoumána doc. Droberjarem. Město Jevíčko uspořádalo spolu s výzkumníky 
„Den otevřené země římsko-germánské v Jevíčku“, tedy prezentaci nových archeologic-
kých nálezů a představení významu této lokality v kontextu germánského a římského osídle-
ní Jevíčka, jakožto i celého regionu Malá Haná. Završením odborných aktivit bylo uskutečně-
ní XV. Protohistorické konference „Archeologie bar-
barů 2019“, která se konala na jevíčském gymnáziu 
za účasti významných archeologů ze střední Evropy. 
A jelikož se již nyní připravuje další ročník Jevíčko-
vění s podtextem „Roku židovské paměti“, tak se 
můžeme těšit, že se následující rok 2020 ponese  
v duchu židovské tematiky spojené s naším městem. 
Rádi bychom na památku židovských obyvatel Je-
víčka uskutečnili dvě akce ve zrekonstruované ulici 
Soudní. Chceme obnovit „Desky desatera“ na průčelí 
synagogy, které nahradí stávající husitský kalich s kří-
žem. Vrátíme tak této kulturní památce její původní 
symboliku. Dále plánujeme instalaci památníku je-
víčských obětí holocaustu dle návrhu Ing. arch. Jaro-
slava Klenovského, který by byl umístěn na pietním 
místě v prostoru před synagogou. Není nic strašněj-
šího než lidské utrpení způsobené válkou, proto považujeme za důležité i po desetiletích si 
tyto skutečnosti připomínat jako varování a poučení dnešku.

Jitka Budigová

www.jevicko.cz
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Fotoaktuality

Obnovený  
křížek  
ke kostelíčku  
z dotace 
Pardubického 
kraje

Oprava atletického hřiště z dotace MMR je  
v plném proudu

Jevíčští hasiči 5. v kraji ve vyprošťování

Annos singulos MMXIX      
Rok římsko-germánských válek na Malé Hané 
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Závěrem mi dovolte 
poděkovat všem mým 
kolegům  a spolu- 
pracovníkům z měst-
ského úřadu za vý-
bornou spolupráci, 
bez které by realizace 
všech těchto projektů, 

akcí a záměrů nebyla vůbec možná.
Krásné podzimní dny a hlavně zdraví  
s dobrou pohodou Vám přeje 

Dušan Pávek, dipl.um.,  
starosta Města Jevíčka

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás všechny zdravím v rámci 
okénka radních, ve kterém se s kolegy 
radními střídáme nad různými tématy.
Přemýšlel jsem, o čem bych Vám měl na-
psat. Témat je tak mnoho, že těžko vše 
vměstnat do jednoho článku. Nakonec 
jsem se však rozhodl nastínit Vám záměry 
příštího roku, které budeme na základě 
společné vize zastupitelů předkládat ke 
schválení do rozpočtu roku 2020. Pokud 
tedy finanční výbor a zastupitelstvo navr-
žené investiční akce schválí, budou zapra-
covány do městského rozpočtu pro rok 
2020.
Úvodem je nutné sdělit, že naše finanční 
předpoklady pro rok 2020 jsou takové, že 
bychom měli mít zůstatek na bankovních 
účtech města ke konci roku 2019 ve výši 
cca 14 – 15 mil. Kč, k tomu cca 10 mil. Kč 
volných rozpočtových prostředků města 
na investice v roce 2020. Celkem je tedy 
náš investiční předpoklad pro rok 2020 
ve výši 25 mil. Kč. Ke spolufinancování 
investičních záměrů se samozřejmě sna-
žíme získávat dotační podporu, abychom 
nečerpali jen městské zdroje.
Žhavým projektem k realizaci by mělo 
být zahájení Rekonstrukce kina ASTRA 
a jeho přestavba na multifunkční kul-
turní stánek. V září letošního roku je již 
stav kritický, neboť sál kina musel být  
z důvodu nevyhovujících technických 
podmínek uzavřen pro veřejnost. Tyto 
jsou způsobeny zejména opakovaným za-
tékáním střechou do samotného prostoru 
sálu, kdy střešní krytina je již tak strávená, 
že opravy jsou velmi složité a kompliko-
vané. Na rekonstrukci máme dokončenou 
projektovou dokumentaci a je vydáno 
stavební povolení. Celkové náklady akce 
jsou v projektu vypočteny na 32 mil. Kč. 
Město žádalo o dva dotační tituly, MMR 
a IROP, kde jsme uspěli pouze v progra-
mu IROP na zateplení veřejných budov  
a získali dotaci ve výši 2,6 mil. Kč. Otázkou 
však zůstává, zda je efektivní takto níz-
kou dotaci přijmout, neboť její podmínky 
jsou v porovnání se závazky dotačního 
titulu a celkové výše investice poměrně 
omezující. Navíc by město muselo pro 
komplexní realizací s dotací zajistit další 
úvěrové spolufinancování projektu. Lepší 
volbou se jeví etapizovat celkovou opra-
vu kina např. na 3 roky a v každém roce 
udělat část, kterou by město financovalo 
z vlastních zdrojů, případně drobnějších 
dotačních titulů např. Pardubického kra-
je atd. Také bychom měli lepší možnosti 
v případě operativních úprav v projektu 
rekonstrukce, které se vždy při realiza-
ci každé akce objeví. Pro rok 2020 tedy 
budeme preferovat provedení komplexní 
rekonstrukce střechy budovy kina ve výši 
cca 5 mil. Kč.
Další velkou investiční akcí roku 2020 je již 
občanům dlouho slibovaná Oprava uli-
ce Okružní II, tedy úsek od Biskupické 
ulice po Olomouckou. Zde by se mělo 
jednat o výměnu kanalizace, vodovodu, 
veřejného osvětlení, kabelů ČEZ, O2, nové 

Okénko radních chodníky s propojením na ulici Pod Zahra-
dami, parkoviště a Pardubický kraj provede 
finální pokládku asfaltových povrchů. Tato 
akce by měla být spuštěna v březnu nebo 
dubnu 2020 a pro město představuje inves-
tici cca 8 mil. Kč.
Mezi investicemi bude pokračovat Výstav-
ba Bytového domu na ulici Barvířské, 
který bude v letošním roce ukončen hru-
bou stavbou. V příštím roce by měl být 
bytový dům zcela dokončen a připraven 
k nastěhování. Jedná se o celkem 5 bytů  
v rámci sociálního bydlení a projekt je pod-
pořen významnou dotační podporou 10,5 
mil. Kč z celkových 12,5 mil. Kč.
Mezi další investiční akce jsou do návrhu 
rozpočtu, ovšem s výrazně nižší finanční 
náročností, zařazeny projekty jako  Opra-
va cesty na Maříně, Rekonstrukce kotelny 
v objektu kláštera, která bude mít i vazbu 
na budoucí připravovaný projekt rozší-
ření městského muzea, dále vybudování 
1. etapy příjezdové komunikace do nové 
průmyslové zóny a k připravovanému no-
vému sběrnému dvoru na ulici Třebovské 
naproti benzínové stanici. Také máme roz-
jednány koupě pozemků pro připravova-
nou výstavbu RD v lokalitě za hřbitovem. 
V plánu je i částečné doplnění kamerového 
systému města nebo nutné pořízení nové-
ho serveru Městského úřadu, který již hrozí 
vypovězením služby. Chtěli bychom se vě-
novat i projektové přípravě na vybudová-
ní přírodního koupaliště na Žlíbkách, kde 
jsme navázali spolupráci s odborníkem na 
budování přírodních biotopů, které v dneš-
ní době velmi úspěšně nahrazují zastaralá 
koupaliště a umožňují kvalitní koupání bez 
použití chemie. V projektové přípravě jsou 
i další záměry jako výstavba cyklostezky Je-
víčko – Velké Opatovice nebo vybudování 
chodníku na ulici Třebovské včetně pře-
chodů pro chodce a parkoviště. Naši po-
zornost směřujeme i do ulice Zadní, Příč-
ní a K. Appla, kde chceme připravit návrh 
opravy silničních povrchů a chodníků. Svůj 
prostor dostane i obnova památek města 
v rámci dotačního titulu Ministerstva kultu-
ry. Ve výčtu také chybí celá řada záležitostí, 
které každoročně vyvstanou z nenadálých 
provozních potřeb města. Na tyto případy 
se snažíme rovněž myslet v rámci přípra-
vy rozpočtu a jsou často zapracovány jako 
součást jednotlivých rozpočtových kapitol, 
které důsledně sleduje a zapracovává do 
rozpočtu vedoucí finančního odboru Ing. 
Jana Bartuňková.

Vážení spoluobčané,
aktivit a plánů jak vidíte, je mnoho. Tyto 
všechny si vyžadují náročnou projekto-
vou, finanční i organizační přípravu, což 
tvoří hlavní náplň naší práce. Snažíme se 
společně s panem místostarostou, radními  
a týmem zaměstnanců MěÚ Jevíčko zpra-
covávat Vaše podněty a návrhy, které jsou 
pro nás velmi cenné. Mnohdy člověku ne-
zbývá příliš času na osobní setkávání s Vámi 
občany, což si vždy po dnech strávených  
u kancelářské práce uvědomuji. Proto je 
mým osobním závazkem právě tuto strán-
ku osobních setkání s Vámi občany posilo-
vat.

Společenská rubrika 

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

Antonín Wallert
Věra Václavíková
Bronislava Votavová
Věra Havlíčková
Vladimír Burget 
Margit Machálková
Ludmila Haasová
Oskar Chlebek 

INfORMACE Z MATRIKy

Na den 13. 10. 2019 je  
naplánováno vítání nových 

občánků. 
Žádáme rodiče, kteří mají o přivítání 
nově narozeného dítěte zájem, aby se 
dostavili na matriku a vyplnili připrave-
ný formulář. Poté jim bude do schránky 
doručena pozvánka s konkrétní hodi-
nou konání akce.
Město Jevíčko i nadále vyplácí finanč-
ní příspěvek na narozené dítě, které je 
přihlášeno k trvalému pobytu v Jevíč-
ku. Je však nutné, aby se rodiče dítě-
te sami osobně dostavili (bez vyzvání 
matrikářky) na Městský úřad Jevíčko, 
matriku a po předložení rodného listu 
jim bude příspěvek vyplacen.
Případné dotazy zodpoví pracovnice 
matriky osobně nebo  na tel. čísle 464 
620 515.

                           Jaroslava Jeřábková
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nejvíce v sobotu večer na koncert Dalibora 
Jandy s Jiřinou Annou Jandovou a kapelou 
Prototyp, kde odhaduji účast okolo 2000 ná-
vštěvníků. Téměř plné náměstí bylo i v neděli, 
která byla zakončena koncertem Hany a Petra 
Ulrychovými s kapelou Javory. Poděkování pa-
tří rovněž i všem dalším účinkujícím z našich 
místních organizací a skupin, které se nemalou 
měrou podíleli svým vystoupením na slavnost-
ním a pestrém programu pouti. Rovněž místní 
spolky a občerstvovatelé si zaslouží poděková-
ní za zajištění občerstvení. 
Poděkování musím tlumočit také všem tech-
nickým pracovníkům města, městské policii, 
pracovnicím turistického informačního centra, 
členům kulturní komise města a všem dalším, 
kteří se podíleli na zdárném průběhu pouti.
Závěrečné poděkování patří sponzorům a do-
nátorům, díky nimž se nám podařilo rozpočet 
pouti podpořit celkovou částkou 89.000,- Kč. 
Zde již uvedu všechny jmenovitě. Jevíčskou 
pouť 2019 podpořili: STAVKOM, spol. s r.o. 
Boskovice; Kamenictví Hemzal Konice; Za-
hrada pro Vás - Petr Dokoupil; MERSTASTAV 
s.r.o.; Elektroplošiny Zdeněk Schreiber; Sta-
vebniny DEK Svitavy; Autoservispneu Petr 
Zikmund; KERAX s.r.o.; Stavebniny Stup-

ka s.r.o.;  Ing. Jan Král – staveb-
ní dozor; František Hanzal; cuk-
rárna U Mlsné kočky – Aleš Ertl; 
Podlahářské práce Petr Bombera 
a společnost MUSICSOUNDSYS-
TEMS – Miroslav Horký, kte-
rému děkujeme za zvuk, světla  
a zajištění pódiové techniky.
Nezbývá než pomalu začít plánovat 
příští Jevíčskou pouť, která je termí-
nově stanovena na 15. – 16. srpna 
2020 a přát si, aby opět proběhla ve 
zdraví, pohodě a dobré atmosféře 
jako ta letošní.

Dušan Pávek, dipl.um.,  
starosta Města Jevíčka

MUDr. Ivana Křížová
neordinuje 11. 10. 2019  

– druhý pátek

Chirurgická ambulance 

MUDr. Jana Melková
DOVOLENá  

29. 10. – 1. 11. 2019

MUDr. Trčková
Školení 24. – 25. 10. 2019

Dovolená 31. 10. – 1. 11. 2019     

Jevíčská pouť 2019 se podařila

Vážení občané, návštěvníci pouti,
chtěl bych touto cestou opět velmi poděkovat 
všem za spolupráci na přípravě a organizaci 
Jevíčské pouti, která proběhla 17. – 18. srpna 
2019. Jako každoročně se jednalo o největší  
a nejnáročnější akci ve městě, jak z hlediska 
organizačního, tak bezpečnostního.
Myslím však, že jako v předchozích letech pro-
běhla pouť ve velmi slavnostní a pohodové 
atmosféře. Pravda, skladba hudebních těles 
možná nepotěšila naprosto všechny hudební 
„fajnšmekry“, ale rozhodně byla opět zamě-
řena na široké spektrum návštěvníků, od těch 
nejmladších až po nejstarší. Hlavním cílem 
pouti není festival umění, ale společenské se-
tkání napříč generacemi, rodáky a poutníky, 
kteří zavítají do Jevíčka zažít příjemnou atmo-
sféru.
Hlavním podtitulem pouti je svátek našeho 
kostela, který je v Jevíčku zasvěcen Nanebe-
vzetí Panny Marie a musím z tohoto místa 
poděkovat i panu faráři Ing. Mgr. Josefu Slezá-
kovi za krásnou slavnostní nedělní mši svatou 
a také čím dál více navštěvovanější nedělní 
posezení na farní zahradě, která je v poutní 
neděli otevřena všem návštěvníkům.
Jevíčské náměstí se jako každoročně zaplnilo 

Jevíčko opět navštívily děti ze Zakarpatí
Naše město i v letošním roce drží družební tradici s obcí Korytňany v Užhorodském okrese. Ve 
třetím zářijovém týdnu jsme u nás opět přivítali folklorní soubor z tamější umělecké školy se 
starostou této obce Igorem Badydou. A protože záštitu nad pobytem dětí ze Zakarpatí převzala 
Základní umělecká škola Jevíčko, došlo i na společný koncert. Týdenní program byl pestrý – za-
hrnoval turistiku s Literárním klubem Káčko na opatovické Hradisko i poznávání krás Moravského 
krasu. Samozřejmě, že o velkou část programu se  postaraly ZUŠ i ZŠ – takže se hrálo, zpívalo, 
tvořilo, sportovalo i vzdělávalo. Poděkování patří všem pomocníkům, zejména však řediteli ZUŠ 
Mgr. art. Ondřeji Čadovi, který celý pobyt naplánoval a byl hlavním organizátorem. Akci dotačně 
podpořil Pardubický kraj částkou 30.000 Kč. Děkujeme.

Vedení města Jevíčko

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 12. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání 
12. zasedání Zastupitelstva města Jevíč-
ka, svolaného starostou města Dušanem 
Pávkem, dipl. um. v souladu s § 103 odst. 5 
zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost  
    Městského úřadu Jevíčko,  
    Palackého nám. 1, Jevíčko 
Doba konání: 14. 10. 2019 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním 
    na úřední desce

V Jevíčku dne 16. 09. 2019

  Dušan Pávek, dipl. um. v. r.  
starosta města Jevíčka
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Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/10Z/2019 program 10. zasedání konaného 

dne 12. 8. 2019
2/10Z/2019 návrhovou komisi ve složení  

Ing. františek Bušina, Ing. Aneta Pávko-
vá, Ing. Roman Müller

4c/10Z/2019 výsledek zadávacího řízení 
na akci „Rekonstrukce sportovního  
a atletického hřiště ZŠ Jevíčko“, ve kte-
rém nejvýhodnější nabídku podala spo-
lečnost EKOTERM CZ, s. r. o., Pražská 
870, 679 61 Letovice, IČ: 25307002 za 
nabídkovou cenu ve výši 3.042.383 Kč 
bez DPH (3.681.284 Kč vč. DPH)

4d/10Z/2019 cenovou nabídku a SOD mezi 
Městem Jevíčko a společností EKO-
TERM CZ, s. r. o., Pražská 870, 679 61 
Letovice, IČ: 25307002 na akci „Rekon-
strukce sportovního a atletického hřiště 
ZŠ Jevíčko“ za nabídkovou cenu ve výši 
3.042.383 Kč bez DPH (3.681.284 Kč vč. 
DPH) a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

5b/10Z/2019 dohodu o ukončení smlouvy 
o budoucí smlouvě o zajištění pře-
ložky zařízení distribuční soustavy  
č. Z_S14_12_8120070004 mezi ČEZ Dis-
tribuce, a. s. a Městem Jevíčko

6/10Z/2019 cenovou nabídku firmy Hrbata,  
s. r. o., Svitavská 166, Jevíčko, IČ: 
02855712 na opravu poškození stěny 
RD č. p. 421 na ul. Třebovská v Jevíč-
ku za předpokládanou částku ve výši 
141.730 Kč bez DPH

7/10Z/2019 vícepráce předložené společností 
BKK STAV, s. r. o., Brněnská 183, Jevíč-
ko, IČ: 04309430 v rámci realizace akce: 
„Oprava a statické zajištění opěrné zdi 
zámku“ v celkové výši 250.293 Kč bez 
DPH a příslušný dodatek č. 1 smlouvy 
o dílo a pověřuje starostu podpisem 
dodatku č. 1

8/10Z/2019 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na 
rok 2019 č. 5

10/10Z/2019 prodej nemovitých věcí - pozem-
ků p. č. st. 2019 (256 m2) - zastavěná 
plocha a nádvoří, p. č. st. 220/1 (1706 
m2) - zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 
st. 220/2 (384 m2) - zastavěná plocha 
a nádvoří, p. č. 145 (165 m2) - ostatní 
plocha a p. č. 147 (82 m2) - ostatní plo-
cha, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí L*** 
Ř*** Boskovice za cenu 3.100.000 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrální-
mu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a L*** Ř*** na prodej pozemků p. č. st. 
219, p. č. st. 220/1, p. č. st. 220/2, p. č. 
145 a p. č. 147, vše v k. ú. Jevíčko-před-
městí a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

11/10Z/2019 záměr směny části pozemku p. 
č. 538/22 - orná půda v k. ú. Jevíčko-
-předměstí

12a/10Z/2019 změnu využití grantu města pro 
Gymnázium Jevíčko z plánované akce 
„Gymfest“ na akci „Výstava pro lyceum“

12b/10Z/2019 pořízení osobního vozidla pro 
potřeby MěÚ Jevíčko

12d/10Z/2019 záměr prodeje pozemku p. č. 
1751/15 - ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
-předměstí

12e/10Z/2019 bezúplatný převod pozemků p. 
č. 529/5 - zahrada, p. č. 529/6 - ostat-
ní plocha, p. č. 1751/91 - ostatní plo-
cha, p. č. 1751/92 - ostatní plocha, p. č. 
1757/94 - ostatní plocha, p. č. 1751/95 

- ostatní plocha, p. č. 1751/99 - ostatní 
plocha a p. č. 1757/101 - ostatní plocha, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí do majet-
ku Pardubického kraje

12f/10Z/2019 smlouvu o smlouvě budoucí 
kupní na prodej částí pozemků p. č. 
138 - ostatní plocha a p. č. st. 216/1 - 
zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/10Z/2019 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. 
Jiřího Janečka a Marka Káňu

Zastupitelstvo města Jevíčko ruší
4a/10Z/2019 usnesení ZM č. 6a/7Z/2019 ze 

dne 15. 4. 2019 - Zastupitelstvo města 
Jevíčko schvaluje výsledek zadávacího 
řízení na akci „Rekonstrukce sportovní-
ho a atletického hřiště ZŠ Jevíčko“, ve 
kterém nejvýhodnější nabídku podala 
společnost S-Vision, s. r. o., Staňkov 16, 
507 82 Pecka, IČ: 04474694 za nabídko-
vou cenu ve výši 3.001.738 Kč bez DPH 
(3.632.103 Kč vč. DPH)

4b/10Z/2019 usnesení ZM č. 6b/7Z/2019 ze 
dne 15. 4. 2019 - Zastupitelstvo měs-
ta Jevíčko schvaluje cenovou nabídku 
a SOD mezi Městem Jevíčko a společ-
ností S-Vision, s. r. o., Staňkov 16, 507 
82 Pecka, IČ: 04474694 na akci „Rekon-
strukce sportovního a atletického hřiš-
tě ZŠ Jevíčko“ za nabídkovou cenu ve 
výši 3.001.738 Kč bez DPH (3.632.103 
Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy, který je podmíněn získá-
ním dotace MMR ČR v dotačním titulu 
„Podpora obnovy sportovní infrastruk-
tury“

5a/10Z/2019 usnesení ZM č. 9b/8Z/2019 ze 
dne 10. 6. 2019 - Zastupitelstvo města 
Jevíčko schvaluje smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a společností ČEZ Distri-
buce, a. s. o smlouvě budoucí o rea-
lizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie 
v lokalitě budoucí průmyslové zóny  
č. Z_S14_12_8120070004 a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

Zastupitelstvo města Jevíčko prodlužuje
9/10Z/2019 lhůtu pro uzavření kupní smlou-

vy na pozemek p. č. 53 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí o 6 měsíců od data konání 
10. zasedání zastupitelstva města, tj. do 
12. 2. 2020

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
12c/10Z/2019 starostu vytipováním vhodného 

osobního vozidla pro potřeby MěÚ Je-
víčko

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 
měsíce červen a červenec 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
předložené zápisy a usnesení z 9. zasedání ZM, 
17., 18. a 19. schůze RM bez připomínek

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
vyloučení účastníka S-Vision s. r. o., Staňkov 
16, 507 82 Pecka, IČ: 04474694 z další účasti  
v zadávacím řízení na akci „Rekonstrukce spor-
tovního a atletického hřiště ZŠ Jevíčko“ v sou-
ladu s § 112 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávaní veřejných zakázek z důvodu jeho 
odstoupení od účasti na zadávacím řízení
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
protokol o posouzení a hodnocení nabídek na 
akci „Rekonstrukce sportovního a atletického 
hřiště ZŠ Jevíčko“ s doporučením ZM schvá-
lit výsledek VŘ a smlouvu o dílo s uchazečem 
EKOTERM CZ, s. r. o., Pražská 870, 679 61 Leto-
vice, IČ: 25307002
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zprávu o hospodaření města k 30. 6. 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí indikativní nabídku společnosti ČEZ ESCO 
na komplexní modernizaci systému veřejného 
osvětlení ve městě Jevíčku
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
cenovou nabídku firmy BcA. Daniel Bartoš - 
restaurátor s povolením MK ČR, Svitavská 26, 
568 02 Svitavy, IČ: 65190629 na akci „Restau-
rování středového pilíře kašny na náměstí v Je-
víčku - dodatečné práce“ za předpokládanou 
částku 97.300 Kč bez DPH (111.895 Kč vč. DPH)
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informaci o vývoji v soudním sporu s žalob-
cem, kdy AK Mgr. Zgažara vypracovala pro 
soud vyjádření k žalobě z podkladů připrave-
ných starostou
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informaci k sanaci zápachu ve třídě MŠ Jevíč-
ko, kdy byl zjištěn zdroj zápachu – penetrace 
zatečená na úroveň stropu lehárny a o nástu-
pu firmy TOMERO na odbourání zasažených 
konstrukcí a provedení plynotěsného podhle-
du s termínem dokončení do 15. 8. 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí závěr kontroly MV ČR, Odboru dozoru  
a kontroly s konstatováním, že město splnilo 
vše řádně a adekvátně a děkuje za příkladnou 
spolupráci
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí nabídku vlastníka k prodeji jeho pozemků  
p. č. 2368, p. č. 2369, p. č. 2370, p. č. 2371,  
p. č. 2372, p. č. 2373 a p. č. st. 999, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
července 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informaci starosty o vývoji nákladů na stavbě 
„Rekonstrukce ulice Soudní“

Výsledky projednávání, která nebyla přijata
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje poří-
zení nového vozu fIAT 500 X, 1.6 benzin za 
nabídkovou cenu 372.267 Kč od dodavatele 
AUTO ROLNÝ v. o. s. pro potřeby MěÚ Jevíčko 
a financování formou úvěru s akontací 20 % 
kupní ceny vozidla a rozložením zbytku kupní 
ceny na 60 měsíčních splátek

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

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 12. srpna 2019
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/20R/2019 program 20. schůze rady města 

dne 19. 8. 2019
2a/20R/2019 bezplatný pronájem Panského 

dvora pro společnost Mattel Czech Re-
public, s. r. o. k uspořádání kulturně zá-
bavní akce pro děti, která se uskuteční 
v neděli 25. 8. 2019 od 12:00 do 18:00 
hodin

2b/20R/2019 vybudování zpevněného vjezdu 
ke garáži u RD č. p. 233 na ul. Okružní II 
v rámci plánované rekonstrukce 2. části 
ul. Okružní II v Jevíčku

3a/20R/2019 cenovou nabídku firmy MER-
TASTAV, s. r. o., Štěpánovská 1176, 666 
02 Předklášteří na zadláždění zbytku ul. 
Růžová ve výši 95.861 Kč vč. DPH

3b/20R/2019 cenovou nabídku správce VO 
firmy Zdeněk Schreiber, U Hřiště 277, 
569 42 Chornice, IČ: 88620387 na zpra-
cování aktualizace pasportu sítě veřej-
ného osvětlení Města Jevíčko za částku 
34.122 Kč vč. DPH

3c/20R/2019 uspořádání zájezdu do Prahy 
pro občany města v termínu 21. 12. 
2019 na divadelní představení „Čoch-
tan vypravuje“ v divadle GONG v Praze, 
spojený s vánoční prohlídkou Prahy. 
Předpokládaná cena zájezdu bude činit 
800 – 1.000 Kč

4b/20R/2019 dotaci ve výši 400 Kč na každé-
ho účastníka letních táborů s trvalým 
pobytem v Jevíčku pořádaného Pio-
nýrskou skupinou Jevíčko, z. s., který 
se uskutečnil od 2. 7. 2019 do 19. 7. 
2019 v Bobrovecké dolině (SK) a 28. 
oddílu skautů „Petra Müllera“ Jevíčko, 
z. s., který se uskutečnil od 29. 6. 2019 
do 13. 7. 2019 a od 13. 7. 2019 do 23. 
7. 2019 v Trhonicích u Jimramova dle 
předložených seznamů

4c/20R/2019 cenovou nabídku firmy Zdeněk 
Schreiber, U Hřiště 277, 569 42 Chorni-
ce, IČ: 88620387 na osazení solární lam-
py veřejného osvětlení na ulici Mlýnská 
v Jevíčku za cenu 34.382,94 Kč vč. DPH

4d/20R/2019 cenovou nabídku SÚS Pk Cest-
mistrovství Moravská Třebová na pro-
vedení opravy komunikace K. H. Bo-
rovského emulzí a kamenivem ve výši 
30.000 Kč bez DPH

4f/20R/2019 přijetí dotace v rámci Integro-
vaného regionálního operačního pro-
gramu na akci „Stavební úpravy ob-
jektu Barvířská 560, Jevíčko“ ve výši 
9.661.430,46 Kč

5a/20R/2019 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IV-12-2017535/VB/01 mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín na zřízení věcného břemene 
- služebnosti na pozemku p. č. 1311/1  
v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy

5b/20R/2019 ukončení nájemní smlouvy  
o pronájmu pozemků p. č. 3077/9 a p. č. 
3077/10, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí 
mezi Městem Jevíčko a společností Hr-
bata, s. r. o. dohodou k 31. 12. 2019

5c/20R/2019 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene mezi Městem Jevíčko a společ-
ností Hrbata, s. r. o., Svitavská 166, 569 
43 Jevíčko na zřízení věcného břeme-
ne na pozemcích p. č. 3077/9 a p. č. 
3077/10, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5e/20R/2019 záměr bezúplatného převo-
du pozemků p. č. 529/8, 1750/15, 
1751/104, 1751/107, 1751/108, 
1757/25 a 1757/26, vše ostatní plocha 
v k .ú. Jevíčko-předměstí

Usnesení 20. schůze Rady města Jevíčko konané dne 19. srpna 2019
5f/20R/2019 pronájem pozemku p. č. st. 490 

(43 m2) - zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Jevíčko-předměstí od Pardubic-
kého kraje, Komenského náměstí 125, 
532 11 Pardubice za cenu 1 Kč za rok  
a nájemní smlouvu mezi Městem Jevíč-
ko a Pardubickým krajem na pronájem 
pozemku p. č. st. 490 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

Rada města Jevíčko pověřuje
2c/20R/2019 místostarostu projednáním vy-

budování zpevněného vjezdu k RD č. p. 
233 na ul. Okružní II s projektantem re-
konstrukce 2. části ul. Okružní II panem 
Ing. Tobešem

4a/20R/2019 místostarostu vejít opakovaně 
do jednání s Českou pojišťovnou, a. s., 
kdy za určitých podmínek, dle sdělení 
AK JUDr. Ing. Lichnovský je dán nárok 
na pojistné plnění z pojistné smlouvy 
mezi Městem Jevíčko a Českou po-
jišťovnou, a. s., na základě které bylo 
sjednáno pojištění odpovědnosti funk-
cionářů k uplatnění práva na náhradu 
škody vzniklé udělenou korekcí dotace 
na projekt „Snížení energetické nároč-
nosti objektu Mateřské školy Jevíčko“

4e/20R/2019 investičního technika zajištěním 
stanoviska u společnosti VHOS, a. s. ve 
věci aktuálního stavu vodovodu a kana-
lizace v ul. Zadní v Jevíčku

Rada města Jevíčko neschvaluje
5d/20R/2019 záměr prodeje části pozemku 

p. č. 4232/1 - orná půda v k. ú. Jevíčko-
-předměstí

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/21R/2019 program 21. schůze rady města 

dne 9. 9. 2019
2a/21R/2019 poskytnutí finančního daru ve 

výši 5.000 Kč Svazu skautů a skautek 
ČR, oddíly Jevíčko

3a/21R/2019 úhradu faktury ve výši 17.019 Kč 
vč. DPH firmě Instalatérství Tříska, s. r. 
o., Zadní Arnoštov 67, 569 43 Jevíčko, 
IČ: 07740794 za provedení instalatér-
ských prací v objektu jídelny budovy 
MŠ Jevíčko

3c/21R/2019 pořádání koncertu souboru Hra-
dišťan v listopadu 2019 v Jevíčku za 
cenu 99.000 Kč vč. DPH a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy o vystoupení

3d/21R/2019 vyhlášení výběrového řízení na 
zakázku města s názvem „OPRAVA VO-
DOVODU A KANALIZACE ul. Okružní II, 
2. ETAPA“ a administraci VŘ společnos-
tí WebSport & Consulting service, s. r. 
o., Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice za 
částku 36.300 Kč vč. DPH, složení ko-
mise pro otvírání obálek a hodnocení 
nabídek dle zápisu a pověřuje starostu 
podpisem příkazní smlouvy na admini-
straci VŘ se společností WebSport & 
Consulting service, s. r. o.

3e/21R/2019 výměnu obrub chodníku na ul. 
K. Čapka od ul. Svitavská po ul. Neru-
dova v předpokládané výši 70.000 Kč 
vč. DPH za materiál. Práci provedou 
techničtí pracovníci města

3h/21R/2019 uzavření budovy kina s platností 
od 1. 10. 2019 do odvolání s ukončením 
veškerého provozu v budově vzhledem 
k závažným technickým poruchám na 
střešní konstrukci a zejména z důvodu 
bezpečnosti návštěvníků

4b/21R/2019 příspěvek na vybrané projekty  
v rámci Burzy filantropie v okrese Svita-
vy v celkové výši 10.000 Kč

4c/21R/2019 úhradu za provedení výmaleb 
v prostorách synagogy společností 
LAKMAL, s. r. o. ve výši 25.799 Kč bez 
DPH

4d/21R/2019 přijetí účelové dotace ze státní-
ho rozpočtu ve výši 1.569.000 Kč v rám-
ci státní finanční podpory v Programu 
regenerace MPR a MPZ v roce 2019

4e/21R/2019 realizaci obnovy Desek desate-
ra na budově synagogy a realizaci pi-
etního místa na ulici Soudní v Jevíčku 
u příležitosti „Roku židovské paměti  
v Jevíčku 2020“

4f/21R/2019 cenovou nabídku kamenoso-
chařství HEMZAL Konice ve výši 95.000 
Kč na realizaci obnovy Desek desatera 
na průčelí synagogy v Jevíčku

4g/21R/2019 cenovou nabídku kamenoso-
chařství HEMZAL Konice ve výši 96.500 
Kč na realizaci památníku židovských 
obětí 2. sv. války v ulici Soudní v Jevíčku

4h/21R/2019 dotaci ve výši 400 Kč na každé-
ho účastníka letního tábora s trvalým 

Usnesení 21. schůze Rady města Jevíčko konané dne 9. září 2019
pobytem v Jevíčku pořádaného SRPS 
ZŠ Jevíčko, který se uskutečnil od 16. 
8. – 25. 8. 2019 v obci Suté Břehy dle 
předloženého seznamu

5/21R/2019 smlouvu o poskytnutí dotace ve 
výši 54.000 Kč z rozpočtu Pk pro JSDH 
Jevíčko na rok 2019 - II. kolo na pořízení 
zásahových oděvů a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

6a/21R/2019 úhradu finanční částky do 50.000 
Kč vč. DPH na provedení servisu a TK 
vozidla na svoz bioodpadu PIAGGIO rz 
5E2 2656 firmou Autoservispneu, s. r. o., 
Petr Zikmund, Brněnská 775, Jevíčko

6b/21R/2019 úhradu finanční částky 20.000 Kč 
vč. DPH na posílení el. přívodu a zbudo-
vání el. skříní pro vytápění zázemí tech-
nických pracovníků v Panském dvoře

7b/21R/2019 záměr prodeje části pozemku  
p. č. 5401 v k. ú. Jevíčko-předměstí na 
ul. Horní v Jevíčku

7c/21R/2019 změnu adresy Mateřské školy 
Jevíčko, příspěvkové organizace města 
Jevíčko, kdy došlo ke změně čísla po-
pisného budovy MŠ Jevíčko na ul. K. H. 
Borovského, které se změnilo z č. p. 586 
na č. p. 819

7d/21R/2019 v souladu s ustanovením § 102 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, podání žádos-
ti o zápis změny v údajích vedených  
v rejstříku škol a školských zařízení pro 



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

6 /  Říjen 2019

mateřskou školu, jejíž činnost vykonává 
příspěvková organizace Mateřská škola 
Jevíčko, která se týká zápisu týkající se 
změny čísla popisného budovy MŠ Je-
víčko na ul. K. H. Borovského, které se 
změnilo z č. p. 586 na č. p. 819 s nejbliž-
ší možnou účinností a pověřuje ředi-
telku příspěvkové organizace Mateřská 
škola Jevíčko, paní Ditu Mlčochovou  
k podání výše uvedené žádosti na Kraj-
ský úřad Pardubického kraje

7e/21R/2019 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
mezi Městem Jevíčko a společnos-
tí GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 
01 Ústí nad Labem na zřízení věcné-
ho břemene na pozemku p. č. 5198/1  
v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorá-
zové náhrady 500 Kč bez DPH a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

7f/21R/2019 pronájem části pozemku p. č. st.  
38 - zastavěná plocha a nádvoří  
a p. č. 21/2 - zahrada, oba v k. ú. Jevíč-
ko-město o celkové výměře 72 m2 od 
jeho vlastníků uvedených v zápise za 
cenu 5 Kč za m2 a rok a nájemní smlou-
vu mezi Městem Jevíčko a vlastníky po-
zemku R. B. a E. P. z Jevíčka na pronájem 
části pozemků p. č. st. 38 a p. č. 21/2, 
oba v k. ú. Jevíčko-město a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

7g/21R/2019 bezplatný pronájem městské 
chaty ve Smolenském údolí pro konání 
výtvarného soustředění žáků ZUŠ Jevíč-
ko v termínu 20. - 22. 9. 2019

8b/21R/2019 stanovení ceny nájemného, ja-
kožto součtu ceny za m² podlahové 
plochy a stanoveného paušálního po-
platku za vybavení bytu dle přílohy zá-
pisu s platností od 1. 1. 2020

9b/21R/2019 výměnu bytu č. 6 za byt č. 3, vel. 
1 + 1 na DPS ul. Kobližná 125, Jevíčko 

žadatelce dle zápisu na doporučení ko-
mise bytové a sociální

Rada města Jevíčko ruší
3b/21R/2019 usnesení Rady města Jevíčko č. 

2c/11R/2019 ze dne 25. 3. 2019
8a/21R/2019 část usnesení RM č. 4a/85R/2018 

ze dne 21. 5. 2018 o úpravě nájemné-
ho o 10 % v městských bytech na ul. 
Kostelní 44 v Jevíčku, které mělo vejít  
v platnost dnem 1. 9. 2019, část usnese-
ní RM č. 7b/86R/2018 ze dne 4. 6. 2018 
o úpravě nájemného o 10 % v měst-
ských bytech na ul. M. Mikuláše 551 
v Jevíčku, které mělo vejít v platnost 
dnem 1. 10. 2019, část usnesení RM č.

7b/87R/2018 ze dne 25. 6. 2018 o úpravě ná-
jemného o 10 % v městských bytech 
na ul. Komenského nám. 167 v Jevíčku, 
které mělo vejít v platnost dnem 1. 10. 
2019, část usnesení RM č. 7/89R/2018 
ze dne 30. 7. 2018 o úpravě nájemné-
ho o 10 % v městských bytech na ul. 
Soudní 56 v Jevíčku, které mělo vejít  
v platnost dnem 1. 1. 2020, část usne-
sení RM č.

7e/92R/2018 ze dne 8. 10. 2018 o úpravě ná-
jemného o 10 % v městských bytech 
na ul. M. Mikuláše 551 v Jevíčku, které 
mělo vejít v platnost dnem 1. 10. 2019 
a část usnesení RM č. 6/8R/2019 ze dne 
4. 2. 2019 o úpravě nájemného o 10 % 
v městských bytech na ul. Třebovská 71 
v Jevíčku, které mělo vejít v platnost 
dnem 1. 6. 2020

Rada města Jevíčko pověřuje
4a/21R/2019 vedoucí odboru finančního zpra-

cováním návrhu optimalizace příspěvku 
na ubytování přespolním studentům 
Gymnázia Jevíčko ve spolupráci s vede-
ním gymnázia a předložení návrhu radě 
města k projednání

9d/21R/2019 sociální pracovnici MěÚ ve spo-
lupráci s vedoucí Střediska pečovatel-
ské služby, přešetřením sociální situace 
a zdravotního stavu žadatelky o byt,  
z jehož výsledku bude patrné, nakolik 
je tato žadatelka dle zápisu vhodným 
kandidátem pro přidělení uvolněné-
ho bytu č. 3 v DPS, vel. 1 + 1, Kobližná 
125, Jevíčko a podání komplexní písem-
né zprávy radě města a komisi bytové  
a sociální k dalšímu projednání

Rada města Jevíčko odvolává
3f/21R/2019 předsedu komise životního pro-

středí pana Ing. Pavla Vykydala na vlast-
ní žádost k 9. 9. 2019

Rada města Jevíčko jmenuje
3g/21R/2019 předsedou komise životního 

prostředí pana Daniela Pávka s účin-
ností od 10. 9. 2019

9a/21R/2019 pana Karla Skácela, referenta 
oddělení správy bytového a nebytové 
fondu, členem bytové a sociální komise 
s účinností ode dne schválení

Rada města Jevíčko neschvaluje
7a/21R/2019 prominutí smluvní pokuty ve výši 

1.500 Kč za nedodržení termínu sjed-
naného v kupní smlouvě stavebníkům 
garáží u židovského hřbitova dle zápisu

Rada města Jevíčko uděluje
2b/21R/2019 souhlas s rozšířením stávajícího 

vjezdu a jeho vydláždění z ul. K. Čapka 
o cca 4 m k RD č. p. 549 žadatelům dle 
zápisu

Rada města Jevíčko doporučuje
9c/21R/2019 neobsazovat byt č. 3, vel. 1 + 1 

na DPS ul. Kobližná 125, Jevíčko do 30. 
11. 2019

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

Malé ohlédnutí  a veliké poděkování
Červenec
Celé prázdniny byly před námi a my je letos poprvé zahájili a přivítali našim novým příměstským 
táborem „Všeuměl“, který proběhl ve dnech 8. – 12. 7. 2019 a zúčastnilo se ho 25 dětí z Jevíčka 
a okolí.
Jak již z názvu vyplývá, program byl pestrý a byly zapotřebí nejen šikovné ruce, ale i hbité tělo, 
bystrá hlava a chuť se do čehokoli pustit.  
Celý týden nás provázely pohádkové knížky a bytosti, které pro nás byly velikou motivací. V pon-
dělí jsme se zaměřili na zručnost a za parťáky nám byl Pat a Mat. V úterý jsme posilovali fyzickou 

zdatnost s Maxipsem fíkem. Ve středu jsme šli po sto-
pách Lichožroutů, za kterými jsme si udělali výlet až do 
Vodárenského lesa u Svitav. Čtvrtkem nás provedl Dlou-
hý, Široký a Bystrozraký a v pátek jsme popustili fantazii  
s Malou čarodějnicí. 
Čas letí, a když je člověku hezky, letí o to rychleji. Tak to 
bylo i s naším táborem. Byl tu pátek a s ním i čas rozlouče-
ní, u kterého nesměli chybět ti nejbližší. Malí všeumělové 
pozvali rodiče, pro které připravili pohoštění a pro zasmá-
ní si s nimi zahráli pantomimu. Během závěrečného pod-
večera měli rodiče možnost zhlédnout prezentaci fotogra-
fií činností a aktivit, které děti během týdne absolvovaly. 
Byl to krásně prožitý prázdninový týden, za který moc dě-
kujeme všem dětem, které si ho přišly užít s námi 
Děkujeme za finanční podporu rodičům, městu Jevíčko  
a také panu řediteli Miloslavu Parolkovi za poskytnutí zá-
zemí v základní škole.  
Tento projekt byl také spolufinancován z Evropského soci-
álního fondu na podporu zaměstnanosti.

 Za celý realizační tým dospěláků, Lucie Parolková
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Setkání s Germánem
Letošní sezonu čtenářského klubu Káčko při Základní škole Jevíčko 
jsme zahájili Setkáním s Germánem, klubem o Římanech a Germá-
nech. Převlékli jsme se do dobových  kostýmů a sešli se v hojném 
počtu. Přibyli mezi nás noví Káčkaři. Nejdříve jsme hráli vtipné scénky 
ze života Římanů, například jsme se ocitli v dómu, římských lázních či 
na gladiátorských zápasech. Poté jsme seznámili s panem docentem 
Eduardem Droberjarem, který je kapacita ve svém oboru. Ukázal nám 
vykopávky nedaleko Jevíčka. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých 
informací o nalezišti i o archeologii. Setkání bylo velmi příjemné a moc 
jsme si odpoledne užili.

Barbora Grulichová

Sobotní Šikulky
Podzim se blíží mílovými kroky, a proto jsme se s dětmi z kroužku 
Šikulek sešli v sobotu 14. září 2019, abychom připravili naši zahrád-
ku,kterou máme na školní zahradě, k zimnímu odpočinku. Čekalo nás 
toho hodně. Nejprve jsme museli zahrádku odplevelit, zrýt a okopat. 
Jakmile jsme zvládli podzimní úpravy, pustili jsme se do výsadby cibu-
lovin (tulipánů a narcisů), které na jaře využijeme k jarním dekoracím.
Po práci nám vytrávilo, a protože byla pokročilá hodina, na ohni jsme 
si opekli k obědu buřty a jiné dobroty.
Tímto naše sobota zdaleka nekončila. Vyrazili jsme do přírody na 
sběr přírodního materiálu, který jsme použili k výrobě netradiční vázy  
a podzimní kytice. Tyto krásné dekorace si děti odnesly domů.
Byla to krásně a užitečně prožitá sobota. Příště zas :-)

      Za všechny zúčastněné Lucie Parolková

Tato akce proběhla za finanční  
podpory Pardubického kraje.

ČTENáŘSKÝ KLUB KáČKO

Sběr starého papíru
Kdo: Základní škola Jevíčko a Mateřská škola Jevíčko ve spolupráci  
 s Městem Jevíčko
Kdy: 16. října 2019 od 8:00 do 16:00 hodin
  17. října 2019 od 7:00 do 16:00 hodin
Kde:   Panský dvůr - prostor  
 za Základní školou Jevíčko - viz mapa
Z papíru je nutné vytvořit balíčky, které budou držet pevný tvar – např. 
umístěním volně vloženého papíru do pevné papírové krabice, svázá-
ním do balíčků. Pokud budete vytvořené balíčky s papírem svazovat, 
použijte pevný provázek (není vhodné jej balit do lepicí fólie např. izo-
lepou).
Papír se nemusí třídit – může být směs kartonu, novinového a ostatní-
ho papíru pohromadě.
Abychom dokázali zajistit výkup za nejvyšší možnou cenu, je nutno 
být důslední v třídění –  papír nesmí obsahovat příměsi (v minulosti se 
nacházely v některých odevzdaných balících, krabicích a pytlích zbytky 
plastových obalů, u knížek nebyly odstraněny desky, reklamní letáky 
a časopisy byly v plastových obalech, ve kterých jsou doručovány do 
schránek apod.).
Tyto nedostatky nám dělají výrazné problémy při zajišťování výkupu 
papíru.

Děkujeme za pochopení a podporu.

Základní škola Jevíčko

ZŠ JEVÍČKO
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Přehled akcí Jevíčko ŘÍJEN 2019
4. 10. 18:00 Bali a ostrovy Gili, sál zámečku

8. 10. 17:00 Cvičení pro rodiče s dětmi, tělocvična ZŠ

9. 10. 18:00 Setkání po roce HaJaJi, Kavárna Bar 2. svět

12. 10. 14:00 XI. Setkání harmonikářů, sál hotelu Morava

14. 10. 16:00 12. zasedání Zastupitelstva, zasedací  
  místnost MěÚ

17. 10. 18:00 Spisovatelé do knihoven, městská knihovna

19. 10. 17:00 Narozeninový koncert Cantilo, synagoga

20. 10. 15:00 Beseda s důchodci, jídelna domova mládeže

24. 10. 18:00 Smrt v týlu nepřítele, sál zámečku

28. 10. 16:00 Výročí vzniku ČSR, před sochou T. G. Masaryka

ZPRACOVALO TIC JEVÍČKO 
GRAfICKÁ ÚPRAVA RUSTIKA JEVÍČKO

NáŠ  DORANEC
Stary strome só možná jako staři ledi, mivajó kopo vzpominek. Sténě 
jak náš stařiček ovocné strom zvané po našem doranec. Sázel ho kde-
se eště muj dědóšek františek. Z jeho sladkéch podzemnich kadlátko-
véch plodu nakapala nejedna meducina na zkažené žalódek, chraptivy 
 hrdylko e na ranni pohlazeni doše… Bez jeho voňavé a pruzračné vode 
se nevobešle rodinny křte, svatbe, pótě e rozlóčeni, jakožto aji vobe-
čejné připitek na zdravi.
V poslednich letech stál sice ož nahrble, ale statečně. Až do chvilke, 
než ho v nedávnym roko v předposledni májové pátek vodpoledne 
skolela větrná smršť, kerá se k němo přehnala vod Volomóca. Ož to 
vepadalo, že si s nim jen zatancoje jeden taneček a přepije si na zdravi, 
ale nakonec ho macešske vetrhla ze ževota e s kořeňama, kery měl 
sténě hloboky jako náš staré moravské rod, staleti žejici na Malé Hané 
– kósek vod Jevička.

Pavel Kyselák

Krajská soutěž dobrovolných jednotek požární 
ochrany ve vyprošťování osob z havarovaných 

vozidel
V úterý 10. září 2019 se v Pardubicích na parkovišti před prodejnou 
Globus uskutečnila krajská soutěž dobrovolných jednotek požární 
ochrany ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel.
Na tuto soutěž byla nominována i JSDH Jevíčko. Soutěžní družstvo ve 
složení Petr Müller, Petr Biberle, David Dvořák a Martin Skácel se od 
června poctivě připravovalo na úspěšné zvládnutí této soutěže, jejímž 
cílem je za pomoci technických prostředků co nejrychleji a nejefek-
tivněji vyprostit zaklíněnou 
osobu z havarovaného vo-
zidla a poskytnout jí předlé-
kařskou pomoc.
Soutěže se zúčastnilo cel-
kem 12 dobrovolných jed-
notek z Pardubického kraje  
a jako host družstvo z Velkých 
Opatovic. Pro soutěžící byly 
nachystány scénáře simulo-
vaných dopravních nehod  
a diváci mohli celý den sledovat reálné zásahy. Naše soutěžní družstvo 
se po velice pěkném výkonu umístilo na krásném pátém místě.
Poděkování patří soutěžnímu družstvu za vzornou reprezentaci měs-
ta, městu Jevíčku a SDH Jevíčko za podporu při přípravě na tuto sou-
těž a nákupu potřebného vybavení, panu Petru Zikmundovi a jeho 
firmě Autoservispneu s.r.o. za poskytnutí vraků na trénink a také všem 
dalším, kteří byli nápomocni při přípravě na tuto soutěž.  

Stanislav Ducháček, velitel JSDH Jevíčko

SDH JEVÍČKO

Město Jevíčko Vás srdečně zve na

BESEDU RADY MĚSTA  
S DŮCHODCI

konanou v neděli 20. října 2019  
v 15 hodin  

v jídelně Domova mládeže

Kulturní program:
- vystoupení dětí z MŠ Jevíčko

- harmonikáři „SLZA“ Petra Křivinky

Tradiční občerstvení zajištěno !
Na setkání s Vámi se těší radní  

Města Jevíčka.

JAROSLAV SKáCEL BOJOVAL A PADL 
 ZA NAŠI SVOBODU

Jaroslav Skácel se narodil před 100 lety 14. lis-
topadu 1919 v Jevíčku. Bydlel se svými rodiči 
a mladšími sourozenci v dnešní Nappově ulici. 
Jeho otec byl klempířem a maminka pracovala 
v domácnosti. 
V průběhu druhé světové války byl s mnoha 
svými vrstevníky nasazen na nucené práce do 
Říše a odtud se dostal až na dalekou Ukrajinu 
do oblasti Krivoj Rogu. Při protiofenzivě Rudé 
armády byla obec Sofiovka, kde tehdy půso-

bil, osvobozena. Jaroslav využil příležitosti a okamžitě vstoupil do  
1. československého armádního sboru generála Ludvíka Svobody. Ne-
váhal ani okamžik, neboť chtěl se zbraní v ruce bojovat proti nepříteli, 
který mu i jeho blízkým způsobil tolik příkoří. Působil sice jako řidič 
ve štábu jednotky, ale často se musel zapojit do bojů. Bojoval v Du-
kelském průsmyku a koncem ledna byl u Sabinova zraněn a krátce 
nato 27. ledna 1945 svému zranění podlehl. Byl pohřben společně se 
sovětskými vojáky v Košicích.
Po válce byl vyznamenán Dukelskou medailí „in memoriam“ a dalšími 
československými řády. Občané každoročně v květnových dnech uctí-
vají jeho památku společně s ostatními obyvateli města, kteří zahynuli 
ve druhé světové válce.

A. Řehoř



www.jevicko.cz

                     Říjen 2019   / 9Měsíčník města Jevíčka

Bali a ostrovy Gili (Indonésie)
V pátek 4. října v 18.00 hodin na sále zámečku startujeme 
cestu po Bali a ostrovy Gili. Prů-
vodcem nám bude Tomáš Čer-
nohous. Těšit se můžete na pou-
tavé vyprávění, krásné fotografie 
a zajimavá videa, tak jak z cest 
Tomáše Černohouse je dobrým 
zvykem. 
 
Cestopisná přednáška vás zavede na proslulý indonéský ostrov 
Bali a soustroví Gili. Ne nadarmo se Bali přezdívá Ostrov Bohů - 
kombinace bohaté hinduistické kultury s neobyčejnými přírodní-
mi krásami skutečně dělá z tohoto ostrova výjimečně krásné mís-
to. Strmé vulkány, džungle, jezera, řeky, všudypřítomná malebná 
rýžová políčka a pláže s tyrkysovou vodou zdobí tento tropický ráj 
v souostroví malých Sund. V průběhu přednášky spolu navštívíme 
například kulturní centrum země Ubud a jeho opičí prales, rýžová 
políčka Jatiluwih (UNESCO), jezera Twin Lakes, „plovoucí“ chrám 
Ulun Danu, vodopády v oblasti Munduk, legendární „mořské“ 
chrámy Tanah Lot a Pura Luhur Uluwatu či vystoupíme na sopku 
Batur, odkud budeme pozorovat svítání slunce. 
Informace z webu Světakraj

Máte pocit, že neznáte současnou českou literaturu?

Nenechte si ujít projekt – Spisovatelé 
do knihoven
Městská knihovna ve Svitavách a Městská knihovna v Jevíčku se 
již podruhé zapojily do společného projektu Asociace spisovatelů 
a českých knihoven nazvaného Spisovatelé do knihoven. Cílem 
projektu je propagovat současnou českou literaturu prostřednic-
tvím setkání s autory kriticky ceněných knih a promluvit s nimi 
nejen o nich samotných, o jejich tvorbě, ale také o tom, jakou roli 
může hrát literatura v dnešním světě. V rámci projektu vystoupí 
během deseti měsíců v deseti knihovnách deset prozaiků a bás-
níků. Jako první přijede 26. září do Svitav novinář a publicista Aleš 
Palán, autor úspěšné knihy Raději zešílet v divočině: rozhovory se 
šumavskými samotáři. 

Ve čtvrtek 17. října 2019 v 18.00 hodin 
na sále zámečku představí svou tvorbu 
v knihovně v Jevíčku básnířka Kateřina 
Rudčenková. Dále vystoupí Radek Malý, 
Pavla Horáko-
vá, básníci Jonáš 
Zbořil a Jan Škrob 
ve Svitavách  
a Markéta Hejka-

lová, Michal Ajvaz, Pavel Kolmačka a Ond-
řej Hložek v Jevíčku. 
Nebojte se české literatury a přijďte si 
poslechnout známé i méně známé tváře 
české literatury!

Marta Bauerová

Přijďte si s námi užít večer plný poezie,
poznat současnou českou literární scénu  
a u dobrého vína prožít zajímavý večer.
Kateřina Rudčenková (* 12. dubna 1976 
v Praze) je uznávaná a ceněná česká bás-
nířka, prozaička a dramatička. 
Absolvovala Konzervatoř Jaroslava Ježka 
(obor Tvorba písňového textu a scénáře) 
a provozně-ekonomickou fakultu Čes-
ké zemědělské univerzity v Praze. V roce 
2003 obdržela německou básnickou Cenu 
Huberta Burdy. Za divadelní hru Niekur 
získala 2. cenu v dramatické soutěži Cen 

Městská knihovna Jevíčko pro vás v říjnu připravila

Alfréda Radoka za rok 2006, v roce 2008 ji uvedlo 
Divadlo Ungelt. 
V roce 2014 získala její básnická sbírka Chů-
ze po dunách Magnesii Literu za poezii. 
                                                                         
zdroj: Přispěvatelé Wikipedie, Kateřina Rud-
čenková [online], Wikipedie: Otevřená en-
cyklopedie, c2019, Datum poslední revize 
17. 07. 2019, 08:18 UTC, [citováno 16. 09. 
2019] <https://cs.wikipedia.org/w/index.ph-
p?title=Kate%C5%99ina_Rud%C4%8Denko-
v%C3%A1&oldid=17483011>

Smrt v týlu nepřítele
Ve čtvrtek 24. října 2019 v 18.00 hodin, sál 
zámečku. Jitka Gruntová vám představí nové vydání své knihy, která 
se zabývá činností partyzánského oddílu, který byl vysazen v prostoru 
našeho regionu. 
Území Svitavska a Moravskotřebovska začleněné v říjnu 1938 do Ně-
mecké říše nebylo místem poskytujícím zázemí pro činnost partyzán-
ských oddílů. Dokládají to osudy sovětských desantů Komenský a Ján 
Majer-Spartakus vysazených na Svitavsku v posledním roce války.
Na pronásledování, likvidaci a dopadení výsadkářů nacistickým bez-
pečnostním aparátem se aktivně podílelo místní německé obyvatel-
stvo. Smrt v týlu nepřítele nalezli i váleční zajatci a lidé odvlečení sem 
z území okupovaných nacistickým Německem, kteří byli nasazeni na 
otrocké práce v továrnách, v zemědělství a dalších odvětvích. Autorka 
odvedla mravenčí práci a velmi pečlivě dokládá zdroje z archivů.   
https://www.knizniklub.cz/knihy/389171-smrt-v-tylu-nepritele.html

Od října se rozbíhají jazykové kurzy
Španělština pro začátečníky … a v dalších úrovních
Angličtina pro začátečníky a v dalších úrovních
Němčina pro pokročilé
Přihlaste se v Městské knihovně v Jevíčku, bližší informace najdete na 
https://www.knihovna-jevicko.cz/
Hodiny jednotlivých kurzů rozdělených podle úrovní vašich jazyko-
vých dovedností probíhají jednou týdně na sálech zámečku.

Upozorňujeme naše čtenáře, že v sobotu 26. října 
2019 je Městská knihovna v Jevíčku uzavřena.
Děkujeme za pochopení.
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Město Jevíčko zve spoluobčany  
k účasti na vzpomínkovém aktu  
u příležitosti státního svátku -

Dne vzniku samostatného  
československého státu. 

Slavnostní připomínka 101. výročí 
vzniku ČSR proběhne 

v pondělí 28. října 2019  
od 16 hodin na Palackého náměstí 

v prostoru před sochou  
T. G. Masaryka.
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sobota 5. října 2019

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

Mediální partner:Děkujeme všem sponzorům. 

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

MAS
Moravskotřebovsko 
a Jevíčsko o.p.s.

Akce se koná pod osobní záštitou hejtmana 
Pardubického kraje Martina Netolického.

celodenní Vstup na KaléšeK: 100 Kč, děti do 15 let ZDARMA      

PROGRAM

14:00 - 16:00

17:30 - 19:00
               KOnceRt 

moderuje Vojta Polanský

®

a 18. ročník jízdy velocipedistů  

10:30 – 11:00 Modernizace silnice II/371 Biskupice  
- slavnostní otevření komunikace u obec. úřadu

11:00 – 11:30 Průvod návštěvníků Kaléšku  
od obecního úřadu do technického zázemí obce  
Slavnostní zahájení kaléšku 
- technické zázemí obce 
jízda elegance na velocipedech

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

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

12:00 – 13:30 Koncert kapely Malohanačka  

14:00 - 16:00 Vyhlášení vítěze Kaléšku 2019 
Divácká soutěž na podiu – košt  
a poznávání pálenek

16:00 – 16:30 Vyhlášení výsledků silničního závodu

16:30 – 17:15 Soutěž v pomalé jízdě na velocipedech 
koncert etIenD BAnD

 KOnceRt 

DUO JAMAHA

od 22:00   tAneční ZáBAVA 

19:30 - 21:00    

KonceRt KAPely

TITANIC 
HEAVY METAL BRNO

Bohatá tombola:

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

televize
a další atraktivní ceny 

DOPROVODNÝ PROGRAM
DOPROVODNÝ PROGRAM v technickém zázemí obce:
VÝSTAVA „hISTORIcké fOTOGRAfIe z OBecNí kRONIky“  
možnost koštu soutěžních vzorků slivovice a jejich hodnocení do ceny Publika, projížďky  
v koňském spřežení, jarmark, lidová řemesla, tombola, bohaté občerstvení, zabíjačkové speciality, 
prezentace výrobků STIhL®, sochaření s motorovou pilou

11:00 – 18:00   Rodeo elektrická lahev    

PRO DĚTI: malování na obličej, Pepeho balonky - klaun a jeho 
tvarované balonky, elektroautíčka, skákací hrad, dětský rybolov

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

zámecký park - od 14:00 kapela kÁzeŇ,  
ukázka hospodářských zvířat, občerstvení

kaléŠek
„OD PálenIce K PálenIcI“

21. ročník festivalu slivovice

KONICE

Biskupické
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!!AKCE BUK!! Prodám palivové dřevo štípané měkké 
/tvrdé rovnané 50 cm/100 cm, 

sypané 25 cm–50 cm, smrkovou kulatinu 2 m.
Hájenka Šebetov tel.: 606 893 919, 

email: zouharhonza@email.cz.

Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1 v okolí Jevíčka, Velkých 
Opatovic, družstevní nebo osobní vlastnictví,  

nevadí ani původní stav. 
Děkuji za nabídku. Tel.: 774 945 405.

Hledáme ke koupi samostatně stojící dům se zahradou 
(vila, statek) či stavební pozemek v obci Jevíčko  

k trvalému rodinnému bydlení. Zaplatíme v hotovosti.  
Děkujeme za vaši nabídku. Skálovi. 

E-mail: eva.skala@yahoo.com,  
mark.skala77@yahoo.com, tel.: 777 017 998.
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19. října 2019 v 19 hod. 
sokolovna Velké Opatovice

Divadelní představení v podání známých českých 
herců: Valerie Zawadská, Anna Kulovaná, Lucie 
Kožinová, Kateřina Macháčková, Inka Bredlová  

a Karel Soukup 

 vstupné 250 Kč – předprodej v Infocentru V.O.  
od 1.10.

Odbor kultury Velké Opatovice pořádá

COMMEDIA  
FINITA
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!!! Upozornění ke sběru tříděného odpadu  !!!
firmou SUEZ, zajišťující likvidaci odpadů v obci, bylo sděleno, že se v poslední 
době velmi často stává, že při svozu druhotných surovin, zejména plastů a ná-
pojových kartonů, papíru, obsahuje příslušná surovina velké množství nesouro-
dých příměsí, které se po vytřídění na třídící lince musí likvidovat za náklady, které 
neodpovídají dohodnutým cenám za sběr, svoz a odstranění druhotné suroviny. 
Největší množství příměsí je z kategorie Směsného komunálního odpadu, ale jed-
ná se často i o nebezpečný odpad, není výjimkou ani mrtvé zvíře, nebo zbytky  
z domácí zabíjačky.  
Proto nás firma požádala, abychom informovali občany jako producenty od-
padu, aby do separačních nádob ukládaly pouze ty druhy odpadu, ke kterým 
jsou určeny !!!
Pokud se totiž situace bude pravidelně opakovat, bude firma obci fakturovat 
náklady spojené s tříděním a likvidací tohoto druhu odpadu dle skutečné 
ceny příměsi, což bude mít pro občany za následek výrazné zdražení poplat-
ku za likvidaci odpadu.
Firma děkuje za pochopení a věří, že se v naší obci s touto situací nebudeme 
setkávat.

                                                                                         Dalibor Šebek, starosta obce

Společenská rubrika
září 2019

Naši jubilanti: 

Josef Sedláček
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Obec Biskupice

Pyžamový den - ohlédnutí
V sobotu 7. září 2019 odpoledne jsme pro Vás a hlavně pro děti připravili akci „Pyžamový den“. 
Měli jsme připraveno plno soutěží pro jednotlivce i skupiny. Nechyběla velká tombola, bohaté 
občerstvení a hudba. Je škoda, že jste této příležitosti nevyužili a nepřišli se s námi a dětmi 
pobavit. I když bylo nevlídné, deštivé počasí, mohli jste s námi (samozřejmě pod střechou) 
prožít soutěživé a hravé odpoledne. Ti, kdo se akce zúčastnili, určitě nelitovali. Děti procházely 
překážkovou dráhou (skákání panáka, chůze ve velikých holínkách, lovení rybiček, shazování 
plechovek, házení míčkem na cíl, lezení po štaflích se lžící a míčkem, malování křídami na tabuli 
se zavázanýma očima, házení šipek a stříhání nití s bonbony). Na konci překážkové dráhy obdr-
žel každý veliký kelímek plný sladkostí. K občerstvení byly připraveny grilované klobásky, různé 
pochutinky, točilo se výborné pivo, hrála hudba atd. V tombole vyhrál úplně každý několik 
krásných cen. Účast na této akci byla sice slabá, ale doufáme, že nás přijdete podpořit v našich 
dalších akcích, které pro Vás a Vaše děti pořádáme a hlavně připravujeme. Takže se na Vás  
„určitě v hojném počtu“ budeme těšit na nejbližší naší akci, což je „Stezka odvahy“.

                                                                                                      Helena Neuerová, ČČK

„Poděkování“ neznámému řidiči „debilovi“ 
„Děkujeme“  tímto řidiči traktoru, kterého nelze nazvat jinak než „debilem“ za to, 
že nám rozjel nový tráv-
ník u hřbitova, a nebyl 
schopen se ke svému 
činu přiznat. O inte-
ligenci tohoto řidiče, 
jestli vůbec nějakou má, 
ať si každý udělá úsu-
dek sám. Obec se snaží-
me neustále zvelebovat 
a na tomto příkladu je 
vidět, jak si někteří ob-
čané váží vybudované-
ho díla, které obec stálo 
nemalé úsilí a finanční 
prostředky.                                                                                

Dalibor Šebek,  
starosta obce

POZVáNKA 
V sobotu 19. října 2019 proběhne 
v Biskupicích již 14. ročník „Stezky 
odvahy“. Na všechny nebojácné 
děti i dospělé se těší celý les plný 
strašidel, strašidýlek a světýlek. 
Takže, kdo se rádi bojíte (nebo  
i nebojíte), přijďte v 18.30 hod před 
obecní úřad v Biskupicích, odkud 
budete hromadně odvedeni na 
začátek trasy „Stezky odvahy“. 
Na začátku i na konci strašidelné 
cesty bude připraveno občerstve-
ní na posilnění i na zahřátí. Bater-
ky, lampičky, lucerničky a svíčky 
nechte doma, nebudete je po-
třebovat. Vstupné na trasu je pro 
každého účastníka 10,- Kč. Těšíme 
se na všechny odvážlivce malé  
i velké.

Helena Neuerová, ČČK

STEZKA 
ODVAHY
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Nové houpačky na školní  
zahrádce MŠ Biskupice

  Již na začátku hlavních prázdnin začaly na naší 
školní zahrádce terénní úpravy potřebné pro instalaci 
nových herních prvků pro děti. S dětmi jsme mohli po-
zorovat přímo z oken naší školky jak práci bagru, tak 
poté i samotnou instalaci nových konstrukcí – řetězové 
dvojhoupačky, domečku a pružinového houpadla, které 
si děti mohly poprvé vyzkoušet 26. 8., kdy byl opětovně 
zahájen provoz naší MŠ. Tímto bych ráda poděkovala 
zřizovateli, bez jehož finanční podpory bychom instala-
ci nových prvků nemohli zrealizovat a také naším spon-
zorům – panu Ladislavu Sekaninovi a firmě Přichystal 
Havlíček s. r. o, kteří nemalou částkou přispěli. Děkuje-
me. 

Alena Koutná, ředitelka MŠ
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Další putování s Jirkou 
Kolbabou

Obec Chornice zve všechny na 
další zajímavé  setkání se známým 
cestovatelem rádia IMPULS, který 

k nám tentokrát přijede s pořadem 

UKRADENá ZEMĚ  
(cesta napříč USA).

Akce se uskuteční v pátek 11. října 
v kulturním domě v Chornicích. 

Zahájení bude v 18,00 hodin  
a vstupné činí 160,- Kč. Vstupenky 
je možno zakoupit v předprodeji  

v kanceláři obecního úřadu, 
 tel: 461 327 807. 

Pokud nebude úplně vyprodáno, 
budou vstupenky i na místě.  
Všichni jsou srdečně zváni.

Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci říjnu: 

 Svatava Žilková
 Petr Peřina
 Ladislav Getzl
 Jarmila Vyhlídalová
 Josef Lexman
 Jan Trbušek
 Karel Zatloukal
 Jindřich Chyla
 Zdeněk Žilka 
 Anežka Vašíková
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Zahájení v chornické školce
A je tu nový školní rok. Do naší třídy Kytiček nastoupilo hodně nových dětí a tak jsme se společně 
sešli (rodiče s dětmi a paní učitelky) na školní zahradě, abychom se lépe poznali. Vyrobili jsme si 

kytičky, které jsme potom zasadili 
do zahrádky na pískovišti. Počasí 
nám přálo a my jsme si příjemně 
užili společně strávený čas.
Pozadu nezůstaly ani děti ve 
Sluníčkové třídě. Rychle se 
zorientovaly v nově otevřených 
prostorách a již od prvního dne 
se zapojily do činností, např. 
cvičení s padákem a relaxační 
hudbou.

  Melková Ivana, učitelka MŠ

                  
            TRADIČNÍ  

                  
            LAMPIONOVÝ  

                     
          PRŮVOD
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Sbor dobrovolných hasičů Chornice  
ve spolupráci s Obcí Chornice  

pořádají

                  
            TRADIČNÍ  

                  
            LAMPIONOVÝ  

                     
          PRŮVOD

 Akce se uskuteční v předvečer státního svátku,  
v neděli 27. 10. 2019. Sraz účastníků je v 17,00 hodin  

u bývalého závodu KRAS. Průvod bude zakončen  
před kulturním domem, kde bude pro účastníky připraveno  

drobné občerstvení. Všichni jsou zváni. 

První den v základní škole v Chornicích
Prvního září opět ožily školní třídy a chodby po dvouměsíční 
prázdninové pauze.
Také do školních lavic v první třídě zasedlo pět nových prvňáčků. 
Všichni jsme se těšili na nové tváře a prvňáčci snad také přicházeli do 
školy s elánem.
Slavnostní  den zahájil pan ředitel Mgr. Jaroslav Vyhlídal, který uvítal 
rodiče, příbuzné a žáky nováčky.
Po krátkém projevu, ve kterém popřál pan ředitel dětem hodně úspěchů 
v jejich novém školním roce, se představila třídní učitelka, Mgr. Zdeňka 
Macků.

Po úvodním seznámení si děti prohlížely nové barvy, pastelky a jiné 
školní potřeby, které dostaly od školy darem. Pak už malé školáky čekalo 
sladké pohoštění ve školní družině, kam si je odvedla paní vychovatelka 
Eva Kočí.
Rodiče mezitím ještě zůstali ve třídě, aby s paní učitelkou probrali obsah 
školního řádu a organizační záležitosti.
Naším cílem bude vytvořit takové školní klima, ve kterém se budou děti 
cítit příjemně a vyučování je bude bavit.
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A už je to tady!
Nastalo pondělí 2. září 2019 a naši malí prvňáčci se už nemohli dočkat, až půjdou poprvé do 
školy, kde pro ně bude vše nové, neobvyklé a kouzelné. Hned při vstupu do třídy na ně čekal pa-
pírový dráček s medailemi a barevnými krabičkami ve tvaru pastelek, které byly naplněny růz-
nými dobrotami. Uvnitř třídy „dračí sluje“ přivítala žáčky paní učitelka Mgr. Marcela Švancarová, 
která obdarovala všechny děti nejen radostným úsměvem, ale i tvořivými pomůckami. V 8:00 
zazvonilo a prvňáčky s jejich rodiči přišli přivítat pan Ing. Bohumil Bernášek, radní Pardubického 
kraje zodpovědný za školství, pan Mgr. Martin Kiss, vedoucí Odboru školství Pardubického kra-

je, přední zástupci Krajského sdružení hasičů 
Pardubického kraje, paní starostka Mgr. Iveta 
Glocová, pan ředitel Mgr. františek Václavek 
i paní knihovnice Mgr. Veronika Kraváčková. 
Děti zářily štěstím a v řadách rodičů ukápla 
nejedna slzička. Poté následovalo slavnost-
ní zahájení školního roku v atriu, kterého se 
zúčastnili všichni žáci naší základní školy. Na 
závěr si žáci i učitelé společně zazpívali píseň 
Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko. Věříme, 
že všem dětem i pedagogům zůstane hřejivý, 
sluníčkový úsměv na tváři po celý školní rok 
2019/2020!

Mgr. Věra Grimmerová

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci říjnu své významné narozeniny 
oslaví:

ANNA CRHOVá
FRANTIŠEK ENT
ALŽBĚTA HLOUŠKOVá
VLASTA KOSTÍKOVá
ANTONÍN KREJČÍ
JAN PRŮCHA
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,  
elán a optimismus do dalších let.

V posledním období se narodila 

TEREZA LEXMANOVá
Přejeme zdraví a radost ze života holčičce 
i rodičům. Jak roztočit všechna kola

Stačilo málo - sluníčko, kyblík kříd a pár deváťáků - a závodní trať pro historicky první závody 
pořádané jaroměřickou knihovnou byla připravena. Zpočátku probíhal pilný trénink, při němž 
bohužel došlo i na několik kolizí. Na vině byla náročnost tratě, která začínala mírným kopeč-
kem. Samotného závodu se zúčastnilo skoro čtyřicet závodníků a závodnic širokého věkového 
rozpětí. Těm nejmladším byl pouhý rok, těm nejstarším jedenáct let. Všichni závodníci měli 
velkou podporu ve fanouškovské základně z řad maminek i četných tatínků. Nejmladší borci na 

odrážedlech soupeřili proti sobě ve dvoji-
cích. Těm starším na kolech byl změřen čas 
a rozdány zasloužené medaile. U těchto 
závodů ale nešlo o to zvítězit, cílem bylo 
se zúčastnit a užít si zábavu.  Bylo připrave-
no i drobné občerstvení, po kterém se je-
nom zaprášilo. Každé z dětí si také odneslo 
drobnou odměnu.
Děkujeme všem, kteří přišli a hlavně všem, 
kteří pomohli s organizací.

To, že čas rány hojí, 
je pouhé zdání.

Stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.

Dne 18. října 2019 je tomu jeden 
rok, co nás navždy opustil  

náš drahý a milovaný  
pan Zdeněk Přidal.

Kdo jste ho znali a měli rádi,  
vzpomeňte s námi.
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30.9.-6.10. TÝDEN KNIHOVEN - Registrace nových čtenářů zdarma.
4.10. VESELÉ SETKáNÍ  SE SPISOVATELEM PETREM LINDUŠKOU,  

pátek, od 18:00, VČ. Beseda s knihkupcem, hráčem pétanque, 
sběratelem a hlavně autorem několika knih v hanáčtině. 
Lidovými písněmi doplní Bohuslava Šmídová.

12.10. a 13.10. PODZIMNÍ ZAHRáDKáŘSKá VÝSTAVA A BURZA 
PŘEBYTKŮ, sobota 9:00-15:00, neděle 10:00-16:00, dům 
zahrádkářů. Příjem výpěstků a přebytků 11.10.2019 od 17:00 do 
19:00

13.10. SKLENĚNÝ POKOJ, neděle.  Zájezd na představení Městského 
divadla v Brně s návštěvou zahrady vily Tugendhat. Cena 
nezahrnuje vstup do zahrady vily Tugendhat (50Kč)).  Pozor, 
změna odjezdu autobusu: 14:15 Biskupice, 14:20 Jevíčko, 14:30 
Jaroměřice, 14:40 Velké Opatovice.

19.10.  MEDITACE S BROŇOU ROTHEREM, sobota, od 16:00, budova 
ZŠ

19.10. PODZIMNÍ DÍLNIČKA s Lenkou Jílkovou, od 14:00, VČ.  Výroba 
podzimních dekorací – látkové dýně, svícínky s listy. Účastníci 
hradí pouze materiál (50Kč za oba výrobky). S sebou si vezměte 
zavařovací sklenici. Prosím zájemce o přihlášení v knihovně.

22. 10. TRAUMA DÍTĚTE A BEZPEČÍ RODIČE, úterý, od 18:00, VČ.  
Beseda s klinickou psycholožkou Martinou Bourdais o traumatu 
dětí a našich možnostech jeho zvládání. 

24. 10. PRODEJ DUŠIČKOVÝCH VAZEB,  čtvrtek, od 13:00 do 15:00, 
VČ. Objednání od 1.10. do 14. října.

24. 10. SVĚTELNÝ PRŮVOD, čtvrtek, v 17:30 sraz před ZŠ, kde 
proběhne soutěž o nejkrásnější dýni, odtud průvod  k VČ. 
fyZIKÁLNÍ SHOW s Mgr. Jindřichem Žižkou, Ph.D., od 19:00, VČ. 
Občerstvení zajištěno.

Připravujeme:
9.11. PŘEDVáNOČNÍ DÍLNIČKA S MARTINOU MARKOVOU, 

sobota, 15:00-18:00, výroba dekorací s floristkou. Účastníci hradí 
pouze materiál (svícen 120Kč, věnec na dveře 250Kč). Počet 
účastníků je omezen, prosím o přihlášení v knihovně.

Knihovna otevřena úterý, středa od 8:00 do 11:30 a 12:00 do 
15:00 a v pátek od 15:00 do 17:00.
Knihovna bude uzavřena ve středu 2. a 16. října, otevřeno bude  
v náhradním termínu ve čtvrtek 3. října a pondělí 14. října.
Kontakty: http://www.jaromerice.cz/knihovna, 
tel: 778 086 380, knihovnajaromerice@centrum.cz                                                                                                                                               
                                                                               

                                                                                                                                                      
                                                                   

PROGRAM AKCÍ JAROMĚŘICE 
ŘÍJEN 2019

Kynologický klub Jaroměřice – Memoriál 
Marcela Prchala

Dne 14. září 2019 se v areálu Kynologického klubu v Jaroměřicích konal 
1. ročník klubového závodu – Memoriálu Marcela Prchala. Závod byl 
určený pro všechny členy klubu a psovody, kteří navštěvují kurzy výcvi-
ku. Zároveň byl uzpůsobený tak, aby se ho mohli zúčastnit jak aktivní 
závodníci, tak začínající psovodi, kteří zkušenosti teprve sbírají, mladí 

psi v přípravě a veteráni. Soutěžilo se v kategoriích Junior, Sporťák a Senior. Celkem bylo přihlášeno 21 pejsků se svými páníčky, kteří poměřili 
síly v individuální poslušnosti, skupinových cvicích a dvou tratích agility. Posoudit výkony našich závodníků se zhostili pan Milan Oliva, rozhodčí 
z výkonu, který měl na starost poslušnosti a slečna Michaela Sýkorová, rozhodčí a trenérka agility, která posuzovala agility dráhy. Závod probí-
hal v příjemné atmosféře, bylo připraveno skvělé občerstvení, psovodi se chovali sportovně a všichni se snažili předvést co nejlepší výkon. Při 
vyhlašování výsledků čekala na všechny závodníky odměna v podobě diplomu a upomínkových předmětů a pro ty, kteří se umístili na prvních 

třech místech v jednotlivých kategoriích ještě navíc konzerva a pytel granulí pro jejich čtyřno-
hého parťáka. Odměnu navíc si ještě vysloužil nejmladší a nejstarší účastník závodu. Věříme, 
že byli všichni spokojeni a odnesli si pěkný zážitek z příjemně prožitého dne a doufáme, že 
nezůstane jen u tohoto 1. ročníku, a závod, který je věnovaný na počest a památku našeho 
zesnulého dlouholetého člena pana Marcela Prchala, se stane tradičním a bude pokračovat  
i v dalších letech. Rádi bychom poděkovali rozhodčím za spravedlivé posouzení našich výkonů, 
všem závodníkům za chuť si zazávodit  a pomocníkům, díky nimž vše po organizační stránce 
klapalo a velký dík patří obci Jaroměřice za podporu při budování našeho krásného cvičiště. 
Děkujeme a sportu zdar!

Za Kynologický klub Eva Prchalová
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Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
1 cm výškový inzerce při šířce 9,2 cm je zpoplatněn částkou 130 Kč bez DPH  
(157,30 Kč vč. DPH) nebo 1 cm výškový inzerce při šířce 19,2 cm je zpoplatněn částkou  
270 Kč bez DPH (326,70 Kč vč. DPH). Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu  
v JZ v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma.

Koupím byt v Jevíčku.
Tel.: 703 128 787.

Hledám ke koupi rodinný dům.
Opravy mi nevadí. Tel.: 731 128 787.



Lectori benevolo, laskaví čtenáři Iniciál, 
stopy mohou být dočasné i věčné, nepatrné i kolosální, stejně jako 
výmluvné či záhadné. Bez alespoň elementární znalosti souvislostí je 
však člověk nedokáže identifikovat. Třeba když při výkopu studny na 
své zahradě narazí na kus červenohnědé keramické mísy matného po-
vrchového lesku zdobené plastickým vzorem s nízkým reliéfem, nemů-
že jistě tušit, že by se mohlo jednat o starověkou keramiku římského 
původu terra sigillata, jakože latinsky terra znamená hlína a sigillum 
pečeť. Stejně jako v kousku zarezlého kovu nespatří lesk vzácné mili-
tárie pocházející z výzbroje starověkého Germána a podobně. Vždyť 
nakonec ani člověk přírodní, žijící v hloubi 
pralesa mimo dosah médií, jistě netuší zho-
la nic o nedozírnosti lidských šlépějí v jemu 
blízké krajině či summa summarum na této 
planetě. Nepřehlédnutelné výkyvy klimatu 
přisuzuje svým rozhněvaným bohům a dý-
maje vonnou travěnku rozjímá, čím by si ty 
nad sebou asi tak usmířil.   
Je zcela přirozené, že s prudce expandující 
populací všemi směry přibývá všude na svě-
tě i všemožných stop. Kam se jen pán tvor-
stva vrtne, důkazy o jeho výjimečnosti se 
kupí na haldách. I jak by taky ne. Ale nejen 
člověk je tvor přičinlivý.  Vždyť dle norského 
básníka Hanse Børliho - i ti ptáci v povětří 
zanechávají stopu. Cosi, co tušíme, třebaže 
to nejsme schopni lidskými smysly jakkoli 
identifikovat. A že snad naši lehkověrnost  
a pošetilost přeci jen cosi přesahuje, je budiž 
požehnáním. Vždyť tajemství nám může být 
nakonec tou vůbec největší autoritou. Ne-li 
poslední. Jedinou mocí nad námi. Protože 
logicky: jakpak bychom si  jen mohli dovolit 
zpochybňovat či znevažovat něco, co nám 
není dostupné? O čem nemáme ánung, ře-
čeno hezky česky po germánsky. 
Starověcí Germáni a Římané, kteří se na 
Malé Hané potkali v druhé polovině druhé-
ho století, zajisté ctili vlastní hierarchii, řád 
a autority, načež pro Tajemství nad sebou 
samými mívali svá domnělá vysvětlení. 
Znali své bohy, které ovšem nepovažovali 
za stvořitele všehomíra, nýbrž je měli toli-
ko za zakladatele vlastních národů. Římský 
kult personifikovaných božstev byl evident-
ně ovlivněn řeckou mytologií. Vždyť už bá-
jeslovný zakladatel římského národa Ainei-
ás pocházel z rodu trojských vladařů a svoji 
novou domovinu mohl najít jen díky Diovy vůle. Stejně jako římská, 
byla na základech patriarchálního polyteismu konstituována i mytolo-
gie germánská. Ale jelikož germánské kmeny za římskou všestrannou 
vyspělostí přeci jen lehce zaostávaly, například o městech s vlastní in-
frastrukturou neměli lidé v barbariku dosud valných představ, stávaly 
tedy i jejich ideje na maličko jinačí entitě. Barbarské náboženské obřa-
dy mívaly vesměs rituální a ceremoniální charakter, přičemž povědo-
mí o jejich podobách jsme získali až díky novodobým archeologickým 
objevům. Z germánského bájesloví šířeného ústní a lidovou slovesností, 
jež bylo písmem zaznamenáno až ve středověku, pak jasně vyplývá, 
že postavy germánských bohů personifikovaly ponejvíce přírodní síly 
či roční období. Sepětí s přírodou a její mocí usměrňující život a snahy 
člověka bývalo tedy v barbariku dozajista silnější než na územích spra-
vovaných římským impériem.   
Nicméně ať už tak či onak, svět, který jsme díky výdobytkům vědec-
kým a technickým mohli začít in natura poznávat cirka od předělu 
pozdního středověku a renesance, tedy od přelomu 14. - 15. století, 
nemohli starověcí Germáni ani Římané dohlédnout ani ve svých nej-
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bujnějších fantaziích. S respektem pohlíželi do nedohledného vesmíru, 
jehož mnohá tajemství přitom zůstávají smrtelníkům nezodpovězena  
i ve věku kosmickém.  
Rozpor lidských poznání lze parafrázovat konstatováním, že tak jak 
je naše budoucnost ve hvězdách, vlastní minulost nacházíme naopak  
v zemi.  Zejména pak minulost, kterou prastaří lidé nestačili zazna-
menat písmem. Tedy život všední, prostý a obyčejný, plný každodenní 
lopoty či taktizování, stejně jako chvíle osudových rozhodnutí. Třeba 
když vám ve druhé polovině druhého století napochoduje za humna 

římská legie složená možná více než z pěti 
tisíc legionářů! Jistě, na výběr je vždycky. 
Buďto utečete a schováte se do lesů, nebo 
se okupantům statečně postavíte, anebo  
s nimi začnete takticky vyjednávat a prozí-
ravě se pasujete do role obchodního part-
nera.  
Starověcí jevíčští barbaři mohli být lidé 
umírnění; soudě podle indicií - římských 
importů, jež byly nalezeny při letošním 
archeologickém výzkumu na lokalitě nad 
Žlíbkami. Badatelé z Katedry archeologie 
Univerzity Hradec Králové zanesli jimi lo-
kalizované starověké germánské sídliště do 
archeologických map doby římské jakožto 
Früh Gewitsch, tedy Rané Jevíčko. Jak dlou-
ho tu ovšem tehdejší místní s hostujícími 
Římany skutečně koexistovali, zůstává vel-
kou neznámou. Leč podle římských letopisů 
soudíme, že výrazně dlouho to trvati ne-
mohlo. Zároveň lze předpokládat, že  oním 
inkriminovaným časem byl samotný konec 
70. let 2. století, tedy třetí a konečná fáze 
markomanských válek. 
Krátce po smrti císaře Marca Aurelia, 17. 
března roku 180, usedl na římský trůn jeho 
syn Commodus a s germánskými kmeny za 
Dunajem uzavřel mír.  Možná takto učinil 
právě ve chvíli, kdy se římská legie usaze-
ná v Jevíčku rozhodovala, zdali nepřekročí 
Žlíbecký potok, onen pomyslný Rubikon na 
samém okraji vlastní říše Imperium Roma-
num. Řekněme klidně a směle Gewitschen-
sis, v středoevropském prostoru nejsever-
nější to starověkou hranici mezi Římskou 
říší a barbarikem, kterak ji coby Gevitcii 
microlimes vymezil a determinoval patron 
Germánů v Roce římsko-germánských vá-

lek na Malé Hané, populární a dle milovníků starověku prasyn prvního 
germánského krále Marobuda, náš přední archeolog a enfant terrible 
středoevropských dějin doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D.  
Markomanské války však neskončily ze dne na den. Úplný klid po uza-
vření míru nenastal. Některé barbarské kmeny přešly do defenzívy, aby 
svá výsostná území pokud možno rozšířily. 
A tak jako tato výjimečná a tehdejší střední Evropu formující doba, ne-
skončil ani náš Rok římsko-germánských válek na Malé Hané se setmě-
ním 30. srpna po Dni otevřené země římsko - germánské v Jevíčku, ba 
ani posléze pádem opony po ukončení XV. Protohistorické konference 
„Archeologie barbarů 2019“, jež se konala na místním gymnáziu ve 
dnech 26. - 28. září za účasti významných badatelů střední Evropy.  
Ohýnky, které jsme během letošního roku rozdělali s našimi římskými  
i germánskými hosty a milými přáteli, stále doutnají. Načež horké uh-
líky z nich vytažené, stejně jako všechny stopy, které v naší krajině za-
nechali naši dávní předkové, nechť jsou nám těmi nejlepšími indiciemi 
vedoucími nás do časů budoucích, člověku záhadných stejně jako ta 
pravda o neskonalé naději do větru vepsaná ptačími křídly.       
    Bene vale!    Rudolfus B. B.
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Jevíčko na nejsevernější výspě římské moci

Lokalita Jevíčko XIII je letos 
zkoumána v rámci vědecko-
-výzkumného projektu Filozo-
fické fakulty Univerzity Hradec 
Králové „Markomanské války 
na Malé Hané“. Na výzkumu se 
podílí studenti magisterského  
a doktorského studia archeo-
logie FF UHK, kterým patří za 
odvedenou práci můj dík.
Geofyzikálním měřením kole-
gy z Archeologického ústavu 
AV ČR z Brna byla zatím do-
kumentována jen část patrně 
rozsáhlého sídliště. Rovněž  
archeologický výzkum mohl 
být zacílen pochopitelně jen na 
vybrané nálezové situace. Již  
z nich je zřejmé, že nová loka-
lita si nepochybně zaslouží de-
tailní pozornost.
Nešvarem nejen letošního vý-

zkumu je periodicky se opakující přítomnost některých nezvaných 
skupin tzv. detektorářů, kteří jevíčské lokality „systematicky“ rabují 
a způsobují škody našim výzkumným aktivitám. Je evidentní, že jim 
vůbec nejde o poznání, ale o uchvácení artefaktů. Z toho důvodu 
začínáme intenzivní spolupráci se Zastupitelstvem města Jevíčka,  
s Městskou policií Jevíčko a rovněž s Policií ČR, aby alespoň výzkumné 
lokality zůstaly uchráněny od novodobých vykradačů. Ale i přes tyto 
potíže můžeme být s dosaženými výsledky letošního archeologic-
kého výzkumu v Jevíčku velice spokojeni. Díky zastupitelstvu města 
Jevíčka!

Doc. PhDr. Eduard Droberjar, PhD. a Mgr. Radka Knápek
Katedra archeologie FF UHK

V letošním roce se archeologický výzkum v Jevíčku zaměřený na dobu 
římskou poprvé uskutečnil na nové lokalitě označené jako Jevíčko XIII 
(nad Žlíbkami). Lokalitu jsme objevili v roce 2018 při systematické 
povrchové prospekci v rámci řešení vědecko-výzkumného projektu 
Univerzity Hradec Králové. Z průzkumu bylo zřejmé, že půjde o ger-
mánské sídliště ze starší doby římské. Výzkum naše předpoklady ne-
jen potvrdil, ale navíc zpřesnil dataci do 2. poloviny 2. století, tedy do 
období markomanských válek a doby kolem těchto událostí.
Podle geofyzikálního (magnetometrického) měření byly vytypovány 
a vykolíkovány situace s různými objekty a ty byly následně po shr-
nutí ornice vybrány a zdokumentovány. Podařilo se nám prozkou-
mat několik zahloubených objektů, z toho tři polozemnice (chaty)  
a řadu objektů s mazanicovými destrukcemi, které můžeme předběžně 
interpretovat jako pece ( jedna patrně hrnčířská, ostatní potravinové  
a v chatě II snad doklady kovovýroby). Objekty byly bohaté na nále-
zy (keramika, tkalcovská závaží a zvířecí kosti), zejména výplně chat 
poskytly velké množství fragmentů germánských nádob a římsko-
-provinciální keramiky. Germánská keramika se zachovala ve velkých 
a často pestře zdobených fragmentech, z nichž půjdou slepit a kre-
sebně rekonstruovat mnohé tvary. Ve vchodovém výklenu větší chaty 

č. I, orientovaném podle pravidla na jih, spočívala celá krásně zacho-
valá římská spona, ve druhé menší „výrobní“ chatě (č. II) byl nalezen 
fragment středogalské terry sigillaty.
Letošní výzkum byl tedy velmi zdařilý a výsledky z něj významně po-
sunou poznání doby markomanských válek na Malé Hané. Je vysoce 
pravděpodobné, že germánští obyvatelé sídlící na této lokalitě po-
hřbívali své zemřelé na nedalekém žárovém pohřebišti (Jevíčko IV, 
poloha „Pod Příčnou cestou“), které zkoumáme od roku 2010.
Nové sídliště polabských Germánů se nachází v těsném sousedství 
římského tábora - nejsevernějšího objektu římské moci ve střední 
Evropě. Kontakty mezi germánskými obyvateli a římskou jednotkou 
krátkodobě umístěnou na území dnešního Jevíčka musely být na 
konci markomanských válek velmi intenzivní. Nebyly to jen válečné 
střety, ale existovala rovněž určitá koexistence obou různorodých  
etnik. Římané potřebovali pro velký počet svých vojáků logistické zá-
zemí, a právě mnoho osad v okolí muselo legionářům dodávat komo-
dity, event. pro ně i vyrábět některé předměty. Za to Římané nabízeli 
hodnotné zboží (kvalitní provinciální keramiku včetně terry sigillaty, 
bronzové nádoby, luxusní spony, stříbrné mince ad.). Pravděpodob-
ně jednou z takových osad bylo sídliště v poloze Jevíčko XIII. Četné 
římské importy jako protihodnota za germánské zboží to potvrzují. 
Žlíbecký potok, mezi římským táborem a zkoumanou germánskou 
osadou, jako by byl krátkou a krátkodobou hranicí mezi římskou mocí 
a germánským osídlením na území Jevíčka.



korono deš zařval: „Koperník, vystópit!“ To sme nevedržele a padle 
na hobo na zem.
Tranzistorák nás měl he na politicky školeni mužstva. Z přiruček četl 
marxismus-leninismus. Nám belo divny, proč pokaždy řekl: „Pátyho 
ledna Lenin řekl...“ až pak sme zjistile, že von to V. I. čte jako pátyho 
ledna. Von bel asi disgrafik, protože V.B. (veřejná bezpečnost) četl 
jako pátá bé.
Jednó scházel v řadě voják. Tranzistorák se ptal, kde je. Nekdo řekl, 
že je bacilonosič, že je na ošetřovně“. Tranzistorák se s tém nepáral  
a řekl: „Tak ať předá funco a zařadi se.“
Eště nesmim zapomenót na Habáska. Habásko bel kochař, bel furt 
smotné, protože se nemohl vejit do stravovacich norem. A tak, abe 
to dohnal, dával nám každé štvrtek na večeřo chleba a sér Romadur. 
Já sem to decky pěkně snědl, ale nejakymo vojákovi, deš oš to belo 
dlóho, praskle nerve a vehodil Romadur z vokna. Nešťastnó náho-
dó trefil sódružko, manželko plukovnika, kerá šla po chodniko před 
kasárnama. A teď to začalo, to vemeslijó jenom lapasáci. Protože se 
nikdo nepřeznal, vezbrojile se Romadurama, postavile se do voken 
a začale házet  sére tam, kde bela sódružka, habe zjistile, z keryho 
vokna nekdo hodil. Samosebó nezjistile nic, jenom nadělale škodo 
a Habásko bel eště smotňéši. A abe sme ho rozvelelele, tak sme mo 
zpivale: „Habásko je dobré kluk, dobré kluk, tomo je to všecko jedno, 
tomo je to všecko fuk.“
Habásko měl zajimavé slovnik. Rád řikal: Rychlopalné krompáč, dale-
konosná lopata, a přilbě řikal železné klobók.
Na vojně s nama bele cegáni, Maďaři, Slováce, ale take Češi. Já sem 
mival často rajóne s Čechem, oš ani nevim, jak se menoval. Ten zpival, 
he deš jenom mlovil. Jednó, deš sem zametal, mě řekl: „Pujč mi toho 
drobet koštětééééé.“ Jinde se chlobil: „Já sem byl vyhoštěn ze svého 

domovááááá.“ Já dobráček 
z Malé Hané mo povidám: 
„Mesim ženská.“ A von: „To 
si uháááád.“ Já: „No, ženská 
ta je selňéši než pár koni.“  
A von: „Cožéééé? Silnější než 
lokomotiváááááááá!“
Tehde oš bela na vojně šika-
na. Bažanti mosele nařezat 
smrčke a litat s něma pod 
voknama, mazáce seděle 
ho vokna, jako že oš jedó 
vlakem dom. Na vojně mosi 
voják poslechnót rozkaz, spl-
nit ho, a pak si teprv muže 
jit stěžovat. To se nedije. Tak 
se stalo, že svobodniček dal 
bažantovi rozkaz Sahara. To 
znamenalo, že mosel přelist 
plot, jit do hospode a donist 
mazákovi v kóli vod světla, 
jiná nádoba nebela, pivo.
Decky se snažim skončet ve-
sele, ale tentokrát to nende. 
Já sem na vojně, to oš sem 
bel v poddůstojnické škole 
ve Frydko-Mistko, zažel he 
21. srpen 1968. V noce nás 
probodil dozorči, celé vestra-
šené, kluce, poslóchéte, to je 
konec světa. A dovopravde 
sme slešele hrozné rachot, to 
jak se z Polska valele tanke  
a letadla, vzduch se třisl. 
Všecko belo zrazeny, přejel 
velitel praporo a postil tanke 
a auta do kasáren. Me sme 
zvostale deset dni v pyža-
mech, jidlo nám podávale 
voknem a pak nás rozstrka-
le po republice, mě do Ma-
lacek. A tam sem doslóžel  
a vodsuť jel do civilo. Chvála 
Boho! 
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Vojna  
Milan   Nechuta 

Já sem bel na vojně v letech 1967 až 1969.
Začal sem slóžet v Bučovicich, kam sem se měl podle povolávaciho 
rozkazo dostavit do 10.00. Před desátó sem prošil s většim množst-
vim kluku bránó na keré belo napsany Vítáme Vás! a z drohé strane 
nejaké recesista maléma pismenkama vedrápal  Oš Vás máme!
Zavedle nás do velké mistnosti, kde bele kolem dokola stole a na nich 
papirovy krabice. Tam sme se zeslikle do naha a civilni šate, fšecko, 
co sme měle na sobě, sme složele do tech krabic, navrh sme napsale 
adreso a tam, většinó rodičum, balik poslale. Nazi sme se šle změřet 
a zvážet a pak k doktorovi, ten nás prohlidl a řekl: „Schopen.“ A pak 
se se mnó stala jedna z névětšich proměn v ževotě. Na hromadě belo 
pro každyho bažanta nachestany voblečeni, fšecko zeleny. Deš sem si 
to fšecko voblikl, bel sem vod hlave až k patě zelené mužiček. Vedle 
mě se voblikal kluk a ten bel dodrápané, jako debe prolitl křovim: 
„Copak se tě stalo?“ zeptal se ho nekdo. „Já sem se v soboto ženil  
a manželka mě nechtěla postit.“
Jak sme bele voblečeni, tak přešil malinké svobodniček, keré se 
snažel mlovit chlapském hlasem: „Vojáci, já so svobodnik Šimko  
a so Váš velitel drožstva.“ Hneť sme mo začale řikat Tranzistorák, nebo 
Hostřeleny kecke. Von měřel sotva 150 centimetru. Dál nám řekl, že 
deš s nim někdo z nás bode chtět mlovit, že se mosi dovolit: Sódru-
ho svobodniko, dovolte mě promlovit. Pak eště řekl: „Deš nebodete 
usteluvat, tak Vás bodo buzeruvat.“ Po vobědě sme hneť šle na cvi-
čák a hočele se vobrate na mistě a pochodovat. Dařelo se nám všem 
pěkně najednó došlápnót. To bela rana jako deš vestřeli z kanóna,  
a pak se decky vozvalo plesknoti, jako deš spadne kravěnec. To dělal 
voják Vinco Čičo, von bel mimochodnik, von decke došlápl pozděj. 
Tranzistorák ho prosel, ať došlapoje poticho, že to bode vo přisaze 
vepadat hrozně, ale Vico bel velké, z dědine vod Nitre, selné, chodil 
v prvni trojce, a šlapal jako 
kuň.
Me sme bele prvni roč-
nik, keré nemosel nacpávat 
slamnik, me sme vefasovale 
nafokovaci matrace. Jenom-
že nekoho napadlo, že bode 
matrace vopatrně propicho-
vat. A tak se stalo, že chodák 
voják se v noce probodil a 
tlačele ho přičke na lužko. 
Nenapadlo ho nic lepšiho 
než propichnót matraco só-
sedovi. A tak se stalo, že sme 
se všeci probózele na prázd-
néch matracich, te sme pak 
lepile, ale moc to nešlo a tak 
belo lepši spat meze lužka-
ma na zemi.
Voblibená zábava Tranzis-
toráka belo rozhazovat ko-
minke. Každé mosel mět 
srovnany prádlo do kominka 
a to se nám moc nedařelo. 
Nélepši kominke měl voják 
Karásek, ten do košil homěl 
dat nastřehany tvrdy papi-
re, takže mo to zařezávalo  
a měl hrane, že se he Tranzis-
torák nestačel divit.
S Tranzistorákem sme zažele 
he dvě srandovni přihode. 
Jednó se před nás postavil  
a povidá tém chlapském hla-
sem: „Vojáci, dnes bodeme 
nacvičovat plíženi po rovné 
zemi.“ Nějaké inteligent bez 
dovoleni zavolal: „Prosim, 
země je kolatá.“ Tranzis-
tor zesinal a zařval: „Kdo to 
řekl?“ A ten vzdělanec zařval: 
„Prosim, Kopernik.“ To oš 
sme se fšeci smile. A Hostře-
leny kecke tomo nasadile 
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Ohlédnutí za prázdninami  

Doma jste všude, kde vás vítají dobří lidé! 
A tak jsme byli chvíli jako doma v půli prázdnin i ve Velké Roudce,  
v cíli našeho vlastivědného špacíru. S dějinami místa výtečně obezna-
lý průvodce, historik Mgr. Michal Schuster, dovedl v sobotu 27. čer-
vence skupinu šestatřiceti poutníků  složenou převážně z jevíčských 
mladodůchodců z malohanácké metropole přes Smolenskou přehra-
du, Velké Opatovice a Opatovické hradisko až do bývalých lázní ve 
Velké Roudce, jež ve druhé polovině devatenáctého a první polovině 
dvacátého století prosluly svými vodními prameny. Poté, co jsme se 
prodrali nenávratně zašlými časy, nás na místním výletišti vřele přiví-
tali roudští hasiči rozdělaným ohněm, voňavými buřtíky a roztočeným 
pivem. Sláva! Dobrý člověk stále žije!      

       Za všecky špacíristy děkuje Ruda B. Beran

Německé verše neznámého hosta z lázeňské knihy návštěvníků 
Velké Roudky, které byly otištěny roku 1886 v propagační bro-
žurce Bad Routka in Mähren
Leb´ wohl du schönes Thal
Mit deinem lieben Grün.
Mit schwerem Herzen zieh´ ich
In das verstaubte Brünn!

Neboli volně v českém překladu Michala Schustera
Žij si blaze ty krásné údolí
co se tak libě zelená.
Se srdcem těžkým jdu
do zaprášeného Brna!

Lidová písnička v malohanáčtině, jak ji zachytil v 60. letech  
20. století ve svých vzpomínkách učitel Josef Bárta
Vokolo měsice kola se dělajó, 
opatovsky panenke, opatovsky panenske tisice hledajó.

Tisice hledajó, same jich nemajó,
jenom jedno sokynko, co na sobě majó.

V pátek jo vepere, v soboto jo zváli,
a v nedělo v kópele parádo provádi.

V ponděli ve fabrice nařiká velice,
že nechala v kópele posledni střevice.

Snaha o vybudování „politického  
Jevíčského okresu“ v roce 1939

Podle písemných informací Neodvislého občanského týdeníku Jevíčsko 
ze dne 1. 1. 1939  se radní města Jevíčka a starostové okolních obcí spo-
jených v Krajinský sbor pro Jevíčko a okolí v Jevíčku dne 27. října 1938 
obrátili na Ministerstvo vnitra v Praze s přípisem o zřízení okresního 
úřadu v Jevíčku. Podobné žádosti byly na příslušné instituce zasílány 
již od roku 1924. Ministerstvo vnitra dalo žadateli příslib, že v případě 
reorganizace politické správy bude okresní úřad v Jevíčku zřízen.
V důsledku událostí z podzimu roku 1938, tedy odtržení tzv. sudetské-
ho území od prvorepublikového státního útvaru, se stalo město Jevíčko 
pohraničním městem. 
Citujme nyní Jevíčské noviny: Okres jevíčský stal se okresem pohraničním 
s velkou hospodářskou i politickou důležitostí a celý jeho život hospo-
dářský i kulturní byl by nejen ohrožen, ale takřka zničen v tom případě, 
kdyby sídlo bývalého okresu moravsko-třebovského nebylo znovu zřízeno 
v Jevíčku Okres jevíčský je dnes po stránce délky zemských hranic největ-
ším okresem pohraničním. Vyžaduje proto i více pozornosti než města 
vnitrozemská.“    
Mohli bychom dále pokračovat ve vyjmenovávání důvodů, proč měl být 
v Jevíčku zřízen politický okres. Jednalo se o snahu zajistit politickou 
pohotovost a zabezpečení hranic nejen pro 26 tisíc obyvatel tohoto tzv. 
jevíčského okresu, jejichž počet se mohl téměř zdvojnásobit, pokud by 
byla provedena i reorganizace boskovického politického okresu. Mělo 
tím v podstatě dojít k sjednocení obcí nacházejících se na Malé Hané 
s přirozeným kulturním, hospodářským a politickým centem v Jevíčku.
Žádost o zřízení politického okresu v Jevíčku byla podpořena 
i vyjmenováním institucí nacházejících se ve městě. V první řadě 
jmenujme peněžní ústavy, jakými byla Spořitelna, Záložna, Živnostenská 
záložna a Raiffeisenka. Poukázáno bylo na vyspělé školství mateřské, 
obecné, měšťanské, zemědělské, živnostenské a gymnázium, silné Hos-
podářské družstvo, domácí průmysl lýkový (400 domácích pracovnic)  
a  pivovar se sladovnou v Jevíčku.
Dále byly zmiňovány průmyslové podniky v okolí, jmenujme například 
sklárny v Úsobrně s 350 dělníky, šamotku ve Velkých Opatovicích a roz-
sáhlé velkozahradnictví. Připomenuta byla i těžba šamotové hlíny. Z výše 
jmenovaného vyplývá, že průmysl tu sice byl, ale tradičním, až konzer-
vativním způsobem převládali drobní živnostníci. V celé oblasti působilo 
asi 800 živnostenských podniků. Za připomínku stojí i působení Ma-
sarykovy zemské plicní léčebny patřící v té době mezi nejmodernější  
a největší ústavy v naší republice.
Dále bylo poukázáno na úhlednost města samotného, ubytovací mož-
nosti ve dvou hotelích, schopnost poskytování potřebných služeb  
a možnost sportovního vyžití ve dvou rekreačně - sportovních areálech. 
V úvahu přicházela i případná výstavba úřednických bytů, kterou mělo 
zajistit již zřízené bytové družstvo. 
Když se tak zamyslíme, kolik práce a snah se skrývalo za žádostí o zřízení 
„politického jevíčského okresu“ (soudním okresem město bylo), byla to 
jistě snaha povznést město výš na pomyslném politickém a hospodář-
ském žebříčku.
Bohužel jen několik měsíců nato již bylo vše úplně jinak a město nebylo 
městem pohraničním a priority nejen politiků, ale většiny obyvatel byly 
nasměrovány jinam. Stali jsme se součástí jiného státu, jiného zřízení. 
O tom, co vše následovalo nejen do roku 1945, ale i potom, všichni tak 
nějak tušíme nebo se postupně dovídáme. Vidina zřízení „politického 
jevíčského okresu“ se zcela vytratila, přesto musíme i dnes před našimi 
prvorepublikovými předky smeknout pomyslný klobouk za jejich snahy.  

Mgr. Helena Ulčová

Muřinoh gratuluje  
čtrnáctému vylosovanému poutníkovi, 
který úspěšně doputoval za Krchomilkou.
Je jím Kateřina Dohnalová z Nehvizd,
jíž zasíláme knihu Muřinoh a Krchomilka  
s věnováním autora.


