
ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V LETECH 2010 – 2020
Deset let archeologických výzkumů a povrchových 
prospekcí lokalit z doby římské na území Jevíčka 
(katastr Jevíčko-Předměstí) pod vedením doc. PhDr. 
Eduarda Droberjara, Ph.D. z Katedry archeologie Fi-
lozofické fakulty Univerzity Hradec Králové poskytlo 
velké množství nálezů a poznatků. Podnětem k za-
hájení výzkumu byl objev pohřebiště ze starší doby 
římské v poloze Pod Příčnou cestou. Již první roky 
výzkumu naznačily, že v Jevíčku a v jeho okolí bude 
ukryta neobyčejně důležitá část naší minulosti spo-
jená s dobou, kdy světu vládl slavný Řím. Přítomnost 
samotných Římanů v Jevíčku byla prokázána až poz-
ději. Na území Jevíčka se nachází několik archeologických lokalit z doby římské. Nejvý-
znamnější jsou čtyři zkoumaná naleziště. Kromě římského krátkodobého tábora z doby 
markomanských válek (Jevíčko XII) jsou to: žárové pohřebiště (Jevíčko IV) a sídliště (Jevíčko 
XIII) ze 2. století a sídliště (Jevíčko IV) ze 4. století.
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GERMÁNSKÉ POHŘEBIŠTĚ (JEVÍČKO IV) ZE 2. STOLETÍ
Lokalitu objevil během detektorové prospekce dr. D. Vích z Regionálního muzea ve Vyso-
kém Mýtě. V letech 2010 – 2014, 2016 a 2018 bylo v rámci vědecko-výzkumných projektů 
Univerzity Hradec Králové (částečně také Univerzity Palackého v olomouci) toto žárové po-
hřebiště ze starší doby římské zkoumáno. Dosud se poda-
řilo odkrýt část nekropole s 32 popelnicovými a jámovými 
hroby, z toho byly minimálně čtyři bojovnické (hr. 5, 9, 18  
a 22). Hned první hrob obsahoval římskou bronzovou puk-
lici. V bojovnických hrobech spočívaly hroty kopí, oštěpů 
a štítové puklice a rovněž kovové součásti oděvů. z vrstev 
pohřebiště pocházejí římské importy (fragmenty bronzo-
vých, keramických a skleněných nádob a spony). Pohřebi-
ště podává svědectví nejen o kontaktech římsko-germán-
ských, ale rovněž o vnitrogermánských (polabští Germáni 
a východní Germáni z území Polska). Przeworská kultura je 
doložena nálezy spon a přezek. K wielbarské kultuře náleží 
spony, náramky a patrně i jehlice. Na základě dosavadních 
nálezů je zřejmé, že pohřebiště reprezentuje dosud vzácný 
příklad relativně krátkodobého využívání v rámci 2. pol.  
2. století a ve srovnání s ostatními pohřebišti z doby římské 
na Moravě má jevíčská lokalita zvláštní postavení, které je 
možné synchronizovat s markomanskými válkami nebo 
dobou bezprostředně související kolem těchto válečných 
událostí. Dalším cenným zjištěným je ta skutečnost, že  
k pohřebišti se podařilo najít příslušné sídliště, které chro-
nologicky koreluje s pohřebištěm.více na str. 11
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GERMÁNSKÉ SÍDLIŠTĚ (JEVÍČKO XIII) ZE 2. STOLETÍ
Výzkum nově objeveného sídliště započal v roce 2019 a od následu-
jícího roku pokračuje. Nachází se cca 700 m jižně od pohřebiště na 
levém břehu Žlíbeckého poto-
ka. Na základě geofyzikálního 
měření a několika sond je zřej-
mé, že jde o rozsáhlou osadu 
patrně obchodně-řemesl-
nického charakteru, o čemž 
svědčí některé prozkoumané 
výrobní objekty (keramická 
pec, hutnická pec v zahlou-
bené chatě, tkalcovské dílny 
ad.) a četné římské importy 
(spony, luxusní terra sigillata  
a barbotinová keramika).  
Podle germánské keramiky  
a římských importů lze vymezit trvání osady v rámci 2. poloviny  
2. století. osada nabývá na významu rovněž svým umístěním. Na-
chází se blízko od římského tábora, situovaného asi 250 m na jih od 
tohoto germánského sídliště. Nové výsledky očekáváme od dalších 
výzkumů realizovaných Katedrou archeologie Univerzity Hradec 
Králové v dalších letech.

GERMÁNSKÉ SÍDLIŠTĚ (JEVÍČKO IV) ZE 4. STOLETÍ
V prostoru staršího germánského pohřebiště bylo současně zkou-
máno mladší sídliště ze 2. poloviny 4. století. Téměř dvě století po 
zániku pohřebiště využívají příhodnou polohu jiní polabští Germáni 
(tzv. pozdní Svébové). Výzkum zachytil něko-
lik nadzemních staveb a dalších zahloube-
ných objektů, které pravděpodobně tvořily 
dvorec. Vedle domácí pozdně svébské kera-
miky jsou zastoupeny pozdně římské importy 
(glazovaná keramika – fragmenty mortarií) 
a rovněž předpokládáme kontakty ze severu 
s przeworskou kulturou (keramika na kru-
hu točená – fragmenty drsných zásobnic). 
Tuto kulturu reprezentuje východogermán-
ský kmen Vandalů, který se částečně připojil 
ke Svébům. Jevíčští Svébové nakonec kolem 
roku 400 s dalšími Svéby z jižní Moravy, Dol-
ního Rakouska a jihozápadního Slovenska  
a spolu s Vandaly odcházejí do západní Evro-
py, resp. do Španělska a Portugalska.

VÝZNAM GERMÁNSKÝCH LOKALIT A NÁLEZŮ Z DOBY 
ŘÍMSKÉ V JEVÍČKU
Germáni znali krajinu 
Malé Hané již od konce 
doby laténské a počátku 
doby římské, kdy proni-
kali z Polabí do Poduna-
jí. Ve starší době římské 
(zejména ve 2. století), 
ale rovněž v mladší době 
římské (3. a 4. století) kra-
jinu osídlili a intenzivně 
využívali, o čemž svědčí 
doklady zemědělství, ře-
mesel a obchodu. Sys-
tematicky jsou lokality 
z doby římské na Malé 
Hané zkoumány pouze 
v Jevíčku. Minimálně tři 
nejdůležitější naleziště 
mají k sobě úzký vztah 
a pocházejí z relativně 
krátkého časového úse-
ku v rámci 2. poloviny 
2. století, tj. germánské 
sídliště (Jevíčko XIII), ger-
mánské pohřebiště (Jevíčko IV) a římský krátkodobý tábor (Jevíčko 
XII). Tyto lokality tak reprezentují v rámci středoevropského barba-
rika unikátní nálezovou situaci pro studium římsko-germánských 
tzv. markomanských válek (166 – 180) za vlády císaře Marka Aure-
lia (161 – 180). Stopy po markomanských válkách jsou také patrné  
v nálezech římských a germánských militarií. Na germánských  
lokalitách nacházíme četné římské importy jako doklady intenzivní-

ho obchodu. Ačkoli nejdůleži-
tější dobou pobytu starově-
kých Germánů v Jevíčku a na 
Malé Hané jsou právě marko-
manské války a širší doba ko-
lem těchto událostí, význam-
né osídlení v Jevíčku je rovněž 
prokázáno pro konec doby 
římské (sídliště Jevíčko IV). 
Germánské nálezy v Jevíčku  
s dobou římskou zcela ne-
končí, jelikož máme první 
artefakty i z doby stěhování 
národů (5. – 6. století). Touto 
neklidnou a dynamickou do-
bou patrně jen procházeli Je-
víčkem a Malou Hanou již jiní 
Germáni.

doc. PhDr. Eduard Droberjar, 
Ph.D.

obchod mezi Římany a Germány

Malá Haná s polohou Jevíčka

Letecký pohled na Jevíčko se zkoumanými germánskými lokalitami
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Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci srpnu 2020  
oslaví významné životní jubileum 

Vladimír Pospíšil

Miloslav Műller

Eva Vysloužilová

Jarmila Havlíčková

Informace z matriky
Na základě rozhodnutí vlády ČR o přijetí 
krizových opatření se vítání dětí na jaře ne-
konalo.
Vítání nových občánků je nově napláno-
váno na den 4. 10. 2020. 
Žádáme rodiče, kteří mají o přivítání nově 
narozeného dítěte zájem a dosud nevypl-
nili přihlášku k vítání, aby se dostavili na 
matriku a vyplnili připravený formulář. Poté 
jim bude do schránky doručena pozvánka  
s konkrétní hodinou konání akce.
Město Jevíčko i nadále vyplácí finanční pří-
spěvek na narozené dítě, které je přihlášeno 
k trvalému pobytu v Jevíčku. Je však nutné, 
aby se rodiče dítěte sami osobně dostavili 
(bez vyzvání matrikářky) na Městský úřad 
Jevíčko, matriku a po předložení rodného 
listu jim bude příspěvek vyplacen.
Případné dotazy zodpoví pracovnice matri-
ky osobně nebo na tel. čísle 464 620 515.

Jaroslava Jeřábková

Obnova kulturní památky dřevěné zvonice na Maříně
Jako každoročně jsme se zaměřili na obnovu některé z pa-
mátek mimo Městskou památkovou zónu Jevíčko. V letošním 
roce byla ve spolupráci se společností LAKMAL s. r. o. Letovi-
ce a pod dohledem pracovnice památkové péče realizována 
obnova dřevěného pláště zvonice na Maříně. Tato zvonice je 
zapsanou kulturní památkou. Jedná se o čtyřbokou dřevěnou 
stavbu z konce 18. století se stříškou zakončenou lucernou  
a makovicí krytou dřevěným šindelem nacházející se na návsi. 
Město Jevíčko požádalo již v loňském roce přes Místní akč-
ní skupinu o dotaci na tuto akci obnovy v programu „Malý 
LEADER“ pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro rok 2020.  
V rámci projektu bylo realizováno očištění stávajícího dřevě-
ného pláště, tmelení a lokální oprava nesoudržných částí dře-
věného opláštění s výměnou několika krycích fošen a doplně-
ním chybějících dřevěných šindelů. Byl proveden lazurovací a následně bochemitový nátěr, 
protože konstrukce byly napadené dřevokazným hmyzem. Celkový rozsah prací je 76.884 
Kč bez DPH, z čehož dotace činí 35.000 Kč.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Oprava polních cest na Červeném kopci
V červenci proběhla v režii města úprava nejhorších částí dvou 
úseků přístupových polních cest vedoucích na Červený kopec, 
a to k vodojemu v délce cca 140 m a k zahrádkářské kolonii od 
silnice vedoucí na Smolnou v délce cca 360 m. Město Jevíčko 
tak reagovalo na četné podněty majitelů chat a pozemků v této 
oblasti. Bylo provedeno urovnání terénu, na který byl násled-
ně navezen betonový a asfaltový recyklát, který město získává  
drcením asfaltových ker a betonů uložených na mezidepo-
nii na autostrádě. Využitím recyklátu mimo jiné šetří město  

finanční prostředky, kdy nemusí 
platit za odvoz a uložení betonů 
a asfaltů na skládce a současně 
ušetří také na nákupu a dovozu 
kameniva z kamenolomu. Ná-
sledně byly v cestách vytvořeny srážky pro odvod dešťových 
vod a obě cesty byly zhutněny vibračním válem. Technické pro-
vedení zajistila společnost KERAX s.r.o. Celkové náklady akce 

činily cca 70 tisíc Kč. První zatěžkávací zkouška při bouřce 10. 7. 2020 ukázala, že oprava byla 
provedena dobře a povrch cest drží. 

Vedení města Jevíčko

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 21. zasedání  

Zastupitelstva města Jevíčka

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

Místo konání: Dům hasičů, Svitavská 466,  
    Jevíčko
Doba konání: 10. 08. 2020 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním 
    na úřední desce

V Jevíčku dne 13. 07. 2020

  Dušan Pávek, dipl. um. v. r.  
starosta města JevíčkaProjekt „Roku židovské paměti v Jevíčku“  

navázal na nucenou pauzu dalšími akcemi
Se začátkem letních prázdnin jsme navázali na přerušenou nit akcí 
připomínajících, že historií našeho města se prolínají kromě stop 
českých a německých také výrazné stopy židovské. Vernisáž výsta-
vy „Nechte mě být, jaká jsem“ o pohnutém životním osudu Anne 
Frankové, autorky světoznámého deníku napsaného za okupace  
v amsterodamském úkrytu, nás překvapila hojnou účastí i zájmem. 
Děkujeme všem vystupujícím, kteří doplnili průvodní slovo R. Be-
rana písní nebo četbou z Annina deníku. His-

torik Michal Schuster představil činnost Institutu Terezínské iniciati-
vy, patrona výstavy, a seznámil návštěvníky s detaily ze života rodiny 
Frankovy. ze synagogy vycházeli také 25. července účastníci špacíru 
za Karlem Bleierem, nacisty umučeným strýcem nám dobře známého 
PhDr. Leo Pavláta. Cílová stanice: Jaroměřice „V zatáčce“ - v místě bý-
valé palírny rodiny Bleierovy. Vzpomínkový rok bude vrcholit v zářijo-
vém termínu Jevíčkověním, jehož středobodem bude opět synagoga. 
závěrem prozradím, že tuto akci podpoří svojí účastí třeba brněnský 
herec a dramatik Arnošt Goldflam. Literárním výstupem našeho celo-
ročního snažení bude pak nová kniha autorky Ludmily Dobrozemské „Židovská obec Jevíč-
ko“, na jejímž obsahu má lví podíl jako jedinečný zdroj informací pan František Plech. Více 
na stránkách příštího zpravodaje.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
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Vážení spoluobčané, 
velice si vážíme toho, že třídíte odpady a při-
spíváte tak nejen k ochraně životního prostředí, 
ale i ke krásnějšímu Jevíčku. Nicméně každá věc 
má svoje náležitosti. Ve městě jsou rozmístěny 
kontejnery na tříděný odpad, převážně na papír, 
plasty a sklo. Tyto jsou vyváženy v pravidelných 
intervalech svozovou společností a dvakrát týd-
ně uklízeny pracovníky města. Přesto se mezi 
námi najdou i takoví, kteří k tříděným komodi-
tám ukládají stavební odpad, tašky nebo pytle 
s komunálním odpadem a další. Přeci není ta-
kový problém dát odpad 
tam, kam patří, plastové 
láhve sešlápnout a pa-
pírové krabice složit, tak 
aby bylo vše v kontejne-
ru a ne okolo. Jestliže je 
kontejner plný, zavezu 
odpad někam jinam, kde 
je místo. Také všichni ob-
čané mají možnost uložit 
odpad ve sběrném dvoře, 
včetně bioodpadu. Pravda, nemají to všichni u nosu, takže šup s tím 
ke kontejnerům nebo k odpadkovému koši. on už to někdo uklidí.
Další kapitolou jsou kontejnery na bioodpad. Kontejner na biood-
pad slouží k uložení drobného bioodpadu z domácností, posečené 
trávy, drobných větví do průměru 6 cm. Větší množství bioodpadu 
je opět možné uložit ve sběrném dvoře, kde je velkokapacitní kon-
tejner. Pokud je kontejner plný, opět zavezu bioodpad jinam, kde je 
prázdno, hromady okolo kontejnerů opět musí někdo uklidit. Je to 
těžko pochopitelné, třeba minulý víkend někdo v zadním Arnošto-
vě nasypal celou hromadu bioodpadu vedle prázdného kontejneru. 
Sečení trávy a úklid kontejnerů probíhá ve městě dle kapacitních 
možností, oproti předchozím letům zaměstnává město podstatně 
méně sezónních pracovníků s příspěvkem úřadu práce. 
Nepřidělávejte tedy technické údržbě města další zbytečnou práci:
1. Ukládejte jakýkoliv odpad pouze do kontejnerů a ne mimo ně. 
2. Pro uložení většího objemu odpadu slouží sběrný dvůr.
Děkujeme, že třídíte odpad.

Za technickou údržbu města Stanislav Ducháček

Odpadové hospodářství města, bioodpad, sečení trávy

CIMRMANIFIKACE MĚSTA JEVÍČKA
zase budou. Srdce poskočilo. Náš dubnový termín představení 
vlastně propadl díky jakémusi svinčíku, co létá ve vzduchu. Vypadalo 
to, že další představení nebude, ale pevná víra, rozhozené sítě  
a spolupráce jak s divadlem, kamarády a agenturou ECHo slavila svůj 
úspěch. My vám to představení 
přivezeme, řekla Alena Kotková 
z agentury za vydatné podpory 
Tomáše Malečka a Geni Rumleny. 
Divadlo bylo v Jevíčku již 21x  
a letošní představení AKT 29. srpna 
2020 bude 22. Nehrálo se zde 
pouze představení Vyšetřování 
ztráty třídní knihy. Říkám, že  
v našem městě by se našlo nejvíce 
stop divadla a velikána. A tak jsem 
rád, že i tyto tradice se udržují. 
V sobotu 18. srpna v 12:15 hod. 
mi volal zdeněk Svěrák, že se mu zastavily jevíčské hodiny, které 
jsme mu věnovali ke krásným osmdesátým narozeninám. Nevěřil 
té trvanlivosti. No alkalika je alkalika. Pocucháme bránici, posedíme 
se spoustou historek, zazpíváme si a budeme se těšit na tu ztrátu.

S úsměvem pořadatelé představení
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MUDr. Ivana Křížová 
Dovolená 14. 8. – 31. 8. 2020 

MUDr. Zuzana Šedrlová 
 Dovolená 3. 8. – 16. 8. 2020, 

dovolená na interně  
27. 7. – 7. 8. 2020

Městský úřad Jevíčko
Vyhrazení plochy pro  

vylepení volebních 
plakátů

V souladu s ustanovením § 56a odst. 
6 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách 
do zastupitelstev krajů a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších  

předpisů,

vyhrazuji plochu  
pro vylepení  

volebních plakátů,
a to ve vitríně na autobusovém nádraží 
– severní strana pro kandidující politic-
ké strany, politické hnutí nebo koalice  
o velikosti jedné strany A3 v termínu  

od 03. 08. 2020 do 05. 10. 2020.

Volby do zastupitelstev krajů se budou 
konat ve dnech 2. a 3. října 2020.
Správu vitríny zajišťuje Turistické  

informační centrum Jevíčko,  
tel.: 461 542 812, mobil: 736 752 611,  

e-mail: infojevicko@seznam.cz.

V Jevíčku 30. 06. 2020

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta města

Termíny svozu komunálního  
odpadu doplněného o prázdni-
nách o lichý čtvrtek v Zadním 

Arnoštově a Maříně:
 07. 08. 2020
13. 08. 2020
21. 08. 2020
27. 08. 2020

Ing. Oldřich Dryšl, SUEZ CZ a. s. 

Výlet mladých hasičů do Zbirohu
Náš výlet začal 27. 6. v 7:00 hodin ráno, neboť naše cílová destinace zbiroh je od Jevíčka 
vzdálená zhruba 280 km. Po cestě jsme v Moravské Třebové nabrali na palubu mladé hasiče 
z SDH Kunčina a posádka byla kompletní. Po jedenácté jsme dorazili na místo - Expozice 
požární ochrany zbi-
roh. zde jsme dostali 
možnost prohlédnout 
si všemožnou, pře-
vážně hasičskou tech-
niku od historických 
koněspřežných stří-
kaček, přes techniku 
z období 2. světové 
války - např. cister-
nová stříkačka Praga 
V3S, až po moderní 
vozidla. Mezi zajíma-
vými exponáty jsme 
spatřili požárního ro-
bota nebo známou “Máňu” z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Následovala prohlídka 
expozice Civilní obrany (Co), která zahrnovala kryt Co, kde je k nahlédnutí vybavení (tele-
fonní ústředny, protichemické obleky a masky, prostředky pro první pomoc atd.) sloužící 
k ochraně obyvatelstva v krizových situacích. Po obědě jsme se rozdělili na dvě skupiny: 
zámek a lanové centrum. Mladí hasiči vydali energii v lanovém centru a postarší výletníci 
zvolili poklidnou procházku po zámeckém parku. A následně opět cesta domů. I když jsme 
měli podle plánu téměř 3 hodinové zpoždění, tak ohlasy byly pozitivní. Už teď se těšíme, co 
na nás vedoucí zase vymyslí. 

za kolektiv MH Jevíčko Simona Konečná

Tradiční noční pochod na HUŠÁK
Konec školního roku při-
nesl nejen vysvědčení  
a čas dovolených, ale i Noč-

ní pochod na Hušák, který je letos zároveň  
8. ročníkem memoriálu našeho bratra MVDr. 
Jindřicha Kleibla. Pochod startoval tradič-
ně v poslední červnový pátek 26. 6. 2020 
v 16:30 z Tyršovy plovárny v Jevíčku, všem 
známé jako Žlíbka. zájemci mohli ještě před 
samotným začátkem navštívit Jevíčskou 
věž, která je na pochod otevřena. Každý, 
kdo překonal všechny schody, si nahoře 
mohl poslechnout poutavý výklad, který 
obstaral David Plech z řad skautů. Na star-
tu nás přivítali hlavní organizátoři ze Sokola 
Jevíčko. Starosta Ing. František Bušina společně s bratrem náčelníkem Vítem Musilem zahájil 
pochod klasickým „Zdrávi došli.“  Memoriálu se letos zúčastnilo 168 turistů, kteří pochod 
absolvovali nejen pěšky, ale i na kolech, a to z Jevíčka, Biskupic, Chornic, Vísky, Městečka 

Trnávky a Velkých opatovic. Pamětní listy se rozdávaly 
v cíli na Žlíbkách. zde si účastníci mohli při táboráku 
opéct párek, který získali za odevzdání karty s razítky 
z kontrolních stanovišť. U 1. kontroly pomníku Rudoar-
mějců hlídkovali skauti a na Holubí studánce rozdávali 
razítka cvičenci z Věrné gardy. K poslechu a tanci nám 
hrála kapela Kázeň, která k pochodu neodmyslitelně pa-
tří. Na večerní zábavu se přišlo z Jevíčka podívat přes sto 
dalších diváků, které přilákala vůně grilovaných makrel  
a dobrot z udírny. Letošní ročník nočního pochodu byl za 
nás Sokoly po všech stránkách vydařený. za pořadatele 
bych ráda poděkovala našim sponzorům - firmě REGAM, 
Kavárně – Baru 2. SVĚT a Aleši Ertlovi, dále partnerům 
městu Jevíčku a Lesům ČR, bez kterých by nebylo možné 
takovéto pěkné přivítání prázdnin uskutečnit. Příští rok 
se můžete těšit zase o něco víc, protože bychom rádi 
pro Vás otevřeli občerstvovací stanici v podobě pivního 
a jiného posílení u Holubí studánky, aby se Vám do cíle 
šlo radostněji.

Se sokolským „NAZDAR“ Dana Musilová



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

6 /  Srpen 2020

Díl čtvrtý  – Zajímavosti z okolních obcí 

Skřípov 
Roku 1792 kostel Nanebevzetí Panny Marie, jeden oltář má ze sta-
rého klášterního kostela v Jevíčku. Do té doby ve Skřípově kostel 
nebyl a obec byla přifařena do Konice, potom do Horního Štěpá-
nova a nakonec do Šubířova. Při svěcení největšího nového zvonu 
19. 11. 1925 se tento až v okně věže utrhl a spadl dolů, lidé včetně 
arcibiskupa P. Leopolda Prečana stačili uskočit. zvonu se nic nestalo 
– na památku obraz v kostele akademického malíře Seppa Schöna 
(1912 – 1982) ze Skřípova.

Jednov 
Poutní kostel Navštívení Panny Marie r. 1763, vybudován nad je-
diným zdrojem vody v okolí – klášterem sv. Kláry v olomouci teh-
dejším majitelem statku suchdolského. První domky kolem kostela 
stavěli prodavači poutního zboží, a tak domů přibývalo, až r. 1849 
vznikla samostatná obec. První farní škola zřízena r. 1784, nová až 
1911. Kostel byl rozšířen 1806 – 1809, nová věž postavena r. 1911. 
Nejstarší zvon na kostele je z roku 1655.
R. 1848 na parcele č. 220 obce Suchdol na pokraji Jednova posta-
ven z tvrdého materiálu větrný mlýn. Před rokem 1929 odstraněna 
křídla a vnitřek upraven k bydlení, r. 1929 jej odkoupila obec, ta jej 
1961 odprodala soukromníkovi. o vodním mlýnu jsou záznamy od 
r. 1733. První majitel Kroutil Martin dal postavit kapličku u studánky 
pod kostelem, 1794 Kroutil Jan, 1802 Abrle Matěj, od 1855 Bittner 
Vojtěch a Veronika. Do roku 1910 se mlelo na kamenech, dvě vodní 
kola, t. r. dvojválec na plynový pohon od fy. Kovařík Prostějov. Roku 
1944 mlýn přestaven s novými stroji na elektrický pohon. Roku 1966 
mlýn zastaven, znárodněn.

Horní Štěpánov 
Kostel sv. Vavřince r. 1712. Do roku 1966 nad obcí stál dřevěný větr-
ný mlýn, ve kterém se do r. 1944 šrotovalo. Potom rychle podehní-
val, proto jej majitel St. Hampl č. p. 71 rozebral a spálil.

Šebetov 
1842 za Königswartera přestavěn zámek a mimo obec kaple  
sv. Anny z r. 1711, r. 1889 parní pila u plánované železnice.

Cetkovice 
1699 kostel sv. Filipa a Jakuba (na 
starém hřbitově), 1785 vyhořel        
a znovu postaven. Fara z r. 1625.

Uhřice
1862 na jižním konci evangelistic-
ká škola pro děti ze Světlé, Cetko-
vic a Uhřic, aby nemusely docházet do Vanovic. Tento stav potrval 
do r. 1900, od toho roku na severním konci „nová“ škola pro děti bez 
rozdílu konfese (náboženského vyznání).

Velké Opatovice 
R. 1757 současný zámek obklopený parkem. Roku 1791 kostel  
sv. Jiří s nejstarším zvonem v okolí Vít 1497. První hřbitov kolem 
kostela zrušen 1838, toho roku založen druhý a třetí za městem  
r. 1974. R. 1842 – do počátku 20. století kamenictví, kde ve třech 
lomech pracovalo na 
200 dělníků. R. 1895 byl  
v kovárně Walusovy skály 
slaven poprvé první máj na 
malé Hané. Roku 1892 ša-
motka. Železnice z r. 1889 do 
Skalice pokračovala 1908.

Borotín 
R. 1753 zámek, r. 1774 v něm zřízena kaple i na bohoslužby pro 
občany. Farní kostel povýšením sv. Kříže 1786 – 1788, ale do r. 1804 
nebyl užíván pro špatnou statiku stavby.

Vanovice 
R. 1844 11. 8. byl posvěcen evangelický (českobratrský) chrám sta-
věný za těžkých podmínek od r. 1839. Věže mohly být stavěny až 
1864 - 1866.

Březina 
Kaple sv. Rocha a Sebastiana z r. 1718 s freskou od akad. malíře Th. 
Suppera, který zdobil kostel v Moravské Třebové. R 1852 měl Ignac 
Meisel č.p. 20 první kutací právo (na kruhu o poloměru 425 m) na 
šamotovou hlínu, uhlí, lupek a to byl počátek těžby.

Křenov
Hřbitovní kaple sv. Izidora r. 1705,  
r. 1729 kostel sv. Jana Křtitele, inte-
riér fresek Christoph Hanke z olo-
mouce. V kostele renovoval fresky 
rodák akad. malíř Eduard Kaspari-
des.

Vranová Lhota
Před touto obcí (část Vranová) po levém břehu Třebůvky na kopci 
347 m. n. m. zbytky hradu „Vraní Hora“, který byl r. 1425 králem 
zikmundem zastaven, v dobách husitských pobořen, r. 1497 se při-
pomíná jako pustý. Nalézáme střepový materiál a kovové předměty.

Chornice
Gotický kostel stavěla vrchnost pánů z Boskovic, na křtitelnici je 
znak sedmizubého hřebene. Některý ze zvonů 16. století byl ulit 
Janem Benešovským v Moravské Třebové. Kůr s původními varha-
ny odstraněn, hlavní oltář nahrazen moderním. Malé varhany jsou  
z kostelíka sv. Bartoloměje za Jevíčkem, kam byly zakoupeny r. 1896  
z olomouce jako staré.
Vesnici Chornice dominuje štíhlá, go-
tická, dnes 64,4 m vysoká kostelní věž.
Krátká zpráva o její historii: 
Jako kostelní věž je tato stavba připo-
mínána již v 15. století, ale původ má 
starší. Kamenné zdivo snad náleže-
lo rytířské pevnosti postavené roku 
1034 (erbaut sein). Původně byla vy-
soká na 80 m. Poprvé byla opravována  
r. 1578, bleskem byla poprvé poško-
zena r. 1692 ( jevíčská městská věž  
r. 1594). Roku 1730 a potom roku 1866 
vichřice strhla tomuto kamennému kolosu gotickou hlavici. Po-
slední neštěstí tuto věž postihlo 7. 2. 1908 v 8,30 hod. dopoledne, 
kdy se strhla velká zimní vánice s bouří a po úderu blesku vyhoře-
la. Požárem byl ohrožen i šindelem krytý kostel a sousední grunty. 
Hořící trámy padaly na šindelovou střechu kostela a kde se vzal, 
tu se vzal z biskupické samoty od mlýna v lukách pan Adolf Kraus 
(zemřel 31. 8. 1966 ve věku 87 let) a přes zákaz velitele chornic-
kých hasičů vylezl na již hořící střechu kostela. Když již tam byl, 
byla mu podána voda, aby uhasil počátek dalšího požáru. Podařilo 
se. Poškozené zdivo vyhořelé věže bylo ještě téhož roku pokryto 
prozatímní stanovou stříškou. Do dnešní podoby věž uvedla firma 
Mackerle z Jevíčka. Veřejnosti byla předána 22. 10. 1911 vysvěce-
ním. záhadou všem zůstává onen půlměsíc pod křížem. Mohutný 
kamenný kolos zdobí i kraj kolem a zůstává útočištěm štěbetajících 
kavek. Před požárem r. 1908 byla věž vysoká 69,70 m. Při stavbě  
r. 1911 byl tesařským mistrem Josef Pazdírek z Jevíčka.

Pokračování příště

s
František Plech napsal o Jevíčku a Malé Hané
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Skautské hnutí začalo obnoveně pracovat v Jevíčku hned po válce 
v roce 1945. Dochovaly se fotografie z výpravy do Vysokých Tater 
právě z tohoto roku. Fungovalo Smolenské údolí, ale i táborová zá-
kladna v Kelínkách za Vískou.  Vše až do roku 1949. Toho roku se  
v klubovně na Kostelní ulici v Jevíčku (dnes boční vchod do prodej-
ny pod městským úřadem) sešla početná skupina jevíčských skautů 
se svými vedoucími. od květnových událostí roku 1945 to byla se-
šlost nejpočetnější a nejbouřlivější. ozývaly se hlasy, že je potřeba 
se hned rozhodnout co dál. začaly se totiž objevovat zprávy, že se 
vytvářejí první pionýrské oddíly. Před vedením a řadovými členy Ju-
náka stála naléhavá otázka: Jak pokračovat?
z kontextu vývoje doby vyplývalo, že dříve nebo později bude ve 
společnosti pouze jediná dětská a mládežnická organizace a že dět-
ské organizace nebudou existovat mimo školu. objevily se názory, 
že skauti nechtějí mít se školou nic společného. Na druhé straně 
však existoval názor, že přece se s činností neskočí. Vzniklá situace 
byla pro nejmladší účastníky zcela nesrozumitelná. V té době se 
nedalo říct, že určitá transformace by byla úsvitem na obzoru, ale 
jevíčský model byl v určitých sférách světlou výjimkou. Při diskusi 
žádná námitka nezůstala bez odpovědi a živě se diskutovalo. Vznik-
ly dva tábory zastávající protichůdné názory. V žádném případě ne-
být součástí pionýrů nebo být, ale pokračovat v zažitém systému. 
Spousty učitelů, vychovatelů, děvčat a chlapců ani nevěděli, co to 
vlastně slovo pionýr znamená. Možná, že to tak bylo lepší. Skupiny 
dětí se začaly pomalu scházet jako dříve, ale pod jinou hlavičkou. 
Bylo potřeba prosadit, aby se ze schůzek nestala škola, ale hlavně 
aby zůstaly ty tábory, život v přírodě, táborové ohně, písničky a ta 
úžasná romantika.
Nikdo nebyl z jevíčských dětí na takovém táboře jako toho roku 
1950. Byl to pionýrský tábor a putovní. Téměř všichni účastníci byli 
dříve skauti, ale láska k horám a přírodě jim zůstala. Víc jak dvacet 
chlapců putovalo s Františkem Továrkem a Slávkem Valentou po 
slovenských horách. Tábor se jmenoval „Stezkami bojů“ a jeho trasa 
vedla z Rajeckých Teplic přes Kunerad na Velkú Lúku přes Polom ke 
Strečnu, na Suchý vrch, na Malý a Velký Kriváň, k Mojžíšovým pra-
menům, k Šůtovskému vodopádu a do Kralovan. Na Polomu byly 
například vidět zákopy 1. čs. armádního sboru, který osvobozoval  
s Rudou armádou Slovensko. U Strečna je zase pomník partyzán-
skému hnutí ze SNP, ve kterém pomáhali i Francouzi. Tento tábor 
vešel do historie turistiky jako první pionýrský putovní tábor zcela 
nezávislý na jakýchkoli základnách.
Tábory byly vyvrcholením celoroční činnosti a každý rok se cesto-

valo na Slovensko.  
Vysoké Tatry, Nízké 
Tatry, Malá Fatra, 
Slovenské Rudohoří 
a další. V některých 
letech byly i dva pu-
tovní tábory, a tak 
pionýři prošli napří-
klad domácí údolí 
Jihlavky.

zásadní změna nastala v roce 1953, když se v zázrivské dolině  
v Malé Fatře uskutečnil první stálý tábor se jménem Jánošík. opět 
spolupracovala dvojice Továrek, Valenta, ale ještě další přátelé hor 
a dětí. Vedení tábora se seznámilo s rodinou Čaplovičů, kteří měli  
v dolině letní vilku. Stali se velkými pomocníky, ale hlavně přáteli 
pionýrů z Malé Hané. Proto i tábor v roce 1954 byl na stejném místě. 
Pak následovalo jakési přibližování k Bobrovecké dolině, která se 
stala jakýmsi pojmem až do současnosti.  Byl to rok 1960 a tábor 
Jasoň. Stál na mírné vyvýšenině s překrásným výhledem na horské 
dominanty Bobrovecké doliny – Babky, Sokol a Mních. Pan Továrek 
vymyslel takové heslo, že: „Jako z Babek ovce, vrátíme se do Bob-
rovce“. A měl pravdu. Babky stojí, ovce se pasou a tradice pokračuje. 
Dolina byla a je takovým nástrojem pro realizaci snů ve skutky. Kaž-
dý si to přebíral podle sebe. Na fotografiích vidím třeba Danu Vrb-
kovu, která byla moje třídní na zŠ, ale třeba taky Čačíka z dětského 

domova v Jevíčku a jeho kamarády. 
Aniž by byl František Továrek něja-
ký vizionář, začal budovat pro tábor 
komplexní zázemí, jako by věděl, že 
se z Bobrovecké doliny nehneme.  
Místa stavby táborů se měnila, ale 
vždy v dolině. Je tam studánka s pit-
nou vodou, řeka, les, blízko civilizace 
pro zásobování a také tábor Mier pro 
další spolupráci. Vždyť právě oni vě-
novali pionýrům kovové konstrukce 

na stany, které používáme dodnes. Samozřejmě také celty. Jevíčáci 
se postupně sžili jak s obcí, tak s JRD, ochranou přírody, Tanapem, 
ale i s vojáky z Liptovského Mikuláše. z poslední spolupráce do-
konce vznikl i svazek manželský a nyní naši přátelé Kardošovi žijí ve 
Valašském Meziříčí. Každou tu organizaci zastupoval člověk. Vždy 
muž až na jednu výjimku. Byla a je to paní Kohárová z hygieny. Když 
začínala, tak kontrolovala tábor Františka Továrka, ale i Jaroslava Fo-
glara u Pribyliny. 
Nejvíce vzdálený tábor od Jevíčka byl v Ráčkové dolině cca 350 km. 
V začátcích se hlavně využívalo železnice, jak osobní, tak nákladní. 
Někdy se stávalo, že vagon s inventářem dorazil až druhý den, a tak 
táborníci využívali místních seníků k přenocování. Pionýr, spíše tedy 
základní škola měla domluvenou patronaci se státním podnikem 
DIU. Hodně pomáhali táborům. Takovým zlomem byly sedmdesáté 
roky, kdy si pořídili autobus a začali táborníky na Slovensko vozit. Ři-

diči jako pan Pazdírek, Mira 
Müllerů, Radek Řehořů se 
střídali v přepravě táborní-
ků. za autobus se zapřáhl 
přívěs, celty se dávaly na 
střechu a do autobusu se 
instaloval starý jednostopý 
Pionýr pro zásobování. Ten 
byl celý rok uschován na 
půdě zámečku. V přízemí 
byla klubovna turistické-

ho oddílu Věžník, kde se uskladňovaly táborové věci. Některé byly  
i v Síni tradic na „Velké škole“.
Tábory v Bobrovecké dolině se stavěly na loukách blízko studán-
ky. Někdy kolem roku 1961 postavili táborníci společně s panem 
Loubalem boudu, do které se inventář schovával. od roku 1970 se 
stavěly tábory na novém místě a to pod smrky, kousek od tábora 
Mier. Toto místo zabydlujeme stále. Hospodářské zázemí se přizpů-
sobovalo podle umístění kuchyně.
Do Bobrovecké doliny na tábor jsem poprvé přijel v roce 1976 a to 
náhodou. Měli jsme v Jevíčku založený klub Bílý Jestřáb. Starší čle-
nové chodili do turistického oddílu Věžník s Františkem Továrkem. 
Padl návrh, že všichni čtyři pojedeme na letní tábor na Slovensko. 
Všichni jsme se přihlásili, ale tři kamarádi nakonec nejeli. Spal jsem 
ve stanu č. 3 s Petrem Mlčochem. Na táboře byl jako „komunál-
ní pracovník“ (práce všeho druhu) Sláva Valenta, když se dozvěděl, 
jaké mám příjmení tak řekl, že můj děda, také Slávek, byl jeho nej-
lepší kamarád. oba byli vynikající řemeslníci. 
Rok sedmdesátý šestý byl pro mě zlom a stal se srdeční záležitostí. 
Jde totiž o historii s pevnými základy. Ke dnešnímu dni jsem zastá-
val funkci vedoucího táborů jevíčských pionýrů víckrát než Franti-
šek Továrek, ale to není důležité. Jako jediný jsem mu na táborech 
říkal pane učiteli a ne soudruhu. Pak následovalo období 1980 –  
1990. V roce 1989 byl na svém posledním táboře zakladatel tradice. 
Dále porevoluční tábor v roce 1991 a nová koncepce táborů od roku 
1992. V tomto posledním období se táborů zúčastnilo přes 160 pra-
covníků a přes 1200 dětí. Celkově jsem to nepočítal, ale udělám to. 
Podrobněji o období od roku 1980 snad někdy příště. 
PozN: Ano. Je to letos 70 roků od vzniku silného pouta mezi Malo-
hanáckým Jevíčkem a krásným Slovenskem.

Léta Páně 16. července 2020
Roman Müller v. r.

TO NAŠE SLOVENSKO (-…/---/-…/.-./-../---/.-..)
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44. ročník „Závodu míru nejmladších“proběhne ve dnech 4. - 6. září 2020, 
ve třech dnech cyklisté absolvují pět etap

Závod míru nejmladších 2020 

Na start 44. ročníku zMN se postaví 180 cyklistů. 
Vedle již tradičních účastníků přivítáme v Jevíčku poprvé i mladé cyklisty 
z Norska či dalekého Španělska a po třech letech bude v pelotonu opět 
tým z Polska. Poprvé v historii tak budou na startu cyklisté z patnácti 
zemí!
Připravit závod takového rozsahu není jednoduché a vyřízení veškerých 
povolení trvá více jak dva měsíce. Konání závodu v tradičním květno-
vém termínu nebylo možné z důvodu pandemie koronaviru uspořádat, 
a proto se letošní ročník koná v netradičním, zářijovém termínu.
Celý kolotoč vyřízení všech povolení, začínající na Prezidiu policie ČR, 
policie a SÚS okresů Svitavy, Blansko, Prostějov, odborů dopravy pově-
řených obcí jsme tudíž museli absolvovat znovu. Dnes již máme veške-
rá povolení a závod je projednán i s provozovateli hromadné dopravy. 
Vstříc nám vyšli i provozovatelé ubytovacích zařízení, kteří nám své ka-
pacity rezervovali i v novém termínu. Ubytování zajišťujeme pro cca 270 
osob.
závod bude zahájen v pátek 4. září prologem na ul. Svitavská. Start na 
křižovatce před DPS, obrátka u eurocesty, cíl u Domu hasičů. Svitavská 
ul. bude uzavřena pro veškerý provoz od 8:00 do 12:00 hod 2.etapa má 
start v 16:00 hod v Moravské Třebové, cíl po 80 km na Palackého nám.  
v Jevíčku cca v 18:00 hodin. 3. etapa sobota 5. září „Jevíčský triangl“ 
startuje v 9:50 hod ve Velkých opatovicích ul. Mládežnická, kde po  
absolvování pěti okruhů je cíl 10:25 hod ve Velkých opatovicích. 4. eta-
pa má start v 16:00 hod v Úsobrně, cíl se předpokládá v 18:00 hod  
v Jevíčku ul. K. H. Borovského. V neděli pak následuje 5. etapa, časovka 
jednotlivců na trase Jevíčko, Březina a zpět do Jevíčka. Trasa časovky 
bude uzavřena pro veškerý provoz v době od 8:00 do 12:00 hodin.
Součástí „závodu míru nejmladších 2020“ je i kulturní a sportovní pro-
gram pro nejširší veřejnost. Na páteční odpoledne připravujeme na ná-
městí malování dětí na vozovku, v sobotu pak výletní cyklojízdu do Úso-

Croatian        National Team 

Hungarian  National Team 

Slovenia        National Team 

Serbia                 National team

Austria                    National team  

Slovakia             National team

Acrog - Tormans     Belgie

Team Gottbus         Německo

Polsko          Copernicus CCC  Team

De Jonge Renner    Holandsko

KNWU District zuid oost-
TWC Pijnenburg      Holandsko

CC Forte Wielerzone    Holandsko

Tampere Yritis          Finsko

Cannibal team        Litva

Czech republic

Herning Cycle club   Dánsko 

Team Roskilde            Dánsko 

Ärhus CK                       Dánsko

Recycling for Life       Norsko

ASD CC Bannia            Italia

PORT HOTELS - GRUPO SIME                                                                                                                                             
                                                    Španělsko

Startovní listina

brna a hudební odpoledne v Panském dvoře. Vystoupí dechový orchestr 
zUŠ Jevíčko, Malohanačka, Etien Band, Krounex – „Legendy se vrací“. 
Pro děti bude připraveno malování na sklo, výtvarná dílna, cyklistický 
závod ulicemi města. 
Podobně jako v minulých letech připravujeme živé online vysílání z trasy 
jednotlivých etap, a to na web www.tjcykloklubjevicko.cz, včetně mož-
nosti sledovat průběhu závodu na obrazovce v hotelu Morava Jevíčko.  
K trase závodu i k doprovodnému programu Vás zve

TJ Cykloklub Jevíčko
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Zveme Vás do Jevíčka  
na sérii kulturních akcí 

Na lidovou notu s cimbálovou muzikou 
Letní zahrádka hotelu Alster Jevíčko,  
16 – 19 hod., občerstvení hotel Alster

Hasičské odpoledne s kapelou  
Tři generace 
Panský dvůr Jevíčko, 15 – 20 hod.,  
občerstvení SDH Jevíčko  
(v rámci hasičských závodů)  
(v případě deště se hudební produkce nekoná)

Tradiční Jevíčská pouť 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Jevíčko, 
9:30 slavnostní Mše Svatá, 11:00 posezení 
s dechovým orchestrem ZUŠ Jevíčko na farní 
zahradě

Přátelské posezení na pouti  
v Zadním Arnoštově s Harmonikáři Slza 
Petra Křivinky 
Kulturní dům Zadní Arnoštov,  
14 – 20 hod., občerstvení zajištěno

Další akce místních spolků a organizací naleznete na www.jevicko.cz
Na akcích bez uvedení vstupného platí vstupné dobrovolné.

Jevíčské 
2020

sobota

8. 8.

sobota

15. 8.

neděle

16. 8.

sobota

22. 8.

kulturní léto
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Přehled akcí Jevíčko SRPEN 2020
8. 8. 16:00 Na lidovou notu s cimbálovou muzikou,  
  hotel Alster

10. 8. 16:00 Zasedání zastupitelstva, Dům hasičů

15. 8. 8:00 I. kolo poháru v běhu na 60m  
  s překážkami, Panský dvůr

16. 8. 9:30 Tradiční Jevíčská pouť

22. 8. 14:00 Přátelské posezení Zadní Arnoštov,  
  kulturní dům 

27. 8.  17:00 Germáni v Jevíčku v době římské,  
  park před hřbitovem

29. 8. 19:00 Divadelní hra Akt, sál hotelu Morava
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www.garanto.cz, garanto@email.cz

palivové dřevo tvrdé
Odřezky 
850,- Kč/1 prms* 
Štípané
1300,- Kč/1 prms*
dubové brikety
Balení 15 kg/70,- Kč

TVRDÉ Buk, dub
ODŘEZKY  dl. 30 cm                  ŠTÍPANÉ dl. 30 cm                                       

100% dub
Rozvoz dle dohody

Pila GARANTO, Doloplazy 142, Doloplazy u Nezamyslic 798 26, Tel.: 582 388 101
Dřevovýroba GARANTO, Olomoucká 774, Jevíčko  569 43, Tel.: 777 139 311, 777 588 659

rozvoz
1-12 prms vozidly MAN, BOXER
VOLNÝ

VOLNÝ blok
(*prms - prostorový metr sypaný)

palivové dřevo dubové brikety

Hledám domek nebo chalupu v okolí Moravské  
Třebové, směr na Jevíčko, Bělou u Jevíčka, Velké  
Opatovice. Může být i horší stav, se zahrádkou.  

Děkuji, tel.: 604 605 814.

Práce všeho druhu – služby pro seniory
Sekání a údržba zahrad, drobné práce na domě a okolo 

domu, vyklízení nemovitostí a pozůstalostí, technické služ-
by. Veškeré práce a služby dle dohody.

Jakub Stejskal, DiS., tel.: 730 927 785,
e-mail: jakubchornice@seznam.cz.

Prodám slunnou zahradu – sad v Jaroměřicích.  
Blízko les. Tel.: 606 433 532.
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 7. května. Ve Vranové Lhotě byl v noci zastřelen německý voják. 
V odvetu za to odvedli vojáci tři rukojmí, tři mladíky z Vranové Lhoty,  
a u Hraniček je zastřelili. Ještě štěstí, že nezastřelili všechny, které ráno  
u školy zajistili, a že Vranovou Lhotu nepotkal osud Javoříčka.
 o 16. hodině předává německý starosta muzeum a archiv do čes-
kých rukou. Pro klíče jde strážník do částečně vyklizeného opuštěné-
ho bytu německého učitele. Proskakuje zpráva, že prý byla kapitulace 
podepsána ve tři čtvrtě na dvě odpoledne a do 18 hodin je lhůta ke 
složení zbraní. Generál Czermak však odmítl kapitulovat a prohlásil, že  
v protektorátě se bude bojovat.
 Silnice jsou stále plny vojska, jehož řady se netrhnou. Vojáci si hle-
dají nocleh v soukromých domech. Teprve k deváté hodině večer, až 
mizejí z ulic civilisté, se město trochu uklidňuje. Na silnicích však stále 
hřmí motory aut, tykadla reflektorů prořezávají tmu a osvětlují oknem 
stěny nad hlavami klidně spících obyvatel.
 8. května. Ráno je opět náměstí plné aut 
přistavených až těsně k průčelí domů. Nyní 
jsou to však auta Červeného kříže. o půl desá-
té vysoko nad městem letí ruské letadlo a sha-
zuje letáky určené pro Rakušany, ale staré už, 
datované z 1. dubna, což vojáci po přečtení 
konstatují. Město se připravuje na osvobození. 
Tisknou se již pásky na rukávy pro ochrannou 
službu. Novinková služba funguje bezvad-
ně. V 10 hodin na náměstí veřejně předčítá 
p. pplk. M. v hloučku lidí, vlastně skoro před 
tváří německého vojska, ranní hlášení anglic-
kého rozhlasu. Kapitulace byla podepsána v 1 
hodinu 30 minut a válka byla skončena. Praha 
osvobozena. Frankovy podmínky odmítnuty. Dnešní den uznán za ko-
nečný den války a bude v celé Evropě slaven. Na poděkování konají se 
všude slavnostní bohoslužby. Tak tedy v celé Evropě mír, a my tu stále 
ještě ve válce a kolem nás stále proudí vojska a SS Totenkopf.
 V 11 hodin přijíždí štáb a usazuje se v I. patře záložny. Po silnici 
do Biskupic se vleče řada civilních uprchlíků od Nového Jičína. Vychrtlí 
koně, domov z hader spletený, cesta bez chleba, dohasínající sen o nové 
Evropě. obyvatelstvo stojí ve skupinách na křižovatkách a mlčky pozo-
ruje.
 Poslední vítr přináší ozvěny silných detonací směrem od Trnávky 
a působí nepokoj v řadách ustupujícího vojska. Do nádraží vjíždí před-
louhý vlak asi o 70 vagonech se čtyřmi lokomotivami, projíždí nádražím  
a těžce supí k opatovicím. V 13.30 hodin ruch trochu polevuje a jezdí 
jen vojenské motocykly. 
 V 15.30 hodin silná detonace směrem od Derflíku a mezi stromy 
vystupuje černý kouř. Asi tam ničí vozidla. Právě projíždí nádražím vlak 
o třiceti vagonech a dvou lokomotivách s naloženými pancéři a vzda-
luje se k opatovicím. Pod městem na silnici stojí kolona vozů až daleko  
k Biskupicím a čeká na uvolnění průchodu městem. Pancéře, které stojí 
na náměstí, odjíždějí. Směrem od autostrády je slyšet silnou detonaci. 
Asi tam ničí auta. Po chvíli přijíždějí na náměstí auta s housenkovým 
náhonem a municí a děla ráže 8,5 cm na čtyřech kolech. Rozestavují se 
u parčíku a v Barvířské ulici. od Chornic jede kolona aut a zdvihá mrač-
na prachu. Stáda dobytka rozlévají se po polích od Biskupic a spásajíce 
pole pomalu se posunují k městu.
 16 hodin. Kolona od Biskupic již došla k opatovicím, a konec řady 
je stále ještě pod Hékem. Nyní 
již jezdí děla se šestispřežením. 
od panské sýpky vystupuje kouř. 
Němci zde pálí v hromadách 
prádlo, rádia, psací stroje, knihy, 
vysílací stanice, dokumenty, tele-
skopické antény, plynové masky, 
akumulátory, kabáty a vše, co už 
nemohou vzíti s sebou. Věnec 
zamračených občanů pozoru-
je jejich nesmyslné ničení. Konečně zapalují a přistavují k ohni ještě tři 
auta. Vše hoří vysokým plamenem a praskot nábojů trhajících se v ohni 
zahání diváky. 

Čtení na pokračování

OSVOBOZENÉ JEVÍČKO – ZÁPISKY Z KONCE VÁLKY (4. díl)
Jaroslav Mackerle

 17 hodin 15 minut. od západu letí přímo nad ustupující armádou 
letadlo. Němci po něm pouští salvu z kulometu a letadlo palbu opětuje. 
Střely zasahují vojsko a na silnici zůstává mrtvý voják. Silnice od města 
k Arnoštovskému kopci je nacpána uprchlíky a vojáky. Nákladní auta na 
dřevoplyn nemohou vyjeti prudký kopec, musí zastavovati, pokládati 
kola, ostatní auta musí čekat, mezi čekajícími se zase proplétají povozy, 
z nichž některé klouzají pozpátku do příkopu, jiné opět se snaží předjet, 
a tak panuje zmatek a zmatek. Řada čekajících aut se táhne až k městu. 
Vojsko stojí na silnici třemi řadami. Povozy jezdí kolem silnice po polích 
a tlačenicí se proplétají motocykly a kola. Křižovatka silnic u sv. Anny je 
nepopsatelně přecpaná. z jedné strany přijíždějí vystěhovalci od Nové-
ho Jičína, od města jezdí nákladní auta a vojsko a do toho se ještě míchá 
uprášený a unavený Volkssturm na kolech. Koně se plaší, děti vyděšeně 
vykukují z vozů, unavení, zaprášení, rezignovaní muži zatínají zuby, či 
snaží se uvolnit cestu nadávkami. Tak hluboko si klesl, národe, že strach 
z pravdy a spravedlnosti tě vyhání z domovů na bludné cesty poražené 
armády!
 18 hodin 30 minut. V opatovicích vystupuje k nebi černý kouř. 
Asi tam též ničí vozidla, pro něž nemají benzínu. Na náměstí přijíždějí 
protiletadlové kulomety na pásech a stojí u parčíku. V Chornicích též 
něco hoří, vystupuje tam k nebi černý kouř. Auto na pásech s SS-Manny 
přijíždí od Jaroměřic a couvá od parčíku. zadní kolo, jež nahání pás, se 
utrhává a od auta obloukem odvaluje. Auto dosedá na zem. SS-Manni 
seskakují, snaží se auto opraviti, ale marně. Cesta k opatovicím je plná 
aut. Jedno auto se odděluje, zajíždí do polí, je viděti záblesk, násle-
duje detonace a už auto hoří vysokým plamenem. od Biskupic proudí 
nekonečné řady civilních uprchlíků. Jdou, jdou a konce jim není. Drze 
se dožadují po domech ubytování. V Dolní Farní ulici stojí vysílačka  
s teleskopickou anténou a je v provozu se spuštěným agregátem.  
V Horní Farní ulici stojí též jeden vysílací vůz.
 18 hodin 45 minut. od Nového mostu záblesk, detonace a už tam 
opět hoří auto. Na Trianglu u kapličky nový výbuch – a auto hoří. Blízko 
Jaroměřic u kříže silná detonace a v polích hoří několik aut. Kolona aut  
v cihelně dostává rozkaz k odjezdu a auta, pro něž nemají benzínu, musí 
zničit. Vojáci s kladivy v rukou pobíhají mezi auty skoro úplně novými 
a nesmyslně vše ničí, prorážejí bloky, chladiče, ochranná skla, rozvodné 
desky, reflektory, karburátory, akumulátory a prořezávají pneumatiky.  
V malé chvíli je dílo zkázy vykonáno a v několika málo zbylých autech 
posádka odjíždí. zůstává zde 14 osobních aut, Autounionů, Mercedesů, 
opelů a Steyerů, 2 nákladní auta, traktor a 6 motocyklů. Vše zničeno, 
vše rozbito.
 20 hodin. Vzduchem otřásla silná detonace. To vojáci odstřelili 
blízko Nového mostu u skladiště benzínu pancerfaustem dvě auta na-
ložená municí a jedno dělo na pásech. ohněm rozžhavené nábojnice 
vybuchují a náboje do kulometů praskají. Lidé vybíhají z domů s myš-
lenkou, že se na lukách pod městem bojuje. za lidovým družstvem hoří 
též v příkopě auto. od Biskupic jezdí stále děla a děla. od Jaroměřic  
k opatovicím stále jen děla a děla. Je slyšet slabý výbuch a od Arnoštova 
z lesa vystupuje kouř. Něco tam hoří.
 21 hodin. od vysílací stanice v Horní Farní ulici přijíždí na kole 
voják a dává na všechny strany rozkazy. Vojáci se rozbíhají, nasedají do 
aut a spěšně odjíždějí. Vojenský štáb vychází ze záložny, sedá do aut  
a odjíždí směrem na opatovice. I kolony stojící pro zácpu v Kostelní ulici 
dávají se do pohybu a jsou dobíhány houfem opozdivších se vojáků. 
odjíždějí i těžká děla z Barvířské ulice a jen jedno jediné zůstává státi na 
náměstí u parčíku.
 Stmívá se a město uléhá ke spánku zneklidněné tušením zítřka. 
ohně hořících aut jasně svítí a plápolají tmou.
 22 hodin 30 minut. Do města vjíždí nové vojsko utrmácené dlou-
hým pochodem a drze se dožaduje noclehu. Vojáci násilím otvírají byty 
evakuovaných Němců, demolují byty, opile křičí a hádají se po ulicích.
 23 hodin. Ve tmě nad městem letí letadlo severním směrem a na 
nebi severovýchodně od města jasně září raketa po dlouhých osm mi-
nut.
 opilí a povykující vojáci spěšně opouštějí před půlnocí město, ne-
chávajíce ležeti svoje věci rozloženy a nesbaleny.

Pokračování příště
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Společenská rubrika
červenec 2020

Naši jubilanti: 

František Svojanovský 

Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Obec Biskupice
22. ročník Biskupického kaléšku

22. ročník Biskupického kaléšku, KTERÝ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 3. ŘÍJNA 2020, 
se blíží. Prosíme tedy všechny zájemce, kteří mají zájem zaslat svůj vzorek a nechat ho 
ohodnotit nejenom porotou, ale i návštěvníky Biskupického kaléšku (každý návštěv-
ník, samozřejmě anonymně pod čísly může degu-
stovat vzorky, které nepostoupily do finále, a sám 
je ohodnotit. Nejlepší vzorek podle dosažených 
bodů bude ohodnocen věcnou cenou Publika), aby 
vzorky slivovice do letošního ročníku soutěže  
o nejlepší vzorek slivovice odevzdali nejpozději 
do 11. září 2020 na níže uvedené kontaktní adresy.
Za každý dodaný vzorek obdrží soutěžící vol-
nou vstupenku pro vstup na kaléšek, kde le-
tos mimo jiné vystoupí rocková kapela DOGA  
a umělecký soubor ŠLÁGR PARTA z TV Šlágr.
Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno jméno, 
adresa, telefon, rok a místo vypálení, stupeň alkoholu 
a druh ovoce.
Kontaktní adresy pro doručení vzorků: obec Biskupi-
ce, tel. 461 326 521 a  STILL s.r.o. Biskupice.
Nejlepší vzorky slivovice budou oceněny finančními  
a hodnotnými cenami:
1. místo 3000,-Kč + věcný dar  2. místo 2000,-Kč + 
věcný dar, 3..místo 1000,-Kč + věcný dar, 4. – 5. místo 
věcné dary.

V případě, že by se kaléšek neuskutečnil kvůli korona-
viru, budou vzorky vráceny majitelům.
Podpořte prosím tuto nadregionální akci vzorkem, 
předem děkujeme. 

Organizační tým kaléšku

Vlajka
Na svátek věrozvěstů sv. Cyrila a Me-
toděje, patronů Moravy, který slavíme 
5. 7.,  jsme se přidali k iniciativě „za 
Moravu“ a vyvěsili jsme moravskou 
vlajku. Iniciativu podpořilo na 1550 
obcí. A proč je to tak důležité? Morava 
dává světu na zřetel, že tady je a že je 
třeba s ní počítat, že to není jen něja-
ký folklórní ostrov. Je to jeden ze způ-
sobů, jak připomínat tradice, historii  
a kulturu Moravy.

Filip Procházka, místostarosta obce

KARNEVAL 2020 - ohlédnutí
V sobotu 20. června v odpoledních hodinách po dlouhé odmlce způsobené nepřítelem 
(karanténou - Covid 19), jsme uspořádali pro děti ke dni dětí „Maškarní karneval“.
I když nám počasí nepřálo, opět pršelo, tak nás to neodradilo a v 15.00 hod jsme již vítali 
děti i rodiče v různých karnevalových maskách v technickém zázemí obce.  Jako vždy jsme 
měli připraveno plno soutěží a her pro jednotlivce i skupiny. Při příchodu děti obdržely 
lísteček se svým jménem a mohly vyrazit soutěžit a získávat body. za každý splněný úkol 
např. shazování plechovek, házení šipkami, lovení rybiček, lezení po štaflích se lžící a míč-
kem, malování křídami na tabuli se zavázanýma očima, kimovka, skákání v pytli, koloběž-
kový slalom atd., obdržely děti bodík. Poté odešly s lístečkem k „obchůdku“, kde se body 
sečetly a děti si mohly za určitý počet bodů vybrat různé sladké dobrůtky pod různými 
hodnotami. 
Nyní nastal čas na odpočinek a rozběhlo se prodávání losů. Na děti i dospělé čekalo spous-
ta hezkých cen. Po losování se pokračovalo v soutěžení, tentokrát skupin. Došlo k přeta-
hování lanem a k židličkované. Během celé akce se všichni mohli občerstvit alko i nealko 
nápoji i sladkými a slanými dobrůtkami. K tanci i poslechu hrála hudba pod vedením Mar-
tina Žiláka. 
Co dodat závěrem? No prostě další pěkně prožité odpoledne s Vámi.

                                                                                    Helena Neuerová, ČČK Biskupice
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Letní kino v Biskupicích
Stejně jako předešlé roky i letos jsme první prázdninový víkend 
uspořádali letní kino. Dětem za vysvědčení a na přivítání letních 
prázdnin jsme v pátek promítali film „Ježek Sonic“ a v sobotu pro 
dospělé film „Chlap na střídačku“. Pro děti jsme měli původně hrát 
nový český muzikál „Andílci za školou“, ale coronavirová krize se 
hluboce promítla i do světa kinematografie, a proto ho distributor 
zatím neuvolnil. Na promítání samozřejmě nechybělo občerstve-
ní, které doplňovalo požitek z filmu.
V sobotu bylo pro všechny návštěvníky kina zajištěno pivo zdar-
ma, a to volebním uskupením 3PK – Pro prosperující Pardu-
bický kraj, které do letošních krajských voleb povede současný 
hejtman Pardubického kraje a lídr kandidátky Martin Netolický. 
Pivo návštěvníkům točili dva kandidáti z tohoto uskupení z našeho 
okolí - krajský starosta dobrovolných hasičů Josef Bidmon a náš 
starosta Dalibor Šebek. Projekt 3PK je založený na společných cí-
lech a společných hodnotách. Nechce být politickou stranou, ani 
politickým hnutím, chce být spíše hnutí myšlenkovým. A to vše 
pro náš prosperující Pardubický kraj. Není to tedy politická strana, 
ale je to koalice vzniklá spojením sil osobností z České strany so-
ciálně demokratické a politického hnutí Společně pro kraj. osob-
ností se zkušenostmi a znalostí svého oboru lokálního charakte-
ru s krajským přesahem. Celou kandidátku najdete na webových 
stránkách www.3pk.cz.

Filip Procházka, místostarosta obce

Velká voda
V pondělí 29. 6. 2020 nás potrápilo počasí a následkem  
vytrvalých děšťů, které rozvodnily příkopové strouhy, se ucpala  
u autobusových zastávek kanalizace. Vytvořila se velká zapla-
vená plocha. Společnými silami jsme odvedli vodu zpět do pří-
kopu, kanály jsme vyčistili od větví a listí a celou situaci nadále 
monitorovali. Naštěstí později odpoledne přestalo pršet a celá 
situace se  pomalu uklidňovala.    

Filip Procházka, místostarosta obce
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Czech tour 
Ve dnech 5.8. – 9.8.2020 je pořádán dva-
náctý ročník mezinárodního cyklistického 
etapového závodu CZECH TOUR. V pá-
tek 7.8.,  se pojede 2. etapa Prostějov – 
Uničov, v rámci které projede Chornicemi 
stočtyřicetičlenný peloton tohoto závodu. 
Průjezd naší obcí, v trase od Konice na 
Městečko Trnávku, očekáváme v čase od 
14:15 do 14:30 hodin. Příznivci cyklistické-
ho sportu mohou přijít podpořit projíždě-
jící borce. Více k závodu najdete na strán-
kách: www.czechcyclingtour.cz

Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
srpnu: 

 Jaroslav Staněk
 Jiří Bílek
 Dagmar Macháčková
 Zdeňka Krajíčková
 Dana Krönerová
 František Vodák
 Marie Smékalová
 Olga Ošlejšková
 Marie Henslová
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice:

Tomáš Rössler
Blahopřejeme a přejeme hodně 
zdraví a radosti.

Kinematograf bratří Čadíků v Chornicích
obec Chornice zve všechny na tradiční promítání Kinematografu 

bratří Čadíků, které se uskuteční ve dnech  
27. – 30. srpna v areálu na hřišti. Vstupné je dobrovolné,  

Klub přátel rybolovu Chornice připraví bohaté občerstvení.  
za nepříznivého počasí se promítání přesune do kulturního domu. 

Promítat se bude po setmění.

Program:
Čtvrtek  – Na střeše
Pátek  – Hodinářův učeň
Sobota  – Poslední aristokratka
Neděle  – Afrikou na pionýru
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základní organizace Českého svazu chovatelů Chornice pořádá  
ve dnech 8. - 9. srpna 2020

„o Chornické pouti“

12. ročník soutěžní výstavy  
králíků a holubů

Výstava bude pro veřejnost otevřena  
v zahradě JEDNOTY Chornice

v sobotu od 13.00 do 19.00 hodin
v neděli od 8.00 do 16.00 hodin

K návštěvě výstavy Vás zvou chovatelé z  Chornic

v sobotu 8. 8. 2020 ve 20 hod.

!   OBČERSTVENÍ  ZAJIŠTĚNO !
(klobásy z udírny, v neděli guláš, točené pivo…)
V neděli od 10.00 hodin TOMBOLA !
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Modelky, které déšť 
nerozmáčí

Letní módní přehlídka se už stala téměř tradi-
cí. Tradiční byl ale bohužel i déšť, který ustal 
až se začátkem přehlídky. Účastníky však od 
návštěvy neodradil a všechny modelky pře-
šly až ke stodole, kde akce proběhla, suchou 
nohou. Bylo z čeho vybírat a nejeden kousek 
z nabídky našel svoji majitelku mezi jaromě-
řickými i přespolními ženami. Událost pro-
vázela příjemná atmosféra a nám nezbývá 
než poděkovat všem, kteří si našli cestu do 
Jaroměřic a na přehlídku zavítali.
Velký dík patří také paní Barvířové, která vá-
žila cestu až z olomouce, aby svoje modely 
ukázala, Heleně Vykydalové za zasvěcený 
komentář, modelkám, které šly „s kůži na 
trh“, Ladislavu Kubovi za hudební vystoupe-
ní a v neposlední řadě Sboru pro občanské 
záležitosti  a Vinotéce a pivotéce Jaroměřice 
za přípravu občerstvení.

Obecní knihovna

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci srpnu své významné narozeniny oslaví:

 LUDMILA KRAUSOVÁ
 HELENA KREJČÍ
 LUDMILA MLČOCHOVÁ
 JANA ŠVEHLOVÁ
 ALENA VYMĚTALOVÁ
Všem jubilantům přejeme pevné 
zdraví, elán a optimismus do dalších let.

K jaroměřickým se přiřazuje nová občanka:

ROZÁLIE BRÁNKOVÁ
Holčičce i rodičům přejeme zdraví a radost 
ze života.

Řadu jaroměřických občanů opustil: 

LEOPOLD GLOC
Vyslovujeme upřímnou soustrast 
pozůstalé rodině.

Kynologický klub Jaroměřice slaví
Tento rok je pro náš kynologický klub výjimečný a to tím, že letos oslaví již 30. výročí od 
svého vzniku. Ani se tomu nechce věřit, že „cvičák“  
v Jaroměřicích funguje už 30 let. za tu dobu jím pro-
šlo spoustu lidí se svými psími kamarády různých ple-
men, velikostí a stáří. Každému jsme se snažili předat 
to nejlepší pro spokojený společný život. Mnoho lidí 
jen prošlo, ale někteří zůstali a byli, či stále jsou, dlou-
holetými členy. Snažíme se zaměřovat na zdokonalo-
vání nejen výcvikových metod, které se vyvíjí, ale také 
na budování zázemí, placu, rozšiřování výcvikového 
vybavení a možnosti tréninku. Do budoucna bychom 
rádi pořádali i různé kynologické akce. V dřívějších 
dobách se na cvičáku konalo několik ročníků akce  
s názvem Veselá tlapka, proběhla tématická ukázka 
pro děti ze základní školy a v loňském roce jsme si 
troufli na uspořádání prvních závodů a to 1. ročníku 
Memoriálu Marcela Prchala, který se, jak doufáme, sta-
ne tradičním.  Čas od času uspořádáme ukázky výcvi-
ku našich svěřenců na různých akcích. Na své si u nás 
přijdou zájemci o základní poslušnost pro běžný ži-
vot, všichni ti, kteří mají zájem svého kamaráda naučit 

něco nového, ať už nějaký 
cvik či zdolávání různých 
překážek, základy agility.  
V neposlední řadě ti, kte-
ří by rádi skládali zkoušky  
z výkonu či jezdili po závo-
dech ve sportovní kynolo-
gii. Všem se snažíme poskytnout maximum rad, jak dojít vytouženého 
cíle. Pokud chcete sebe a svého kamaráda naučit něco nového, nevá-
hejte a přijďte mezi nás. Můžete se podívat i na naše webové stránky, 
kde jsou potřebné informace – www.kkjaromerice.webnode.cz. Do 
dalších let bych našemu cvičáku ráda popřála mnoho spokojených  

páníčků a jejich pejsků. Chtěla bych též poděkovat všem, kteří náš klub podporují, všem, kteří 
se nebojí přiložit ruku k dílu a udělat náš cvičák zase o něco hezčí a lepší. 

                                                                  Za KK Jaroměřice napsala Eva Prchalová

Poděkování a blahopřání
Více než čtvrtinu dosavadního života věnovala paní Marie Pazdírková (naše 
Mařenka) důslednému a cílevědomému cvičení pro veřejnost.
Jakými slovy vyjádřit poděkování a vděčnost za nekonečné hodiny pečlivé přípravy a účelného 
předcvičování sestav jógy a tchai-chi?!
Po nabytých zkušenostech z pracovního života  zdravotní sestra v Boskovicích a na Blízkém 
Východě a po mnoha hodnotných kurzech jógy si dala předsevzetí, že až bude mít více času, 
nezůstane doma cvičit sama, ale zkušenosti a vědomosti bude předávat těm, kteří o to budou 
mít zájem.
Tak se stalo, že od toku 1997 se začala scházet pod Mařenčiných nezištným vedením početná 
skupina žen v prostorách základní školy v Jaroměřicích. Protože zájemkyň o zdravé cvičení 
neustále přibývalo, rozdělily se ženy do tří skupin a od roku 2008 po zpřístupnění výstavní síně 
CŽP se scházely pravidelně 3x týdně. Neuvěřitelná výdrž lektorky a věrnost svěřenkyň vytvořila 
vzájemné obdivuhodné pouto, které se stalo jejich životní součástí.
Nejenže pravidelným a hodnotným cvičením zajistila mnohým prevenci před závažnými ne-
mocemi, ale navíc při relaxacích dbala na zklidnění mysli a pohlazení na duši, které je tolik  
v současné době potřebné. 
Při 20ti letém výročí cvičení jógy Mařenka prohlásila, 
že bude předcvičovat do své oSMDESáTKY.
Nikdo nevěřil, že tři léta uběhnou tak rychle, čas je 
ale neúprosný a Mařenka je vždy důsledná....
Slova díků by byla stejně nekonečná, jako počet cvi-
čících děvčat a hodin, které jste nezištně všem věno-
vala. Proto tedy upřímné a prosté DĚKUJEME.
Vše, o co jste se s námi dělila po celých 23 let, naše 
milá Mařenko, Vám přejeme k neuvěřitelným naro-
zeninám - zDRAVÍ a SPoKoJENoST.
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od 31. 7. NEDOKONČENÁ DÁLNICE, výstava o projektu dálnice, 
která měla propojit Vratislav, Brno a Vídeň a stavebních 
pracích podle jednotlivých úseků.

1. 7.- 26. 8. PRÁZDNINOVÉ BINGO, zážitková letní hra pro 
děti do 15 let. Hlavní výhry: Fotografování s Renatou 
Vaculovou, Rodinná vstupenka na hrad Svojanov, 
Venkovní hra, knižní ceny. Los k vyzvednutí v knihovně.

30. 7. POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, čtvrtek, ca 21:00, Letní 
kino ve stodole CŽP. Česká komedie (2019). Režie: Jiří 
Vejdělek. Vstupné: 80Kč.

3. 8. ÚPLŇKOVÁ MEDITACE s Jindrou Hellerovou, pondělí, 
18:00-20:00, VS. Rezervace míst na telefonu tel. 737 801 
190. Cena: 200 Kč

4. 8. AKROJÓGA se Zdeňkou Selingerovou, úterý, 16:30, 
VS. Párové cvičení pro rodiče a děti (2-6 let). Cena 70Kč/
rodina. Předchozí zkušenosti s jógou nebo akrojógou 
nejsou potřeba. Nezapomeňte si pohodlné oblečení na 
cvičení. Vše ostatní bude zajištěno.

6. 8. SEZNAMTE SE S KUNDALINÍ JOGOU, pátek, 18:00-
20:00, VS. Seminář s lektorkou Veronikou Vykydalovou.

7. 8. OŽIVLÉ POVĚSTI JAROMĚŘIC, pátek, setkání účastníků 
ve 20:00 u CŽP. Noční procházka Jaroměřicemi  
s Mgr. Michalem Schusterem. Divadelní ztvárnění 
pověstí v podání šermířské společnosti GoNFANoN  
a jaroměřických ochotníků.

10. - 14. 8. KNIHOVNA UZAVŘENA Z DŮVODU DOVOLENÉ
22. a 28. 8. SVATÁ HORA U PŘÍBRAMI A ZÁMEK V DOBŘÍŠI, 

sobota(22.), pátek (28.). odjezd autobusu: 4:30 Biskupice, 
4:40 Jevíčko, 4:50 V. opatovice, 5:00 Jaroměřice. Cena 
590Kč. 

23. 8. PALIČKOVÁNÍ – VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ, neděle, 9:00-
14:00, VS.

23. 8. JÁ JAKO TY, TY JAKO JÁ, neděle, 9:00-14:00, VS. 
Tanečně pohybové představení souboru Bez hranic. 
Režie Eva zdvořilá. Všichni jsme si vzájemně učiteli. 
Já jsem zrcadlem Tvým a Ty jsi zrcadlem Mým. Jaká je 
spojnice mezi mužským a ženským principem? Pojďme 
pochopit sebe a potom jeden druhého. Když pochopíš 
sám sebe, pochopíš celý svět. Po skončení proběhne 
diskuze s režisérkou. 

27. 8. RODINNÉ ODPOLEDNE, čtvrtek, od 14:30
 14:30 závody všeho co má kola (koloběžky, kočárky, 

odrážedla…pro účast v závodě je povinná helma)
 16:30 Vyhodnocení závodu, slosování prázdninového 

binga
 17:00 Námořnická pohádka divadélka Jójo.
Připravujeme:

14. 9. BESEDA O AKTUÁLNÍM STAVU PŘÍPRAVY VÝSTAVBY 
DÁLNICE D43, pondělí, od 17: 00, VS. Besedu povede 
Martin Kolovratník (předseda Spolku pro výstavbu 
dálnic D35 a D43),  Roman Sodomka (tajemník Spolku),  
David Švec (člen Spolku)

4. 10. EDITH, VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ, neděle, zájezd 
do Národního divadla v Brně. Cena: 690,-Kč (540,- 
vstupenka, dopravné 150,-). Taneční muzikál o životě 
slavné šansoniérky Edith Piaf s herečkou Radkou 
Fišerovou v hlavní roli. Cena: 690,-Kč (540,- vstupenka, 
dopravné 150,-). odjezd autobusu v 16:00 z Biskupic, 
16:10 z Jaroměřic, 16:15 Jevíčko, 16:20 Velké opatovice. 
Prosíme o úhradu do 4. 9. 2020

Knihovna otevřena úterý od 8:00 do 11:30 a 12:00 do 15:30, 
středa od 8:00 do 11:30 a 12:00 do 15:00 a v pátek od 8:00 
do 11:00 a 12:00 do 17:00.
Kontakty: http://www.jaromerice.cz/knihovna, tel: 778 086 
380, knihovnajaromerice@centrum.cz
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Jevíčský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází v Jevíčku 1 x měsíčně vždy k 1. dni v měsíci. Evidenční číslo MK ČR: E 11216. Vydavatel: Město 
Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ 00276791. zasílání příspěvků: jevzpravodaj@seznam.cz, tel. kontakt Turistické informační centrum: 461 542 812, uzávěrka leden 
vždy 8. 12., únor–prosinec vždy 16. dne předcházejícího měsíce. zasílání reklam a předplatné: reklamy@jevicko.cz, tel. kontakt Minaříková Petra: 464 620 511, uzávěrka leden 
vždy 5. 12., únor–prosinec vždy 11. dne přecházejícího měsíce. Grafická úprava a tisk: LAMA reklama tisk s. r. o., Jevíčko. Distribuce zdarma. Náklad 2360 ks. Jevíčský zpravodaj 
v elektronické podobě a další informace naleznete na www.jevicko.cz. Příspěvky jsou přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány.

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.

!!TVRDÉ DŘEVO!! Prodám palivové dřevo štípané 
měkké/tvrdé rovnané 50 cm/100 cm, 

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

e-mail: zouharhonza@email.cz.

Slušní manželé hledají ke koupi 
RD – CHALUPU na víkendy, zahrada podmínkou. 

Jevíčko, V. Opatovice, Letovice.  
Tel.: 739 871 556.

Česká společnost BLAUKOM, regionální špička v oboru elek-
tro, se sídlem v Jevíčku přijme do pracovního poměru na 
dobu neurčitou zaměstnance na pracovní pozici: 

ELEKTROMONTÉR/KA (náborový příspěvek 10.000 Kč)
Nabízíme: realizaci montáží v rámci Evropské unie, nadstan-
dardní prémiové ohodnocení, čerpání firemních benefitů, osobní 
podporu při zaškolení, rozšíření znalostí v oboru elektro, zdar-
ma získání, obnovení a rozšíření paragrafu vyhlášky 50/1978 Sb., 
možnost zapojení se do výuky cizích jazyků.
V případě zájmu kontaktujte telefonní číslo: 775 499 076 
nebo navštivte webovou stránku www.blaukom.cz.

Nabízíme komplexní lesnické práce – těžbu  
a přibližování dřeva, po dohodě koupíme dříví  

na stojato. Tel.: 728 625 708.

- ÚVĚRY (hypoteční, spotřebitelské)   - SPOŘENÍ (fondy, stavebko, zlato)
- POJIŠTĚNÍ (životní, majetek, auta)    - ENERGIE (levnější elektřina a plyn) 

Lubomír Kaderka, mobil: 777 872 356,  
e-mail: lubomir.kaderka@okklient.cz


