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Gymjev je rodina, kterou jsme si vybrali…
Začátek června byl na Gymnáziu v Jevíčku ve znamení maturitních zkoušek. Všichni maturan-
ti úspěšně zvládli didaktické testy z českého jazyka, angličtiny nebo matematiky a očividně 
se velmi těšili na své ústní zkoušky. Nejprve se se svými vědomostmi představili gymnazisté,  
a přestože se rok a půl vzdělávali distančně bez možnosti přímého kontaktu s učiteli, vedli si 
velmi dobře a všichni ústní maturitu zvládli. Řada z nich si dokonce zvolila náročnější formu 
maturitní zkoušky – letos totiž nebyla povinná ústní zkouška z českého jazyka ani angličtiny – 
přesto se do toho odvážně vrhli a oslňovali svými výkony.
Studenti kombinovaného lycea zahájili 
svůj maturitní den obhajobami maturit-
ních prací. A letos to byla skutečně jízda! 
Scénář k filmu o problémech dnešní mlá-
deže, film, který byl tímto scénářem inspi-
rován, problematika šikany na základních 
školách, poutavé brožurky pro děti a mlá-
dež (o afrických pětkách, péči o chrup či 
naučné stezce v okolí Moravské Třebové), 
přestavba dodávky na obytný vůz, návrh 
ostrovního domu či stáje pro koně. Odpo-
ledne lyceáni navázali na úspěšné obha-
joby svými výkony při ústních zkouškách.
Na slavnostním vyřazení dne 10. červ-
na se v aule Gymnázia v Jevíčku všichni  
absolventi rozloučili se svým gymnáziem 
a převzali maturitní vysvědčení. Hlavně 
se děkovalo – učitelům, rodičům, kamará-
dům, ale samozřejmě i absolventům. Zá-
stupci jednotlivých tříd se loučili se všemi 
přítomnými a mnohé dojali k slzám. „…člo-
věka nejvíce formuje rodina a my máme to 
štěstí, že máme rovnou dvě, protože Gym-
jev se nám stal tak blízkým, že ho dokáže-
me považovat za druhou rodinu. Proto mi 
dovolte pronést více než pár vět k našim 
úžasným profesorům. 
I když to s námi občas nebylo jednoduché, 
tak to s námi zvládli a měli s námi trpě-
livost. To oni nás protáhli celými čtyřmi 
roky… Naši profesoři jsou ti, za kterými se 
většina z nás bude ráda vracet. I když jsme 
na ně občas nadávali a neshodovali se  
s nimi, tak musíme uznat, že právě oni nás 
naučili, jak se s hodně věcmi poprat, a že  
v životě nepůjde vše tak, jak si budeme 
přát, a plnit povinnosti se vyplácí,“ pro-
nesla za celou třídu 4. A Aneta Ševčíková.
Další úspěšné a úžasné studenty posílá-
me do světa a doufáme, že se k nám bu-
dou vracet, protože ke své rodině se člo-
věk často rád vrací. Krásné čtyři roky na 
gymnáziu některým končí, ale jiným v září 
zase začnou. Věříme, že i ti noví studenti 
shodně s Anetou za čtyři roky prohlásí: „…
rodinu si člověk nevybere, ale Gymjev je 
rodina, kterou jsme si vybrali.“

Lucie Škvařilová

Fotoaktuality

O květinovou výzdobu na náměstí letos 
pečuje Lucie Alžběta Staňková

V červnu proběhla výsprava komunikací 
ve městě

Jevíčkovění navštívil Přemysl Otakar II. 
se svým šaškem

Jevíčská pouť 
trochu jinak

více na str. 3
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investovat do rozsáhlých oprav a udržo-
vacích prací. Proto již několik let jednáme 
s Českou obcí sokolskou v Praze, protože 
původně zamýšlený bezúplatný převod 
není ze strany Předsednictva ČOS aktuál-
ně akceptován. V současné době je tedy 
ve hře odkup pozemků za cenu stanove-
nou znaleckým posudkem. Tento postup 
se naštěstí netýká objektu sportovní haly, 
která by byla městu převedena ze stra-
ny TJ Jevíčko podobně jako vodní nádrž 
gratis či za symbolickou cenu.
A protože je město vlastníkem vodní 
nádrže, či chcete-li přírodního koupa-
liště, jednalo zastupitelstvo také o kon-
cepčním řešení udržování dobré kvality 
vody, a to včetně vzniku nového vodního 
zdroje. V zastupitelstvu byl tedy projed-
nán návrh studie pro vybudování bioto-
pového koupaliště, které představil jako 
možné řešení ke zlepšení kvality vody 
Ing. arch. Roman Svojanovský. Kopaná 
studna by pak plnila funkci zdroje vody 
pro vodní nádrž. Výsledek všech těchto 
záměrů je zatím nejistý, domníváme se 
však, že město musí vyvíjet postupnou 
aktivitu k majetkoprávnímu vypořádání 
areálu a zlepšení podmínek pro vodo-
milné spoluobčany a návštěvníky města. 
Tak jako v dobách svého vzniku by Tyr-
šova plovárna nemohla být vybudována 
bez úsilí sokolských nadšenců, tak sou-
časný provoz areálu by nebyl možný bez 
obětavosti úzké skupiny tělovýchovných 
činovníků. Areál nevzkvétá, a aby nechát-
ral, je za potřebí každodenní práce ne-
mnoha ochotných dobrovolníků a také 
velkého úsilí správce. Vědomi si toho, 
že Žlíbka jsou skutečným rodinným stří-
brem (vždyť ve kterém městě mají 300 
metrů od hlavního náměstí takový are-
ál?), budeme nadále podporovat provoz 
tohoto sportoviště, stejně jako činnost 
sportovních organizací zde působících, 

a pakliže se měs-
to stane vlastníkem 
budov a pozemků, 
bude moci mnohem 
významněji  investo-
vat do jejich oprav  
a rozvoje.
Pěkné letní dny přeje 

Miroslav Šafář

Žlíbka jako rodinné stříbro
Milí čtenáři zpravodaje,
název červencového okénka definuje 
zvolené téma přesně. Volnočasový are-
ál Žlíbka vznikl pod původním názvem 
Tyršova plovárna již v roce 1932 jako 
hájemství jevíčských nositelů sokol-
ských myšlenek, přičemž místní jed-
nota se dobou vzniku v roce 1892 řadí  
k nejstarším jednotám v župě Krá-
le Jiřího. Na počátku třicátých let 20. 
století pak ustanovená vodní skupina  
v čele prof. Josefem Ryšem a Ing. Ja-
nem Vrbkou za podpory dalších sokol-
ských představitelů se chápe příležitosti 
užívat vodní nádrž ve Žlíbkách, která je 
součástí rozsáhlého melioračního pro-
jektu v oblasti Malé Hané, ke sportov-
ním účelům. Budují tak plovárnu s hla-
dinou 2.800 m2 a zázemím – hudebním 
altánem, kabinami, dvěma tenisovými 
kurty a restaurací. Později je dobudo-
vána kuželna, hospodářská budova  
a záchody, předválečný rozvoj vrcholí 
výstavbou Tyršova cvičiště o rozmě-
rech 47,5 m x 120 m. O vybudování 
areálu Tyršovy plovárny se kromě výše 
zmíněných nejvíce zasloužili členo-
vé tehdejšího výboru Sokola v čele se 
starostou Františkem Člaňkem a zvláš-
tě pak dlouholetý člen jevíčské jedno-
ty PhMr. František Till, který zakoupil 
většinu pozemků a Sokolu je daroval. 
O údržbu plovárny se pak dlouhá léta 
staral zmíněný Ing. Jan Vrbka. Toliko 
historický exkurz do doby před takřka 
devadesáti lety, pro který jsem využil 
informace ve sborníku „Historie Sokola 
v Jevíčku“ doc. Petra Koliska vydaného 
u příležitosti 80. výročí otevření Tyršovy 
plovárny.
V současné době je areál vlastnicky roz-
dělen mezi čtyři subjekty – vlastníkem 
přístupové cesty a betonové vodní ná-
drže je město Jevíčko, odkalovací nádrž 
je v majetku České republiky, pozemky 
v areálu jsou vlastnictvím Tělocvičné 
jednoty Sokol Jevíčko a budovu spor-
tovní haly vlastní Tělovýchovná jednota 
Jevíčko. Zastupitelstvo města Jevíčko 
již v červnu 2014 schválilo záměr pře-
vodu majetku obou tělovýchovných 
organizací do svého vlastnictví. Hlavní 
motivací bylo získání stabilního a seri-
ózního partnera jevíčské tělovýchově 
v osobě města, který by byl nositelem 
rozvoje tohoto jedinečného sportovní-
ho a volnočasového areálu. Důležitým 
faktorem pak je i skutečnost, že stav-
ba sportovní haly TJ Jevíčko stojí na 
pozemku jiného vlastníka, a to Sokola 
Jevíčko. Tento „majetkový nesoulad“ 
by byl vyřešen právě převodem stav-
by haly a pozemků na město Jevíčko, 
neboť není v silách místních organizací 

Okénko radních Společenská rubrika 
Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci červenci 2021  
oslaví významné životní jubileum

Karel Seknička
Karel Machorek 
Vladimír Přikryl 
Ludvík Štindl
Pavel Bartoň
Magdalena Šafářová
Jarmila Svobodová
Erika Zverbíková
Josef Skácel
Miroslava Kudličková

Poděkování technickým pracovníkům města
Pracovníci technické údržby města realizovali  
v průběhu května a června deset zpevněných ploch 
pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. Sběrná 
místa vznikla v rámci projektu „Zavedení systému 
door to door v Jevíčku“. Vývoz kontejnerů a 240 l 
odpadových nádob začíná od července, svozový 
kalendář naleznete v tomto čísle zpravodaje. Našim 
zaměstnancům za odvedenou práci děkuji a neroz-
hodnutým spoluobčanům doporučuji se do systému 
zapojit vyplněním objednávky, na základě které jim 
budou nádoby zdarma zapůjčeny.

Mgr. Miroslav Šafář

Poděkování pracovnicím 
Pečovatelské služby Jevíčko
Chtěla bych touto cestou poděkovat celé-
mu kolektivu pečovatelské služby za úžas-
nou péči o mého otce p. Ludvika Batelku. 
Byly jste pro tatínka něco jako rodina, po-
máhaly jste nad rámec svých pracovních 
povinností a hlavně, tatínek si Vás všechny 
oblíbil a důvěřoval Vám. 
Svou práci děláte srdcem, máte pochopení 
a já díky Vám zvládla nejednu nelehkou si-
tuaci. Jsem ráda, že jsem měla tu možnost 
Vás všechny poznat, protože Vy  pomáháte 
za všech okolností, vyřešíte každý problém 
a prostě děláte práci na sto procent.

Ještě jednou děkuji za tatínka, moc si toho 
vážím.

S úctou Eva Zajícová 
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Informace z matriky
Pokud  to pandemická situace do-
volí,  je na den 12. 09. 2021 naplá-
nováno vítání nových občánků. 
V termínu do 01. 09. 2021 si mohou 
rodiče požádat o přivítání nově na-
rozeného dítěte. V případě, že mají 
o přivítání zájem, žádám, aby se  
v úřední dny dostavili na matriku  
a vyplnili připravený formulář. Týden 
před vítáním jim bude do schránky 
doručena pozvánka s konkrétní ho-
dinou konání akce.  

Město Jevíčko i nadále vyplácí   
finanční příspěvek na narozené dítě, 
které je přihlášeno k trvalému poby-
tu v Jevíčku. Je však nutné, aby se 
rodiče dítěte sami osobně dostavili 
(bez vyzvání matrikářky) na Městský 
úřad Jevíčko, matriku a po předlože-
ní rodného listu jim bude příspěvek 
vyplacen.

Případné dotazy zodpoví pracovni-
ce matriky osobně nebo  na tel. čísle 
464 620 515.
                            Jaroslava Jeřábková

Odkutálené Jevíčkovění
Jubilejní 10. ročník multižánrového festi-
valu Jevíčkovění se vydařil. S králem Pře-
myslem Otakarem II. jsme v Roce osob-

ností malohanácké metropole přivítali  
v Jevíčku zástupce společnosti Města 
Otakarova, za jejichž asistence byla po-
křtěna nová kniha Oldřicha Koudelky  
Kořeny, jež představuje osobnosti Jevíčka  
a okolí. Neváhejte si ji zakoupit v Turistic-
kém informačním centru a také navštivte 
synagogu, je na co koukat. Na festivalu 
múz všeho druhu pak přirozeně nechybě-
la celá ekipa literátů, hudebníků či výtvar-
níků v čele s hostem a držitelem literární 
ceny Magnesia Litera, českým spisovate-
lem Petrem Stančíkem. Za organizátory 
akce bychom zvláště rádi poděkovali Nahidovi Mrvoljakovi, který poskytl dvorní trakt 
pivnice Sport k pátečnímu koncertování a autorskému čtení. Nahide, díky za pohodovou 
spolupráci!

Za organizační tým Ruda B. Beran

Jevíčská pouť bude, ale trochu v jiném 
formátu

Vážení občané,
letošní Jevíčská pouť získává postupně své obrysy, které však stále přizpůsobujeme co-
vidovým opatřením, tak abychom byli jednak s těmito v souladu a hlavně rozumným 
přístupem zachovali poměrně dobrou epidemiologickou situaci ve městě a regionu. 
Termín letošní pouti vychází na 14. - 15. 8. 2021.

Tradiční kulturní program na Palackého náměstí 
v předchozích letech navštěvovalo přibližně 2 – 3 
tisíce návštěvníků, což je obrovská masa lidí na 
jednom místě. Proto jsme se po poradě v kultur-
ní komisi města a radě města rozhodli uskutečnit 
kulturní program pouti v Panském dvoře na uli-
ci K. H. Borovského se stanoveným maximálním 
počtem účastníků, který bude vycházet jednak 
z kapacity prostoru a také platných nařízeních  
v době konání. Kulturní program bude zahájen  
v odpoledních hodinách v sobotu 14. 8. místní-
mi či regionálními soubory, večerní program vy-
vrcholí od 22:00 hodin koncertem Leony Ma-
chálkové s kapelou. V jednání je rovněž úvaha  
o umožnění vstupu na kulturní program pouze na 
základě vstupenek.
Kulturnímu programu by v prostorách atletického 
hřiště u Gymnázia mělo předcházet konání závo-
dů hasičské mládeže.

Nedělní program pouti bude tradičně probíhat v podobě slavnostní mše svaté v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku s následným již tradičním posezením po mši 
na farní zahradě za doprovodu dechovky. V prostoru Palackého náměstí bude v neděli 
probíhat pouťový jarmark.
Od pondělí 9. 8. do neděle 15. 8. bude stejně jako v předchozích letech umístěn na Pa-
lackého náměstí lunapark s mnoha atrakcemi pro děti.

Vážení občané a každoroční návštěvníci Jevíčské pouti, budeme rádi, když naši pouť 
opět navštívíte a děkujeme za pochopení změn v programu, které jsou přizpůsobovány 
aktuálním covidovým opatřením. Věřím, že i přesto si pouť užijete.

Dušan Pávek, dipl.um, starosta Města Jevíčka

Český svaz chovatelů 
Jevíčko

pro vás připravuje  
pouťové posezení  
se skupinou Kázeň.

Sobota 14. 8. 2021  
Areál chovatelů.

Občerstvení zajištěno,  
dobrou náladu  

s sebou.
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Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/30Z/2021 program 30. zasedání ZM kona-

ného dne 17. 5. 2021
2/30Z/2021 návrhovou komisi ve složení: Mgr. 

Jiří Janeček, Mgr. Petr Jedlinský a Mgr. 
Jana Junková

4/30Z/2021 smlouvu č. 21_
SOBS01_4121783402 mezi Městem 
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, 
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - 
Podmokly, IČ: 24729035 o uzavření bu-
doucích smluv o připojení odběrných 
elektrických míst k distribuční soustavě 
ČEZ Distribuce, a. s. pro 32 RD v lokalitě  
„U Kapličky“, Jevíčko za částku 400.000 
Kč a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

5/30Z/2021 cenovou nabídku společnosti BE-
TAPROJEKT, s. r. o., Zadní 402/1a, 568 
02 Svitavy, IČ: 64257614 na zpracování 
prováděcí dokumentace pro realizaci 
stavby „Příprava území a infrastruktura 
pro průmyslovou zónu Jevíčko, 1. eta-
pa“ za částku 116.184,80 Kč bez DPH 
(140.583,50 Kč vč. DPH)

6a/30Z/2021 výsledek výběrového řízení na 
akci „Rekonstrukce bytu č. 3, Třebovská 
71, Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala společnost LAKMAL,  
s. r. o., Rekreační 199/23, 679 61 Leto-
vice, IČ: 29313201 za částku 992.850 Kč 
vč. DPH

6b/30Z/2021 uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Rekonstrukce bytu č. 3, Třebovská 71, 
Jevíčko“ mezi Městem Jevíčko a společ-
ností LAKMAL, s. r. o., Rekreační 199/23, 
679 61 Letovice, IČ: 29313201 za částku 
992.850 Kč vč. DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

7/30Z/2021 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze 
dne 25. 3. 2021 uzavřené mezi Městem 
Jevíčko a firmou Milan Chejnovský, Svi-
tavy-Město, nám. Míru 136/76, 568 02 
Svitavy, IČ: 02420732 týkající se změny 
čl. II původní SOD s navýšením ceny 
díla o 24.000 Kč bez DPH z původních 
441.601 Kč bez DPH na částku 465.601 
Kč bez DPH v důsledku navýšení cen 
na izolačním materiálu - polystyrenu 
v rámci provedené akce na udržova-
cí práce - výměna krytiny, podkladu  
a klempířských prvků střechy bytového 
domu M. Mikuláše 551 v Jevíčku a po-
věřuje starostu podpisem dodatku č. 1

8/30Z/2021 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
mezi Městem Jevíčko a společností In-
stalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 

431, 569 43 Jevíčko, IČ: 28821068 na 
akci „Zkvalitnění pečovatelské služby 
v Jevíčku - modernizace centra osobní 
hygieny v domě Pečovatelské služby 
Jevíčko, Kobližná 125“, kdy předmětem 
dodatku je navýšení ceny za provedené 
vícepráce v částce 24.948 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu města podpisem 
dodatku

9/30Z/2021 prodej nemovitých věcí - pozem-
ků p. č. st. 66, jehož součástí je budova 
s č. p. 119 a p. č. st. 67, jehož součástí 
je budova bez č. p./č. e., vše v k. ú. Je-
víčko-město J*** V*** Jevíčko za cenu 
730.000 Kč + úhradu správního poplat-
ku katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 
Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a J*** V*** na prodej 
pozemků p. č. st. 66, jehož součástí je 
budova s č. p. 119 a p. č. st. 67, jehož 
součástí je budova bez č. p./č. e., vše v 
k. ú. Jevíčko-město a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

10a/30Z/2021 budoucí prodej pozemku p. č. 
3061/3 - ostatní plocha a části pozem-
ků p. č. 3052 a p. č. 3053, oba trvalý 
travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí 
společnosti RABBIT Trhový Štěpánov, 
a. s., Sokolská 302, 257 63 Trhový Ště-
pánov za jednotkovou kupní cenu 400 
Kč bez DPH/m2 + smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy

10b/30Z/2021 doplnění návrhu změny č. 3 
územního plánu Jevíčko spočívající 
ve změně funkční plochy ZO - zeleň 
ochranná a izolační na pozemku p. č. 
3061/3 a částech pozemků p. č. 3052  
a p. č. 3053 v k. ú. Jevíčko-předměstí na 
funkční plochu VD - výroba drobná

11/30Z/2021 koupi nově zaměřeného pozem-
ku p. č. 158/5 (43 m2) - zahrada v k. ú. 
Jevíčko-předměstí za cenu 12.900 Kč od 
E*** Š*** Jevíčko + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodno-
tě 2.000 Kč kupujícím + kupní smlou-
vu mezi Městem Jevíčko a E*** Š*** na 
koupi nově zaměřeného pozemku p. č. 
158/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

12a/30Z/2021 záměr instalace parkovacích 
automatů na Palackého náměstí v Je-
víčku se zařazením investice do rozpoč-
tu města na rok 2022

13/30Z/2021 úpravu rozpočtu Města Jevíčko 
na rok 2021 č. 2

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 17. května 2021
14/30Z/2021 cenovou nabídku společnosti 

OR CZ, spol. s r. o., Brněnská 19, 571 
01 Moravská Třebová, IČ: 48168921 na 
bezpečnou wifi síť pro MěÚ Jevíčko za 
částku 96.859 Kč bez DPH z důvodu ky-
bernetické bezpečnosti

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/30Z/2021 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Ro-
mana Müllera a Ing. Pavla Vykydala

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
12b/30Z/2021 radu města zajištěním odbor-

ného technického návrhu na instalaci 
parkovacích automatů na Palackého 
náměstí v Jevíčku

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
předložené zápisy a usnesení z 29. zasedání 
ZM, 64. a 65. schůze RM bez zásadních při-
pomínek
Zastupitelstvo města Jevíčkobere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce dubna 2021
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
záznam o elektronickém jednání finančního 
výboru k problematice závěrečného účtu za 
rok 2020
Výsledky projednávání, které byly zamítnu-
ty
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje bu-
doucí prodej pozemku p. č. 3061/3 - ostatní 
plocha a části pozemků p. č. 3052 a p. č. 3053, 
oba trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-před-
městí společnosti RABBIT Trhový Štěpánov, 
 a. s., Sokolská 302, 257 63 Trhový Štěpánov za 
jednotkovou kupní cenu 500 Kč bez DPH/m2 + 
smlouvu o smlouvě budoucí kupní a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje bu-
doucí prodej pozemku p. č. 3061/3 - ostatní 
plocha a části pozemků p. č. 3052 a p. č. 3053, 
oba trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-před-
městí společnosti RABBIT Trhový Štěpánov, 
a. s., Sokolská 302, 257 63 Trhový Štěpánov za 
jednotkovou kupní cenu 320 Kč bez DPH/m2 + 
smlouvu o smlouvě budoucí kupní a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Rada města Jevíčko schvaluje
1/66R/2021 program 66. schůze rady města 

dne 31. 5. 2021
2e/66R/2021 čerpání investičního fondu MŠ 

Jevíčko
2f/66R/2021 poskytnutí investičního transferu 

pro MŠ ve výši 30.000 Kč, kdy tyto pro-

středky budou použity na nákup altánu
3a/66R/2021 spoluúčast Města Jevíčko na 

úhradě nájemného za využívání ne-
bytových prostor pro SH ČMS SDH 
Jevíčko v roce 2021 částkou 17.000 Kč  
z důvodu rekonstrukce Domu hasičů

Usnesení 66. schůze Rady města Jevíčko konané dne 31. května 2021
3b/66R/2021 zakoupení pracovní elektro tří-

kolky pro údržbu městské zeleně a zá-
livku od společnosti TLAMKA, s. r. o., 
Na Chmelnici 2409/52, 680 01 Bosko-
vice, IČ: 02413752 za nabídkovou cenu 
49.000 Kč bez DPH
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3d/66R/2021 doplnění nominace osob v rámci 
udělení cen města v rámci akce „Osob-
nosti města 2020“ dle zápisu

3e/66R/2021 cenovou nabídku firmy ADERA, 
s. r. o., Novotného Lávka 200/5, Praha 
1 - Staré Město, IČ: 26146673 na insta-
laci sítě na ochoz věže proti holubům 
za částku 23.316,70 Kč vč. DPH

4a/66R/2021 fakturaci firmy TOFRA-STAVBY, 
s. r. o., Jevíčko za provedené stavební 
práce na hradební zdi v úseku farního 
dvora za částku 78.762,20 Kč bez DPH

4b/66R/2021 fakturaci firmy TOFRA-STAVBY, 
s. r. o., Jevíčko za provedené stavební 
práce na opravě soklu městské věže za 
částku 33.125,60 Kč bez DPH

4c/66R/2021 cenu za zpracování projektových 
podkladů akce „Obnova úseku E měst-
ských hradeb - Okružní IV, č. p. 310, 
1. fáze“ společností INRECO, s. r. o., 
Škroupova 441, 500 02 Hradec Králo-
vé, IČ: 48155586 tj. petrologického vy-
hodnocení a geologického průzkumu 
s geodetickým zaměřením stávajícího 
stavu hradeb a okolních objektů za cel-
kovou částku 82.000 Kč bez DPH

4f/66R/2021 prodejní cenu knihy „Kořeny - 
Osobnosti Jevíčka a okolí“ na částku 
380 Kč

5a/66R/2021 smlouvu o poskytnutí nadstan-
dardních služeb při svatebním obřadu a 
odměnu za poskytované služby ve výši 
800 Kč

5d/66R/2021 kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a společností AUTOCONT, a. 
s., Hornopolní 3322/34, Moravská Os-
trava, 702 00 Ostrava, IČ: 04308697 na 
dodávku výpočetní techniky pro po-
třeby MěÚ Jevíčko za částku 66.055 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

6a/66R/2021 záměr prodeje pozemků p. č. 
137/5, p. č. 138/4, p. č. 2612 a p. č. st. 
34/4, vše v k. ú. Zadní Arnoštov

6d/66R/2021 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IE-12-2007649/VB/2 mezi Měs-
tem Jevíčko a společností ČEZ Distribu-
ce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na 
zřízení věcného břemene - služebnosti 
na pozemku p. č. 1424/3 - ostatní plo-
cha v k. ú. Zadní Arnoštov, jednorázo-
vou náhradu za zřízení výše popsaných 
práv odpovídajících věcnému břemeni 
ve výši 29.000 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

6f/66R/2021 výši jednorázové náhrady na zří-
zení věcného břemene ve výši 100 Kč 
bez DPH za bm trasy kabelového ve-
dení, 1.000 Kč bez DPH za rozpojovací 
skříň a 1.000 Kč bez DPH za přípojko-
vou skříň

6h/66R/2021 zakoupení 15 ks stanů s příslu-
šenstvím od společnosti CZECH TENTS, 
s. r. o., Nám. Míru 279, Mšeno za cenu 
73.770 Kč vč. DPH pro tábornické účely 
ve Smolenském údolí

7a/66R/2021 přidělení uvolněného bytu č. 11, 
vel. 1 + 1, K. Čapka 783, Jevíčko vybra-
ným žadatelům dle zápisu na doporu-
čení komise bytové a sociální

7c/66R/2021 uzavření nájemní smlouvy na  
1 garážové stání ve dvorním traktu 
Soudní 51, Jevíčko žadateli dle zápisu 
za cenu dohodou ve výši 1.000 Kč mě-
síčně s platností od 1. 7. 2021 do 31. 
12. 2022

7d/66R/2021 zrušení výpovědi nájmu z bytu č. 
9, Pivovarská 812, Jevíčko žadateli dle 
žádosti s ponecháním platnosti původ-
ní nájemní smlouvy ze dne 8. 6. 2020

7e/66R/2021 žádost nájemce bytu č. 9, Pivo-
varská 812 Jevíčko o možnost úhra-
dy dlužné částky za nájemné ve výši 
11.676 Kč ve dvou splátkách, a to  
v měsíci červnu ve výši 6.676 Kč a v mě-
síci červenci ve výši 5.000 Kč a pověřu-
je správce bytového fondu k uzavření 
dohody o uznání dluhu a o způsobu 
úhrady dluhu

7f/66R/2021 záměr výpůjčky části budovy sto-
jící na pozemku p. č. st. 256/10 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko přiděluje
2a/66R/2021 odměnu řediteli ZŠ Jevíčko  

z prostředků přidělených z Krajského 
úřadu Pk ve výši dle přílohy zápisu

Rada města Jevíčko pověřuje
4e/66R/2021 místostarostu jednáním se spo-

lečností EUROVIA CS, a. s., Praha ve věci 
zpevnění místní komunikace vedoucí 
na pozemcích p. č. 5466 a p. č. 2561  
v k. ú. Jevíčko-předměstí, kterou uve-
dená společnost hodlá využívat v rámci 
rekonstrukce silnice II/371 Jevíčko - Ja-
roměřice

6b/66R/2021 starostu jednáním s vlastníky 
pozemků v lokalitě Z4 o možném spo-
lečném urbanistickém řešení pro lokali-
tu nad Žlíbkami k budoucí výstavbě RD

6g/66R/2021 starostu a vedoucího organizač-
ního odboru jednáním se společenství 
vlastníků pro dům č. p. 598, 599, ulice  
A. k. Vitáka, Jevíčko o prodeji pozemku 
p. č. st. 623 v k. ú. Jevíčko-předměstí

6i/66R/2021 starostu jednáním s vlastníky po-
zemků p. č. 2588 v k. ú. Jevíčko-před-
městí, p. č. st. 124/3 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pozemků p. č. 21/2 a p. č. 
st. 38, oba v k. ú. Jevíčko-město o mož-
ném odkoupení veřejných částí

Rada města Jevíčko odvolává
2b/66R/2021 Stanislava Ducháčka z komi-

se pro dopravu, dopravní obslužnost  
a bezpečnost ke dni 31. 5. 2021 na 
vlastní ž3

Rada města Jevíčko doporučuje
2c/66R/2021 ověřit dopad na stínění protileh-

lých domů zpracováním studie zastí-
nění při provádění nástavby bytového 
domu č. p. 714 v Jevíčku, ul. Okružní IV

Rada města Jevíčko souhlasí
2d/66R/2021 s převodem finančních prostřed-

ků MŠ z rezervního fondu do investiční-
ho fondu ve výši 55.000 Kč

7b/66R/2021 s provedením oprav závad  
v bytě č. 1, Svitavská 474, Jevíčko dle 
technického řešení uvedeného v tech-

nické zprávě firmy Ing. Tomáš Vybral, 
projektová a inženýrská činnost ve vý-
stavbě, K. H. Borovského 476, Jevíčko, 
IČ: 08648131 a pověřuje správce SBF 
jejich zajištěním

Rada města Jevíčko uděluje
3c/66R/2021 souhlas se zvláštním užíváním 

pozemků dotčených stavbou a s umís-
těním sítí v rámci stavby „Optická síť 
Jevíčko – I. Etapa“ investora společnosti 
PODA, a. s., Moravská Ostrava, 28. října 
1168/102, 702 00 Ostrava

4d/66R/2021 výjimku z OZV č. 1/2017, o noč-
ním klidu pro termín hudebního večera 
konaného v rámci jubilejního 10. fes-
tivalu Jevíčkovění 2021 na pátek 4. 6. 
2021, kdy se počítá s hudební produkcí 
o pátečním večeru s možným přesa-
hem po sobotní půlnoci, a to v sou-
kromých prostorách dvorního traktu 
pivnice Sport

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
3f/66R/2021 schválit dodatek smlouvy o dílo 

na prodloužení termínu dokončení 
díla stavebních prací na akci „Klubovny 
skautských oddílů“ do 30. 6. 2021

6c/66R/2021 udělení souhlasu města s pro-
dejem pozemku p. č. 4241/31 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí, jehož součástí je ro-
zestavěná stavba garáže

Rada města Jevíčko zplnomocňuje
5b/66R/2021 k podpisu smlouvy o poskytnutí 

nadstandardních služeb při svatebním 
obřadu matrikářku MěÚ Jevíčko paní 
Jaroslavu Jeřábkovou

Rada města Jevíčko přijímá
5c/66R/2021 bezplatně do svého vlastnictví 

od HZS Pardubického kraje mobilní ter-
minál Matra pro potřeby JSDH Jevíčko

Rada města Jevíčko neschvaluje
6e/66R/2021 smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2022187/VB/1 mezi Městem Jevíčko  
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Tep-
lická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věc-
ného břemene na pozemcích p. č. 4240 
a p. č. 4241/1, oba v k. ú. Jevíčko-před-
městí, neboť Město Jevíčko nesouhlasí 
s výší jednorázové náhrady navrženou 
společností ČEZ Distribuce, a. s.

Rada města Jevíčko vydává
6j/66R/2021 souhlas společnosti AQUA CEN-

TRUM Břeclav, s. r. o. s realizací akce 
„DVT Malonínský potok, Jevíčko (ř. km. 
0,000-2,250)“ a uděluje souhlas ke vstu-
pu na pozemky p. č. 5474, p. č. 3566, 
p. č. 3604/2, p. č. 2561, p. č. 5466, p. 
č. 5472 a p. č. 3569/1, vše v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí v majetku města Jevíčka, 
které budou používány k přístupu ke 
korytu

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

6 /  Červenec 2021

Dobrý člověk žije
Dlouho jsem zvažovala, jestli se pustit do tohoto malého děkov-
ného příspěvku. Vy, kteří mě a moji rodinu znáte, víte, že chodíme 
často do přírody na procházky se psem. Mezi naše oblíbená místa 
patří studánka Doubravka. Je ukryta v lese a není příliš známá. Proto 
jsem váhala, jestli o ní psát. Nechci narušit její kouzlo, čistotu a krásu 
nenechavými zvědavci a ničiteli, kteří naše město pravidelně, bez 
studu a zábran znečišťují  a pěkné věci v našem městě ničí.

Budu věřit, že se tak nestane  
a můžu tedy poděkovat člově-
ku, který bez jakékoli publici-
ty nebo finanční pomoci tuto 
studánku zvelebil. Toho muže 
neznám. Jednou jsme se u stu-
dánky potkali. Byl to skromný 
člověk, který mé poděkování se 
stydlivým úsměvem přijal, a aniž 
by se chlubil svým skutkem nebo 
mi řekl své jméno, v práci fyzicky 
dosti náročné  pokračoval.
Děkuji Vám, milý pane, za to, co 
jste udělal!

Dagmar Schneiderová

POKRAČOVÁNÍ DISTRIBUCE  
NÁDOB NA ODPAD

Další termín výdeje nádob je stanoven na pátek 2. 7. 2021  
v čase 9–12 hod. a 14–17 hod. v prostorách bývalého kame-
nosochařství Na Salajce (vstup branou od sběrného dvora). 
Zájemce je povinen při převzetí nádoby předložit občanský průkaz  
a podepsat smlouvu o výpůjčce s městem Jevíčko. Dne 2. 7. 2021 
budou vydány nádoby na základě objednávek, které budou doruče-
ny na MěÚ Jevíčko do 25. června 2021. 

Objednávky nádob, které budou doručeny po 25. 6. 2021 budou 
shromažďovány a další výdej nádob proběhne až v září 2021, o ter-
mínu výdeje budete informováni.

V měsíci červenci proběhne 1. svoz nádob, a to plastů 8. 7. 2021  
a papíru 22. 7. 2021.

Vedení města Jevíčko

Novým investičním technikem města  
je pan Miroslav Spáčil

Na základě výsledku výběrového řízení, do kterého se přihlásilo 
celkem osm uchazečů, byl hodnotící komisí doporučen radě měs-
ta k přijetí na pozici investičního technika pan Miroslav Spáčil.  
Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti pana Dalibora Šebka, 
kterému přejeme úspěšné uzdravení, bylo nutno obsadit pozici zku-
šeným člověkem, který by navázal na kvalitní práci stávajícího inves-
tičního technika. Tím pan Spáčil rozhodně je, jako dlouhodobý stav-
byvedoucí se zkušenostmi z výstavby nejen vodohospodářských 
staveb má předpoklady být platnou posilou našeho týmu. Navíc 
jako jevíčský občan aktivní v místních spolcích má místní znalost  
a osobní vztah k městu, na jehož rozvoji se od začátku června podílí. 
Přejeme mnoho pracovního elánu a vytrvalosti. Kontakty na nového 
investičního technika naleznete na našem webu.

Vedení města Jevíčko

Poděkování členkám SPOZ
V průběhu června jsme blahopřá-
li našim spoluobčanům, kteří oslavili  
v uplynulém „covidovém“ půlro-
ce narozeniny a v mnoha případech 
významná jubilea. Rozhodli jsme se 
alespoň touto improvizovanou for-
mou popřát našim oslavencům hod-
ně zdraví, spokojenosti a předat jim 
jménem města Jevíčko a Sboru pro 
občanské záležitosti květinový a věc-
ný dar. Dodatečně se omlouváme, že 
naše krátké návštěvy proběhly bez 
ohlášení, ale byl to záměr. Věřme, že 
situace umožní vrátit se k tradičním 
návštěvám v rodinách, stejně jako  
k vítání narozených občánků, které 
plánujeme v zářijovém termínu. Závě-
rem nám dovolte poděkovat členkám 
SPOZ, které se na přáních našim seni-
orům podíleli. Firmě Večerka Hebelka 
a paní Hrubé pak děkujeme za přípra-
vu dárkových balíčků a kytic.

Vedení města Jevíčko

MĚSTSKÁ VĚŽ JEVÍČKO
OTEVŘENO

1. 7. – 31. 08. 2021

PONDĚLÍ – NEDĚLE
9:00-11:30   12:00 – 15:30

VSTUPNÉ:   
DOSPĚLÍ 40,- DĚTI, SENIOŘI  20,-
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Informace k čipování nádob na směsný  
komunální odpad

Vážení spoluobčané,
jak jsme vás již informovali v minulém čísle, svozová společnost SUEZ CZ a. s. prováděla  
v uplynulých týdnech čipování nádob na směsný komunální odpad RFID kódy. Data získaná 
díky načítání nádob budou kromě množství odpadu umožňovat přesnou evidenci sveze-
ných nádob a správný rozpočet tonáže obcím i domácnostem. Evidence do budoucna po-
může s optimalizací služeb v odpadovém hospodářství našeho města. Ti z vás, kteří nemají 
dosud očipovanou nádobu na SKO (popelnici), nechť nahlásí tuto skutečnost na MěÚ 
Jevíčko – osobně, telefonicky nebo e-mailem nejlépe do čtvrtka 8. 7. 2021. Pokud 
nebude vaše nádoba očipovaná, nebude do budoucna svážena. Stejně tak učiňte při 
výměně rozbité popelnice za novou. Nejbližší čipování popelnic proběhne 12. 7. 2021 
v dopoledních hodinách.
Vzhledem k tomu, že od července 2021 zavádíme dobrovolně a zdarma systém sváže-
ní plastu a papíru od domu, budeme z důvodu kompenzace nákladů na door to door 
od 1. 1. 2022 pravděpodobně zavádět stejně jako v Zadním Arnoštově čtrnáctidenní 

svoz SKO i pro Jevíčko (vy-
jma letních měsíců). Důvo-
dem je snaha zvýšit podíl vytří-
děného odpadu na směsném 
komunálním odpadu v popel-
nicích. Občany informujeme   
s předstihem, aby se na změnu 
mohli připravit. Sběrná místa  
ve městě budou nově posílena 
o hnědé kontejnery na biood-
pad z domácností. Ve druhé 
polovině příštího roku také 
počítáme s otevřením nového 
sběrného dvora, jehož realizace 
byla zahájena. Režim bezplat-
ného ukládání odpadu na SD 
pro osoby s trvalým pobytem  
v Jevíčku zůstane zachován.

Vedení města Jevíčko

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby jsou od 8 do 11 hodin. Mimo tyto hodiny přijímá akutní bolesti stomatologická pohotovost 
Nemocnice Pardubice. Ordinační hodiny: So, Ne a svátky 8,00-18,00 hodin, Po-Pá 17,00-21,00 hodin.

 

MUDr. Ivana Křížová
dovolená  7. 7. - 9. 7. 2021  
zástup pouze akutní stavy  

MUDr. Šedrlová, MUDr. Trčková 

 MUDr. Zuzana Šedrlová 
dovolená 26. 7. - 6. 8. 2021

 neordinuje 1. pátek  
v měsíci 2. 7. 2021 

zástup pouze pro akutní stavy 
po předchozím telefonickém 

objednání MUDr. Trčková,  
MUDr. Křížová

MUDr. Alena Blahová
dovolená  26. 7. - 6. 8. 2021 
neordinuje 3. pátek v měsíci  

16. 7. 2021

MUDr. Jana Trčková
dovolená 21. 6. - 2. 7. 2021

Nutné případy ošetří  
MUDr. Křížová a MUDr. Šedrlová 

po předchozím telefonickém  
objednání.

NÍ SLUŽBA

Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby jsou od 8 do 11 hodin. Mimo tyto hodiny přijímá akutní bolesti stomatologická pohotovost 
Nemocnice Pardubice. Ordinační hodiny: So, Ne a svátky 8,00 18,00 hodin, Po Pá 17,00 21,00 hodin.

ZUBNÍ POHOTOVOST

 

Svitavská nemocnice, hlavní budova, přízemí, 461 569 239

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DOSPĚLÉ

Pátek: 18,00 21,00 hodin, So, Ne, svátky: 9,00 17,00 hodin

Svitavy, Kollárova 22, přízemí polikliniky, 461 569 270, So, Ne, svátky: 8,00 18,00 hodin

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DĚTI A DOROST

Svitavská nemocnice, 

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA ORL PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Všední dny: budova D přízemí, 15,30 19,30 hod., 461 569 345.

So, Ne a svátky: hlavní budova chirurgická ambulance 8,00 14,00 hod.

Mimo tento čas ORL oddělení Nemocnice Ústí nad Orlicí

Ústředna 461 569 111

SVITAVSKÁ NEMOCNICE

Ivana Kantůrková

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DOSPĚLÉ
Svitavská nemocnice, hlavní budova, přízemí, 461 569 239
Pátek: 18,00-21,00 hodin, So, Ne, svátky: 9,00-17,00 hodin

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DĚTI A DOROST
Svitavy, Kollárova 22, přízemí polikliniky, 461 569 270, So, Ne, svát-
ky: 8,00-18,00 hodin

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA ORL PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Svitavská nemocnice, 
Všední dny: budova D přízemí, 15,30 -19,30 hod., 461 569 345.
So, Ne a svátky: hlavní budova chirurgická ambulance 8,00-14,00  
hod.
Mimo tento čas ORL oddělení Nemocnice Ústí nad Orlicí

SVITAVSKÁ NEMOCNICE
Ústředna 461 569 111

                                                                       Ivana Kantůrková
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Podnikáte, či plánujete podnikat? Nabízíme pomocnou ruku 
plán, finance, komunikace, právo, marketing offline, pojištění, měkké 
dovednosti, obchod a marketing online.
Přihlásit se můžete přes naše webové stránky nebo využijte přiložený 
QR kód. Na váš e-mail pak zašleme informace k probíhajícím akcím i již 

proběhlé přednášky rovněž zájemcům 
rádi zašleme. 
 
Máte pro existující podnikatele něja-

ký takzvaný „špíček“?
Ano, dva programy s názvem „odPINK-
ni se“ a „PINKubační program“. Oba 
jsou určeny pro intenzivní, komplexní 
a dlouhodobější systematickou práci  
s konkrétním projektem, kde výsledkem 
je prosperující firma.

Informací je spousta, ale co když po-

třebuji s někým z P-PINK mluvit, ze-

ptat se, než se přihlásím na jakýkoli webinář a podobně. Nebo 
když potřebuji něco jiného kolem podnikání?
Pokud potřebujete poradit, co je pro vás vhodné a jaká nabíd-
ka akcí běží, nebo hledáte kontakt na nás, tak sledujte naše stránky  
www.p-pink.cz a náš Facebook P-PINK. Nabízíme i další služby jako 
například sdílené kanceláře, jednací místnosti, virtuální sídlo firmy atd.

Nic není zadarmo, kolik korun zájemci o služby P-PINK zaplatí?
P-PINK je organizace, která pracuje pro území celého kraje. Naše  
aktivity jsou hrazeny z valné části Pardubickým krajem a městem Par-
dubice. Oba partneři směřují k tomu, aby kraj vzkvétal i co se týče 
rozvoje podnikatelského prostředí. Většina našich služeb je zdarma. 
Některé služby jsou zpoplatněné, ovšem za velmi přívětivé ceny. Inku-
bátor poskytuje v místě svého sídla podnikatelům placené zázemí for-
mou sdílených kanceláří (coworking). Dále má k dispozici pro jakoukoli  
organizaci jednorázový či opakovaný pronájem jednací místnosti  
a konferenční místnosti. Podnikatelským subjektům nabízíme také zří-
zení virtuálního sídla firmy na adrese P-PINK.

Mezi námi jsou i podnikatelé, kteří pomoc nepotřebují, ale rádi by 
své zkušenosti předávali dál, mohou se na vás obrátit?
Ano, stále hledáme další odborníky, mentory a zkušené podnikatele. 
Ty pak zapojujeme do našich aktivit a mohou tak předávat dál své 
získané zkušenosti.

Redakce Jevíčského zpravodaje

Zde jsou nejčastější otázky, které jsou pokládány v souvislosti s Par-
dubickým podnikatelským inkubátorem a jeho službami. Organizace 
pracuje pro území celého Pardubického kraje. Aktivity jsou hrazeny  
z valné části Pardubickým krajem a městem 
Pardubice. 
Zeptali jsme se paní Hany Štěpánové, před-
sedkyně správní rady P-PINK a projektové ma-
nažerky pro rozvoj spolupráce se vzdělávacími 
institucemi a obcemi na území Pardubického 
kraje.
 
Můžete nám krátce představit, co jste za  
organizaci?
Jsme inkubátor, ale mimina nejsou naším zá-
jmem. Celý název je Pardubický podnikatelský 
inkubátor, z.s., P-PINK. Sídlíme v Pardubicích a naším úkolem je pomá-
hat podnikatelům v kterékoli fázi jejich podnikání. 

To znamená, že nepodnikatelé už nemusí číst dál?
Čtěte dál všichni. Třeba mezi čtenáři je několik zaměstnanců, které to 
v současné práci nebaví a chtěli by začít podnikat. Zajímavé to může 
být i pro šikovné studenty, kteří již v době studia chtějí začít pracovat 
„na svém“.

Co tedy nabízíte těm, kteří něco umí, chtěli by to zkusit uplatnit 
jako podnikání, ale neví jak na to?
Při této otázce mne napadá takový příklad – nějaká žena dovede péct 
úžasné trubičky, všichni to chválí a ona neví, zda by se tím mohla uži-
vit. A láká ji to. Tak podobným lidem nabízíme Akademii začínajícího 
podnikání.

To zní vznešeně, ovšem nevím, zda najde tato žena odvahu se při-
hlásit.
Odvahu může najít každý. Covid nám v tomto případě nahrává na 
smeč. Zájemce nemusí ani opustit svůj dům a může se vzdělávat. Jed-
ná se o sérii online přednášek od zkušených lektorů z praxe. Pokud ne-
budou mít zájemci čas poslouchat přednášku „na živo“, tak si ji mohou 
vyslechnout ze záznamu. 

Co když jsem váhavý střelec a nechci hned tolik času věnovat ško-

lením před začátkem podnikání, je i jiná možnost?
Ano, zájemce o podnikání může u nás v inkubátoru v Domě techni-
ky, kde P-PINK sídlí, absolvovat pohovor o svém záměru. Dojde tak  
k odpovědi, zda je reálné začít nakládat se svým nápadem. Kontakto-
vat nás můžete na info@p-pink.cz.

Co nabízíte již zavedeným podnikatelům?
Pro rok 2021 jsme připravili sérii odborných přednášek, „PODNIKÁNÍ 
od A do Z“. Přednášky probíhají online každé 3. úterý v měsíci napříč 
rokem 2021 vždy od 9.00 hodin. Tématy jsou například: podnikatelský 

NOVĚ ZAKOUPÍTE V TIC

KRESLENÁ 
CYKLOMAPA  

PRO DĚTI  
45,- KČ

PUBLIKACE 
„KOŘENY“ 

OLDŘICH KOUDELKA 

380,- KČ
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PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

červenec

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

srpen

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

září

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

říjen

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

listopad

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

prosinec

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Kalendář svozů 2021 Jevíčko (plast, papír od domu)
vč. místních částí Zadní Arnoštov, Mařín

PLAST

PAPÍR

V případě, že budete chtít vyvézt sběrnou nádobu  
v uvedeném termínu, je nutno ji umístit před dům.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

V pondělí 7. června 2021 se byly děti z Koťátkové třídy podívat na chov 
krav a telátek do HZS Jevíčko. 

Za MŠ Ilona Blchová DiS.

VÝLET KAPŘÍKŮ A SLUNÍČEK
„Hurá za pokladem“, tak začínala naše přírodovědná výprava, kterou 
jsme uskutečnili v rámci tématu Pod vodní hladinou. Cestu nám uka-
zovaly šipky a fialové fáborky, které děti s nadšením hledaly. Po cestě 
poctivě plnily zadané úkoly. Šipky nás dovedly až k Finsterlově hlubině, 
kde jsme si uspořádali piknik u vody. Pozorovali jsme rybáře, šplou-
chání ryb ve vodě, okousané stromy od bobrů a jiné přírodní krásy. 
Další zastávka byla u čističky odpadních vod, kde jsme si vzpomněli na 
pohádku „O koloběhu vody“. Pak už zbýval jen poslední úkol – dostat 
se, co nejkratší cestou do školky. Na konci výpravy jsme si s radostí 
zakřičeli HIP, HIP, HURÁÁÁÁ.

Bc. M. Zatloukalová, V. Bílková, D. Jeřábková

NÁVŠTĚVA POLICIE ČR
V pondělí 14. 6. na děti ve školce 
čekalo velké překvapení. Navštívi-
la nás policie se svými vycvičenými 
psy. Ukázali nám poslušnost psů  
a jak probíhá jejich výcvik. Nej-
více děti zaujalo chytání zloděje, 
policejní pouta, zbraň a vesta, 
která se používá při výcviku psů. 
Policisté rádi dětem zodpověděli 
všechny jejich všetečné otázky.

Bc. M. Zatloukalová,  
D. Jeřábková

DĚTSKÝ DEN V MŠ JEVÍČKO
Dne 1. června 2021 slavily děti svůj svátek i v naší mateřské škole. Po 
několika chladných a nevlídných dnech konečně vykouklo sluníčko  
a lákalo k venkovnímu dovádění.
Již od 9:00 ráno byla pro děti přichystaná zahrada se spoustou spor-
tovních stanovišť.
Ke školce přijelo také hasičské auto. Postupně si děti ze všech oddělení 
zasportovaly, vyslechly výklad hasičů SDH Jevíčko, prozkoumaly vyba-
vení hasičského zásahového vozu. Dopoledne si naši nejmenší ještě 
stihli zatancovat a smlsnout na zmrzlině. Závěrečný tanec společně  
s dospěláky byl pěknou tečkou za příjemně stráveným dětským dnem.

Za MŠ Jevíčko Mgr. Alena Faltýnková
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LOTOVÁ ZÁVAŽÍ JAKO DOKLAD OBCHODU V JEVÍČKU 
V roce 2018 prozkoumali archeologové z Regionálního muzea v Li-
tomyšli ve výkopu pro plynovou přípojku v Jevíčku na ulici Horní 
Farní drobnou archeologickou situaci. Výkop vedl k obvodovému 
zdivu měšťanského domu čp. 172 a odkryl jeho základové zdivo. Na 
profilu výkopu nebyl patrný vkop pro základové zdivo. Vrstvy, které 
se zdiva bezprostředně dotýkaly, se vytvářely během 14. až první 
poloviny 16. století. Dataci umožnily zlomky nádob, které vrstvy ob-
sahovaly. Vrstvy vznikly v době, kdy tato kamenná zeď již stála. Což 
souhlasí i s historickými předpoklady, že k využívání trvanlivějšího 
materiálu, jako byl kámen, na stavbu domů v Jevíčku mohlo dochá-
zet zejména po polovině 14. století.  Ve výkopu se nalezlo i drob-
né lotové závaží (miska s konickými stěnami) zdobené na horním 
okraji koncentrickými puncovanými kroužky. Vážilo 16,2 g, šlo tedy 
o jednolotové závaží. Původně bylo součástí celé soupravy, která 
obsahovala více závaží o rozdílné váze. Bylo ji možné uzavřít víčkem. 
Společně se skládacími vážkami souprava sloužila k odvažování 
mincí nebo drahého kovu. Taková závaží byla nezbytnou obchodní 
pomůckou. Na našem území se s nimi setkáváme již před polovinou 
13. století a oblíbené zůstaly minimálně ještě ve 14. století. Přibližně 
od 15. století se objevuje i novější typ závaží s výzdobou v podobě 
oběžných rýh, který se běžně vyskytuje ještě v 19. století. Kdy se 
postupně přechází na jinou měrnou soustavu. Původní hmotnostní 
jednotku hřivnu (dělila se na 16 lotů) střídá v 19. století kilogram 
a lotová závaží se přestávají používat. Miskovitá závaží se druhot-
ně využívala ve šperkařství jako žíhací tyglíky. V tomto případě to 
však provedená analýza nepotvrdila. Města ve středověku včetně 
Jevíčka měly mimo jiné obchodní a tržní funkci. Jevíčko již od druhé 
poloviny 13. století disponovalo právem mílovým, mýtem v okru-
hu 3 mil a právem pořádat trhy. Tedy privilegii podporující obchod  
a tržní charakter města. Vzhledem k místu nálezu závaží, je možné 
uvažovat i o tom, že prostor mezi ulicí Horní Farní a původním cír-
kevním areálem s dnes zaniklým kostelem sv. Mikuláše byl využíván 
k realizaci obchodních záležitostí podobně jako náměstí. Napovídali 
by tomu i právovárečné domy, které se nacházely nejen na náměstí, 
ale i v ulici Horní Farní. 
Z katastru Jevíčka pochází ještě jedno lotové závaží. Bylo nale-
zeno na poli v roce 2018 v rámci detektorové prospekce panem  
P. Králem. Nyní je součástí archeologické sbírky Regionálního mu-
zea v Litomyšli. Je zdobené svazky oběžných rýh. Váží 65,5 g a na 
vnitřní straně dna má vyražený počet váhové jednotky 4L (čtyři loty) 
a špatně čitelnou státní kalibrační značku (rozkřídlený orel rakous-
ké monarchie). Státní značky se v Evropě zaváděly jako povinné od 
poslední čtvrtiny 18. století. Nejčastěji se s nimi setkáváme během 
19. století. Stylizace dříků u číslice 4 je typická pro druhou polovinu 
18. až 19. století. Archeologických nálezů lotových závaží, zejména 
těch středověkých, na našem území není mnoho. Je pěkné, že se 
můžeme na katastru Jevíčka pochlubit hned dvěma nálezy tohoto 

charakteru. Závaží nalezené v jádru Jevíčka představuje starší stře-
dověkou formu a druhé nalezené na poli spadá do závěrečné fáze 
jejich využívání - do 19. století. 

Mgr. Jana Němcová               
                              Vedoucí archeologického oddělení

Regionální muzeum v Litomyšli      

1. středověké lotové závaží z ulice Horní Farní, 2. novověké loto-
vé závaží a detail kalibrační značky a hodnoty závaží 4L, 3. zob-
razení zlatníka, který používá skládací vážky s lotovými závažími  
(https://oldrags.tumblr.com/image) (obrázek připravila K. Ludvová). 

 
Fotodokumentace z probíhajících investičních akcí Zvýšení odolnosti požární zbrojnice Jevíčko (4 foto vlevo)

Zhotovitel:  Letostav s. r. o. Letovice
Celkové náklady: 10.742.110 Kč vč. DPH
Termín dokončení:  07/2022

Areál sběrného dvora Jevíčko (2 foto vpravo)
Zhotovitel: FORTEX STAVBY s. r. o. Šumperk
Celkové náklady: 17.515.036 Kč vč. DPH
Termín dokončení: 09/2022
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Z hlubin dětské paměti jsem vykřesala 
vzpomínku na besedu se spisovatelem 
a kreslířem Ondřejem Sekorou. Jak už to 
bývalo, skromná rodinná knihovna obsa-
hovala mimo jiné i jeho knihu „Malované 
počasí“, kterou mi autor na konci besedy 
podepsal. Povídání s ním se uskutečnilo 
na začátku šedesátých let v bývalém JKP 
(Jednotném klubu pracujících) v dnešním 
hotelu Morava. Na obsah besedy si již ne-
pamatuji, jen se některých z nás ptal, co 
čteme. 

Ale vraťme se na začátek. Ondřej Sekora měl k Jevíčku určitý vztah 
již dřívějšího data, byl švagrem tehdejšího ředitele sanatoria MUDr. 
Martina Skyby, který měl za manželku jeho sestru Boženu. V letech 
1937 – 1953, kdy byl Skyba ředitelem jevíčského sanatoria, jezdil 
Sekora do města pravidelně. K dobru přidávám příhodu, kdy Skybo-
vým dětem nakreslil na prázd-
nou stránku knihy Ferdův 
slabikář obrázek, na kterém 
Ferdovi ujel autobus odváže-
jící děti ze sanatoria do školy  
a musel za ním utíkat po 
svých. Zmínku o tom nalezne-
me v publikaci „Malíři v Jevíčku 
a v okolí“ od autorů Štěpána 
Blažka a Antonína Ornera. Na 
straně 40 najde čtenář právě 
úsměvnou kresbičku Ferdy 
Mravence marně běžícího za 
autobusem s nápisem „Do Je-
víčka“. Ve válečných letech, v polovině roku 1944, Sekora pobýval 
v léčebně, odkud nastoupil na těžké práce do pracovního tábora. 
Fyzicky se zde připravoval na těžkou práci. Jeho žena, protože byla 
židovského vyznání, byla transportována do Terezína. Jejich syn zů-
stal u Skybů, kteří měli ještě své tři děti. Podle informačního zdroje 
právě ze sanatoria se po návratu z koncentračních táborů Sekorovi 
spolu i se synem Ondřejem shledali.  
Životní příběh Ondřeje Sekory se započal v Brně, Králově Poli v roce 
1899 a byl pestrý. V jedné osobě se tak skrýval spisovatel, novi-
nář, kreslíř, grafik, ilustrátor, 
karikaturista, entomolog a rov-
něž průkopník ragby. Nejprve 
pracoval v Lidových novinách 
v Brně, v roce 1923 a později 
ještě jednou byl odtud pra-
covně vyslán do Paříže, odkud 
přivezl a přeložil pravidla hry 
ragby, pro kterou se nadchl. Ji-
nak spolupracoval s rozhlasem, 
televizí, filmem a divadlem. 
Ondřej Sekora se stal neza-
pomenutelným pro dětský 
svět, který se snad stále ukrývá  
i v nás všech dospělých z pová-
lečné generace. Byla to především zmiňovaná postavička všeuměla 
Ferdy Mravence s jeho mottem „práce všeho druhu“ a mnohých 
jeho hmyzích přátel - rozmarné Berušky nebo nešikovného Brouka 
Pytlíka. 
Jeho znalost z oboru entomologie se právě téměř realisticky pro-
mítla do mnoha knižních titulů. Broukům a broučkům přisoudil 
určitou lidskost, dalo by se říct, že jim dal ideální vlastnosti, které 
snad ani žádný člověk nemůže mít. A právě proto se snad Ferda 

Významné osobnosti na návštěvě v Jevíčku
3. díl / Ondřej Sekora (25. září 1899 Královo Pole u Brna – 4. července 1967 Praha)

Mravenec stal tak oblíbenou postavičkou nejen v knihách. Nedivila 
bych se ani, kdyby někdo na procházce hledal v mraveništi „červený 
šátek s černý mi puntíky“ na některém mravenečkovi. Pokud někdo 
potřebuje znát přesný rozsah díla Ondřeje Sekory, tak v hojně využí-

vané Wikipedii se vám zobrazí informace o knižním výběru čítajícím 
26 titulů, o devíti kreslených seriálech a knižních ilustracích děl pro 
45 různých autorů. Ondřej Sekora zůstává v našem povědomí, jak 
už jsem uvedla výše, nejen pro svou literární a výtvarnou činnost, 
ale jeho hrdinové se dostali i do slovních přirovnání – tedy když se 
někdo chová jako brouk Pytlík - ač nic neumí, přesto se do všeho 
hrne. Šikovní domácí kutilové zase zvládají práci všeho druhu jako 
nesmrtelný Ferda Mravenec...

Mgr. Helena Ulčová 
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Vážení a milí čtenáři, prosíme o vrá-
cení knih, které máte doma z doby 
Coronavirového uzavření knihoven. 
Nebude Vám účtována žádná poku-
ta za prodlení.
Děkujeme.

6. července 2021  
v 18.00 hodin
před zámečkem
Letní pecka
LiStOVáNí.cz: 
Švejk (Jaroslav Hašek)
S čím jiným vyrazit na turné po rozvolnění a téměř 
roce a půl izolace než právě se stále aktuálněj-
ším Švejkem a jeho osudy. Ne, že by měl Alan No-
votný v hlavní roli na sobě červený svetr s logem  
„v krizi vás ochráníme“, ale rozhodně se těšte, že se 
v tom současné Česko a naše společnost dozajista 
promítne. Haškovo veledílo mělo v roce 2021 velké 
výročí a LiStOVáNí s tímto nadčasovým tématem vy-
ráží znovu na cesty. 
A nudit vás tohle léto rozhodně chtít nebude! 
Přijďte se zasmát.
Vstupné 50,- Kč. Předprodej v Městské knihovně 
v Jevíčku.

Při nepřízni počasí proběhne představení na zámečku.
Pokud se podmínky pořádání akcí nezmění, budete 
potřebovat jednu z těchto věcí:
- potvrzení o negativním testu 
- potvrzení o onemocnění Covid, které splňuje 180 dní 

od nemoci
- potvrzení o očkování

Městská knihovna 
Jevíčko  
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24. 7. 2021 SKAUTI 
FOTÍ SKAUTY

kteří byli v r. 2020 na táboře v Zadním Arnoštově.
Skauti mapovali život tábora i mimo něj 
jedním starým aparátem, který si půjčovali 
po družinách každý den.

SYNAGOGA JEVÍČKO
od 28.7. - 8.8.2021
Vernisáž v 18.00 hod.

Výstava fotografií 
skautů z Kolína, 

Koncert Vladimíra Merty 
začíná v 19.00 hod.

Výstava Přemysl Otakar II. – král, rytíř, zakladatel bude  
v synagoze otevřena v červenci ve všední dny  

a o víkendu od 15 do 16 hodin. Individuální návštěva  
možná po domluvě s vedoucí muzea Mgr. Ulčovou,  

tel: 605 531 067 nebo v Turistickém informačním  
centru, tel: 736 752 611. Součástí výstavy jsou výtvarné práce 

absolventů ZUŠ a prezentace Městského muzea Jevíčko  
– archeologické nálezy z výzkumů v Jevíčku  

a vzpomínka na osobnosti regionální historie Jaroslava  
Mackerleho a Františka Plecha. Případné rozšíření nebo 

změna otevírací doby budou upřesněny.
K návštěvě zve Městské muzeum Jevíčko.

O Jevíčskou věž 
Memoriál Přemysla Ryše 

tenisový turnaj čtyřher veteránů  
16. roč., začátek 9.00

31. 7. 2021 
16. roč., začátek 8.30

TJ Jevíčko pořadá

Míčový sedmiboj dvojic 
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Směnový elektrikář
závod Jevíčko (Pozice je vhodná i pro absolventy)

Pracovní náplň: 
• oprava a údržba elektrických prvků, instalace el. rozvodů
• vedení záznamů o závadách a nedostatcích a jejich aktivní odstraňování
• podpora provozu a řešení vzniklých problémů
• ostatní údržbářské práce

Co Vám můžeme nabídnout?
• 7,5 hodinovou pracovní dobu • 13. mzdu ve výši 100 % měsíční mzdy • 5 týdnů dovolené • 
příspěvek na dopravu do zaměstnání dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok • odměnu za přítomnost 500 

Kč/měsíc • příspěvek na stravování • bezúročnou firemní zápůjčku na bytové účely až 100 000 Kč • 
příspěvek na penzijní připojištění či životní pojištění 6 000 Kč/rok • příspěvek ke svatbě, k narození 
dítěte, k životním a pracovním jubileím • podporujeme volnočasové aktivity a pořádáme firemní akce • 
přispíváme na teambuildingové konto

Jsme REHAU. Jako přední světový specialista na zpracování polymerů vyvíjíme inovativní materiály, technologie a řešení
pro budoucnost. Jdeme cestou digitalizace, individualizace, trvalé udržitelnosti a mobility. Tvoříme pokrok, který zlepšuje
úroveň života lidí na celém světě – přidejte se k nám i vy!

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!
REHAU Automotive, s.r.o., Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Ing. Zuzana Štěpánková
Tel.: 465 357 324 / 725 817 177, e-mail: zuzana.stepankova@rehau.com

www.rehau.jobs/cz

Kvalifikace zkušeného odborníka:
• SOU / SŠ vzdělání v oboru elektrikář, 

elektromechanik

• platná vyhláška č. 50, § 6

• praxe v oboru podmínkou
• znalost prostředí výrobního závodu výhodou 
• znalost pneumatiky a hydrauliky výhodou
• svědomitost, samostatnost, pečlivost 
• zájem o moderní technologie a průběžné 

sebevzdělávání
• ochota pracovat v třísměnném provozu 
• ŘP sk. B  

Co čekáme od absolventa?
• SOU / SŠ vzdělání v oboru elektrikář, 

elektromechanik

• min. § 5 vyhl. 50/1978 Sb.

• svědomitost, samostatnost, pečlivost 
• zájem o moderní technologie a průběžné 

sebevzdělávání
• ochota pracovat v třísměnném provozu 
• ŘP sk. B  
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Historické čtení na pokračování
MĚSTO JEVÍČKO V LETECH 1938 - 1940
instituce, kulturní zařízení, živnosti a zemědělci v Jevíčku                                                                       3.  díl

Ing. Jaroslav Zezula st.

č.p.
souč.

předmět 
podnikání podnikatel

Příční ulice
č. 348 129 p malířství Barfus Ludvík
Křivánkova ulice
č. 638, 26, 73 m četnická stanice, 

úřadovna
č. 638, 99, 72 m řeznictví Matal Alois N
č. 97 46 m hostinec Tefrová Marie
č. 812 105 m, 40 m pánský krejčí Vafka František
č. 102 43 m instalatérství Lamač František
č. 101 44 m dentista Ondráček Oldřich, 

Smolka František
č. 100 45 m smíšené zboží Husáková Eliška
Olomoucká ulice
č. 224 60 m potraviny /vejce, 

máslo/
Nedomanská Fran-
tiška

č. 223 61 m nábytkářství, 
stolařství

Šafář Jan

č. 222 163 m taxi služba Sedláček Hynek
č. 774, 225, 63 p kamenný mlýn Valenta Vladimír
č. 226 226 p tělocvična, hřiště tělových. jednota 

Sokol Jevíčko
č. par. 2562/1 přm řeznický rybník Hruda Ludvík
č. par. 2562/2 přm
Luční ulice
č. 231 268 p cementářství, 

pokrývačství
Havlíček František

č. 231 268 p redaktor novin Rak Josef
Na katastru Jaroměřic
č. 228 --- hostinec Hruda Ludvík
č. st. par. 448 sklad Hospodářské 

nákupní a prodejní 
družstvo Jevíčko

č. st. par. 382 sklad hořlavin Krejcar Vítězslav
č. par. 1115/2 fotbal. hřiště, 

kuželna, tenis.
SK Jevíčko

č. par. 1115/3
st. par. 391

kurty, koupaliště, 
hostinec

č. st. par. 330, 331
č. st. par. 332

vlak. nádraží ČSD Jevíčko - Jaro-
měřice

Horní farní ulice
č. 181 113 m čepičářství Zezula Karel
č. 180 162 m trafika Toman Richard
č. 174 117 m pánský krejčí Kobylka Stanislav
č. 172 118 m  dámská krejčová Kalvodová  Marie
č. 175 122 m dámská krejčová Vykydalová Anna
č. 173 141 m stolařství Myška Adolf
č. 170 121 m malíř a natěrač Brabec František
Dolní farní ulice
č. 141 100 m  výroba hřebenů Dvořáková Mari
č. 152 104 m malířství, natě-

račství
Vogt Bohumil

Přehled institucí, kulturních zařízení a živností:
č. 152 104 m dámská krejčová Vogtová Krista
č. 725, 154, 105 m obuvník Kryštov Bohumil
č. 157 107 m pekařství Heger Leopold
č. 164 109 m obchod dobytkem 

vepř. 
Wetter Jarolím

č. st. par. 135/1 m krejčí Rössler Josef
č. 144 112  m
č. 151 164 m papučářství Vyhlídalová Anděla
č. 155 111 m dámská krejčová Batelková Milena
č. 158 150 m zelenina Krajíčková Marie
Komenského náměstí
č. 167 2 m městský úřad město Jevíčko
č. 167 2 m Obecná škola
č. 167 2 m Pokračovací škola
č. 169 139a m kominictví Wondrová Žofie
č. par. 96/21 m hasičská zbrojnice Sbor dobrovolných 

hasičů Jevíčko
č. 165 1 m farní úřad církev římskokato-

lická
č. par. 143 m hradební městská 

věž
město Jevíčko

Barvířská ulice
č. 109 63 m textil Zezula Felix
č. 113 66 m smíšené zboží, 

kůže
obuvnické potřeby

Leischner Antonín

č. 560 -- strojní, zámečnická 
dílna
opravna aut

Šteffan Eduard

č. 133 160 m ovoce, zelenina Barfusová Františka
č. 126 67 m, 120 m berní úřad
č. 126 67 m, 120 m okr. nemocenská 

pojišťovna
řed. Schiller Tomáš

č. 135 62 m písmomalířství, 
natěračství

Jeřábek Emanuel

č. 772, 130, 59 m svrškařství, opravy 
obuvi

Haas Ludvík

č. 772, 130, 59 m krejčová Haasová Matylda
č. 125 54 m pánský krejčí Odvalil Jan
č. 124 53 m hliněná keramika Krejcarová Růžena
č. 123 156 m výroba kartáčů, 

štětek
Zahálka Linhard

č. 122 52 m výroba čerpadel, 
pump

Ing.Vrbka Jan

č.p
. d
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Obec Biskupice

Informace z kanceláře OÚ
 Úřední hodiny obecního úřadu:  
 Út a St       8.00 – 11.30
                12.30 – 15.15

Svoz plastových pytlů: 
15. 7.

Pytle musí být označeny štítkem  
s kódem, jinak nebudou vyvezeny!!

Svoz TDO v červenci: 
 7. a 21.  

   
UPOZORNĚNÍ - úhrada poplatku  

za svoz a likvidaci komunálního 
odpadu, úhrada poplatku za psa

Poplatek za svoz a likvidaci komunální-
ho odpadu dle OZV v roce 2021 
 a to ve výši 550,-Kč/poplatníka

Poplatek za psa  - sazba  poplatku za 
jednoho psa činí 150,- Kč/rok, za 

druhého a každého dalšího psa činí 
poplatek 200,-Kč/rok.

Platby za TDO a psa uhraďte na 
OÚ nebo převodem na účet 

1283423349/0800 , VS = číslo po-
pisné, občané Zálesí VS = 99+číslo 

popisné

Společenská rubrika
červen 2021

Naši jubilanti: 

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

Nově narození občánci
Apolenka Čadová
Blahopřejeme rodičům i holčičce

Z našich řad odešli: 
Ivo Protivánek
Věra Šnajdrová 
Rodině vyslovujeme upřímnou 
soustrast

HURÁ, MÁME SVÁTEK!
Každý rok se i u nás ve školce slaví MDD. Ani letos tomu nebylo jinak. V úterý 1. 6. 2021 
přišly děti jako obvykle ráno do školky. Samozřejmě, že věděly, kdo má v tento den svátek, 
ale vůbec netušily, co je čeká. Při ranním kruhu jsme si všimli, že náš třídní plyšový maskot 
Biskupáček drží v rukou dopis adresovaný dětem. A tím to všechno začalo…
Z dopisu se děti dozvěděly, že je pro ně připravené dopoledne plné zábavy, ale také plně-
ní různých úkolů, které je dovedou k místu, kde na ně čekají dárky k svátku. Děti se tedy 
rozdělily do družstev a společně chodily po stanovištích se soutěžemi. Mohly si vyzkoušet 
např. stavění komínu poslepu, míčovou štafetu, překážkovou dráhu, lovení víček ze zvoneč-
kové pavučiny, pipetování či stavbu cihlové zdi dle nákresu. Za každý splněný úkol dostaly 
obálku od Biskupáčka, v níž byla nápověda v podobě obrázku. Děti daly hlavy dohromady 
a pomocí první hlásky názvu obrázku rozluštily místo s překvapením. Nebylo to ovšem 
tak jednoduché, jak si děti myslely. Pískoviště, kde byla odměna ukrytá, bylo uzamčené 
zámky, ke kterým jsme neměli klíče. A tak nezbývalo nic jiného než začít hledat po celé 

školní zahradě. Hledaní netrvalo 
dlouho, jen s odemykáním zám-
ků děti trochu bojovaly. Moti-
vace byla však veliká a nikdo se 
nevzdával. S radostí pak otevřely 
pískoviště a pustily se do pátrá-
ní. Nejen že objevily krmítko pro 
veverky, náramky se jmény, hry  
a další drobnosti, ale mohly dnes 
také slavnostně přestřihnout pás-
ku na naší nové skluzavce, kterou 
konečně po několikadenním čeká-
ní mohly otestovat.

Zuzana Vykydalová,  
učitelka MŠ Biskupice

NOVÝ KRASAVEC JE DOMA
Pro údržbu v obci máme nového krasav-
ce - traktor VEGA 36 HP COMFORT včet-
ně bohatého příslušenství: rozmetadla 
CONE P 400, ARS-140 H přední radlice, 
dále návěs třístranný ANS 1900 a lesní 
naviják UNIFOREST. Pořízení se podařilo 
získat díky včasnému zaregistrování žá-
dosti, kdy jsme měli štěstí dostat se mezi 
prvních 150 žadatelů, kteří byli podpořeni díky Podpůrnému a garančnímu rolnickému 
a lesnickému fondu, a.s.. Celkové náklady na pořízení činí 787.024,- Kč, z toho dotace 
393.512,- Kč. Dalibor Šebek, starosta obce

Výměna vodovodu na Zálesí
V květnu byla realizována první stavební 
akce v obci -  výměna části vodovodu na 
Zálesí od kapličky po čp. 8. Náklady ve 
výši 325 tis. Kč byly hrazeny Svazkem vo-
dovodu Malá Haná, jehož je obec členem.

Dalibor Šebek, starosta obce

UPOZORNĚNÍ
V červenci od pondělí 12. 7. bude zahájena „Obnova místní komunikace 18d v obci Bisku-
pice, místní část Zálesí (od č. p. 31 po č. p. 2)“ v předpokládané částce 1 126 082.77,- Kč, 
která bude hrazena z rozpočtu obce. Termín dokončení do 31. 7. 2021. Samozřejmě si tato 
akce vyžádá částečné omezení dopravy. Žádáme proto občany o dodržování případných 
omezení a především zvýšenou opatrnost.

Dalibor Šebek, starosta obce
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U S N E S E N Í  
z 22. zasedání zastupitelstva obce BISKUPICE  

ze dne 27. května 2021
1/21 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové komise
c) řád veřejného pohřebiště Obce Biskupice
d) poskytování odměny Ing. et. Ing Rostislavovi Parolkovi, členu zastu-

pitelstva Obce Biskupice ode dne vzniku mandátu 
e) žádost ze dne 18. 5. 2021 MŠ Biskupice o povolení výjimky z počtu 

dětí pro školní rok 2021/2022 z 24 na 26 dětí

2/22 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) řádné složení slibu Ing. et. Ing Rostislava Parolka, člena zastupitel-

stva Obce Biskupice

3/22 Zastupitelstvo obce osvědčuje:
a) nastoupení Ing. et. Ing Rostislava Parolka do funkce člena zastupi-

telstva Obce Biskupice 

Kácení máje na Zálesí
V lidové tradici bývá počátek května spojen se stavěním májek. 
Obyčej stavění májí je velmi starý a znají ho po celé Evropě. Možná 
je to pozůstatek prastarých jarních slavností, kdy strom představo-
val strážného ducha obce. Nejinak tomu bylo u nás na Zálesí. Obča-
né Zálesí uspořádali poslední květnovou sobotu u rybníka tradiční 
kácení máje. Kácení je již po okolí známé, takže se sjelo, i přes přísná 
hygienická opatření, mnoho návštěvníků, kamarádů, rodáků a přátel 
dobré nálady. Jídla i pití všeho druhu bylo dosti, nechyběly pečené 
makrely či lahůdky z udírny a také bohatá tombola. Sluníčko krásně 
svítilo, hudbou celý den provázela ka-
pela Kázeň a dobrá nálada panovala až 
do pozdních nočních hodin.
Děkujeme občanům Zálesí za zachová-
vání tradic, bylo u vás příjemně.

Filip Procházka, místostarosta obce
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Obec Chornice
Rubrika Sboru 

pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
červenci: 
 Zdeňka Nováková
 Zdeněk Jakubec
 Anna Getzlová
 Jiří Václavek
 Hana Němcová
 Svatopluk Daneš
 Pavel Pokorný
 Jaroslava Popelková
 Dana Havlíčková
 Josef Opluštil
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Výlet do Stolístku za poznáváním přírody 
Využili jsme možnosti realizovat projektový den mimo školu a vyjeli za poznáváním přírody 
do ekocentra v Linharticích.  Pod vedením zkušeného zoologa děti měly možnost seznámit 
se s nejmenším ptactvem žijícím v naší oblasti a přihlížet kroužkování malých opeřenců. 
Učily se rozpoznávat zvířata a ptáčky podle hlasu, zapojily se i do stavby ptačí budky. 

Všichni si také ověřili své 
znalosti týkající se stromů 
listnatých a jehličnatých, 
hub jedovatých a jedlých, 
poznávali i stopy zvířat. 
Velkou radost a nadšení 
děti projevovaly při chy-
tání hmyzu, které bylo 
pro děti nové a zajímavé. 
Společně jsme si tak užili 
pěkný den v lese.

Hana Němcová, MŠ

Informace ke kanalizačním přípojkám
Od loňského podzimu se mohou připojovat domácnosti k dostavěné druhé etapě 
splaškové kanalizace. Ke dni uzávěrky se na nově zbudovanou kanalizaci připojilo 
51 domácností a obec na tyto přípojky poskytla příspěvky v celkové výši 340.000,- 
Kč. Příspěvek ve výši 350,- Kč za 1 běžný metr provedené nové přípojky bude do-
mácnostem proplácen pouze do konce měsíce září tohoto roku. Potom už bude 
každý stavět přípojky pouze na svoje náklady a připojit se budou muset všechny 
domácnosti. V průběhu měsíce října budou nepřipojené domácnosti obeslány do-
pisem, na základě kterého budou muset doložit tu skutečnost, jakým zákonným 
způsobem likvidují odpadní vody. S domácností, která nedoloží zákonný způsob li-
kvidace splašků, zahájí odbor životního prostředí při MěÚ Moravská Třebová správ-
ní řízení, na základě kterého může být takové domácnosti vyměřena sankce až do 
výše 200.000,- Kč Každý jistě sám uzná, že výhodnější bude se na kanalizaci připojit 
a využít příspěvku od obce, než zbytečně platit uložené pokuty.

                                                                                    Jiří Smékal, starosta obce

CHORNICKÁ POUŤ  
A TANEČNÍ ZÁBAVA  
SE BUDOU KONAT  

VE DNECH  
7. – 8. 8. 2021. 

INFORMACE NA PLAKÁTECH  
A WWW.TJSOKOLCHORNICE.CZ.
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ.

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM
Děkujeme touto cestou dobrovolným hasičům z Chornic a dalším hasičským jednotkám, 
kteří se dne 19. 5. 2021 podíleli na hašení požáru střechy rodinného domu v Chornicích na 
ulici Nádražní. Díky jejich rychlému a profesionálnímu zásahu nedošlo k velkým ztrátám 
na majetku. Od všech hasičů jsme se během požáru setkali s velkou dávkou vstřícnosti, 
ochoty a pokory k dané situaci. Za to vše Vám z celého srdce děkuje rodina Spitzerová
Dále bychom chtěli poděkovat panu Wrbovi za všímavost, první pomoc při nahlašování 
požáru a psychické podpory do příjezdu hasičů.

   Věra Spitzerová

Hasiči ve školce
Děti z Kytičkové i Sluníčkové třídy MŠ se v loňském roce zúčastnily výtvarné soutěže na téma 
Požární ochrana očima dětí. Během covidové situace byly tyto akce opomenuty. O to příjem-
nějším překvapením bylo, že na nás hasiči nezapomněli a letos přišli s vyhodnocením soutěže  
a odměnami.  Naše děti se umístily na předních příčkách soutěže. V okresním kole Nela Toulová 
získala 1. místo, Karolína Holasová 2. místo a Anežka Spitzerová 3. místo.  V krajském kole svoji 
1. pozici v kategorii mladších předškoláčků Nela potvrdila a postupuje tak do celostátního kola. 
Dětem blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích. 

Mgr. Soňa Marková, MŠ
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Den dětí - den plný sportu  
na druhém stupni

První červnový den patřil tradičně dětem a oslavám MDD. Naše 
oslavy se tentokrát nesly ve znamení „Olympijských her“. Žáci 
druhého stupně si změřili své síly v atletickém víceboji s názvem 
„Odznak všestrannosti olympijských vítězů“. Zakladatelé a tvůrci 
pravidel této soutěže jsou naši zlatí olympijští vítězové v desetiboji 
Robert Změlík a Roman Šebrle. Je škoda, že olympionici náš zá-
vod neviděli. Myslím, že by byli z dosažených výsledků, bojovnosti  
a celkové sportovní atmosféry, která na školním hřišti vládla, 
opravdu nadšeni.   

Soutěžilo se v šes-
ti disciplínách (běh 
na 60m, kliky, hod 
medicinbalem, skok  
z místa, leh-sed  
a běh na 1000 m). 
Na stupních vítězů 
nakonec stanuli tito 
žáci - v kategorii 
Dívky  (6., 7. třída)  
1. místo - Nebesáč-

ková Silvie, 2. místo – Komárková Helena, 3. místo – Skalická Sofie, 
Dívky (8., 9. třída) 1. místo - Frantová Veronika, 2. místo – Lišková 
Aneta, 3. místo - Friedlová Dominika, Hoši (6., 7. třída) 1. místo - 
Kejla Jan, 2. místo - Schreiber Dan, 3. místo - Buchar Matěj, Hoši 
(8., 9. třída) 1. místo - Nebesáček Milan, 2. místo - Vykydal Martin, 
3. místo - Kadlec Pavel a absolutní vítězkou celého dne (po do-
sažení nejvyššího zisku bodů v jednotlivých disciplínách) se stala 
žákyně 6. třídy NEBESÁČKOVÁ SILVIE. 
Všem účastníků soutěže patří za dosažené výsledky na hranicích 
osobních rekordů a poctivý přístup veliké uznání. Sportu zdar!

Mgr. Roman Tuček

Mezinárodní den dětí na prvním stupni
První červnový den tradičně oslavujeme s našimi dětmi jejich svá-
tek, Mezinárodní den dětí. Také v letošním roce 
nechyběly venkovní zábavné aktivity na školním 
hřišti, aby se mohly děti řádně vydovádět. Na šesti 
stanovištích si všichni vyzkoušeli skoky v pytlích, 
házení na cíl, namotávání provázku, trefování se 
do branky, slalom s pingpongovým míčkem na 
lžíci nebo chůzi s létajícím talířem na hlavě.
Po celou dobu programu nám přálo krásné slu-
nečné počasí i dobrá nálada. Příjemnou tečkou 
na závěr byla sladká odměna za poctivé spor-
tovní snažení a příjemný pocit z vesele prožitého 
dopoledne.
Za všechny zúčastněné 

Mgr. Milena Truhlářová

NOVÁ ZELEŇ
Mnozí z Vás si jistě všimli nově vysazených stromů v naší obci. Vy-
sazené stromořadí se táhne podél břehu řeky Jevíčky od náhonu  
u Rodinné farmy Bílkovi až po bývalé zahradnictví. Chtěl bych tou-
to cestou poděkovat všem, kteří se na výsadbě podíleli - Zdeňkovi 
Schreiberovi za vykopání sazenic, obecním zaměstnancům za pří-
pravné práce a v neposlední řadě Rodinné farmě Bílkovi za zorga-
nizování celé akce výsadby, včetně zajištění bohatého pohoštění. 
Vážíme si Vaší pomoci a těšíme se na další případnou spolupráci, 
vedoucí ke zlepšování přírody a krajiny v naší obci a jejím okolí.

                           Za komisi pro životní prostředí Tomáš Kraus
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Obec Jaroměřice
Rubrika Sboru 

pro občanské záležitosti
V měsíci červenci své významné narozeniny 
oslaví:

HEDVIKA GLOCOVÁ
LUDMILA HEGEROVÁ
MARTA CHARVÁTOVÁ
BOŘIVOJ KOHOUTEK
MARIE PAZDÍRKOVÁ
Všem jubilantům přejeme pevné 
zdraví, elán a optimismus do dalších let.

Řadu jaroměřických občanů opustil: 

VLASTIMIL MONTAG
LUDMILA PODLEZLOVÁ
Vyslovujeme upřímnou  
soustrast pozůstalým rodinám.

Dne 13. 7. 2021 

uplyne 40 let od úmrtí 

pana  

Tomáše Prchala. 
Za tichou vzpomínku 

děkuje rodina.

Dopravní výchova v MŠ
„Zaboč! Stůj! Nejezdi tam! Pozor! Uhni! Tam néééééé.....“ tak takto to opravdu na doprav-
ním hřišti, které jsme pro děti v MŠ připravili, nevypadalo. Celý týden jsme se věnovali 
tématu dopravní výchovy, abychom tak děti pro praxi dobře připravili. 
Kde je pravá strana a k čemu ji řidiči potřebují znát, co znamená která značka a jak se u ní 
zachovat, co musí mít kolo, aby mohlo na silnici bezpečně vyrazit, jak přecházet silnici, kde 
si bezpečně hrát - to jsou jen některé z mnoha otázek, na které jsme formou různých her 
a didaktických aktivit společně hledali odpovědi. Využít jsme mohli i novou interaktivní 
tabuli a zakoupené programy, které dětem různé dopravní situace a úkoly ještě více při-
blížily a vybízely k jejich řešení. Samotné dopravní hřiště pak bylo třešničkou na dortu, kde 
děti všechny získané vědomosti využily v praxi. Ani jedna bouračka, jen pár pokut pro ty, 

kteří si porušení příkazu značky pro-
stě potřebovali vyzkoušet na vlastní 
kůži a obdivuhodná výdrž všech cyk-
listů, byly signálem úspěšnosti akce. 
Ale co kdyby se stala nehoda? Jak se 
volá pomoc a na co se nás tam vůbec 
budou ptát? Dokážu to? I to si děti 
v závěru uplynulého týdne mohly 
ověřit. Jak? Formou dramatizace růz-
ných situací. A kupodivu jim to šlo 
velmi, velmi dobře...

 Za MŠ Mgr. Stanislava Pudíková

 
Výstava o letecké havárii na Lavičné

Když se řekne letecká havárie, vybaví se lidem z Jaroměřic a okolí neštěstí, které se stalo  
v roce 1949. O dvanáct let později se však v blízkosti Nového Dvora stala další tragédie, na 
kterou se v průběhu let bohužel téměř zapomnělo.  V neděli 16. dubna 1961 se nedaleko 
vrchu Lavičná zřítilo letadlo se dvěma letci na palubě a oba při nehodně zemřeli. Blíží-
cí se šedesáté výročí přimělo historika Michala Schustera, kterému o události vyprávěla 
babička, k oslovení leteckých spolků a široké veřejnosti. Tímto způsobem se mu podařilo 
vypátrat pozůstalé po zemřelých letcích, Stanislavu Dudí-
kovi a Oldřichu Klapcovi. Díky pamětníkům a detektoru 
kovů se podařilo přesněji lokalizovat místo nehody, kde 
byl vztyčen pomník. Slavnostní umístění pomníku měl 
doprovázet pietní akt v termínu výroční nehody, což bo-
hužel neumožnily povětrnostní podmínky a protipande-
mická opatření. Pietní akt se proto odehrál až 30. května, 
kdy proběhla také vernisáž výstavy v Obecní knihovně. 
Ta představuje nejen oba zahynulé letce, ale i jejich do-
movskou základnu, Aeroklub Kroměříž, odkud osudného 
nedělního dne odletěli. Sleduje také průběh pátrání a po-
sledního rozloučení s oběma letci. Výstava také přibližu-
je, jak se na událost vzpomínalo i postupně zapomínalo. 
Michalu Schusterovi se podařilo událost i její hrdiny plas-
ticky zachytit a nasbírat množství zajímavých materiálů.   
S návštěvou výstavy neotálejte, končí už 7. července 2021.

Slovo starostky
Letošní léto je plné personálních změn na Obecním úřadu a jeho příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, 
okres Svitavy. K 31. 7. 2021 odchází na vlastní žádost z funkce ředitele ZŠ Mgr. František Václavek. Na jeho místo nastupuje Mgr. Leona 
Dufková. K 30. 6. 2021 odchází do důchodu účetní OÚ paní Dana Zvejšková. Na její místo nastoupí paní Monika Kosíková. Dále k datu  
14. 7. 2021 odchází na mateřskou dovolenou knihovnice Mgr. Veronika Kraváčková. Zastupovat ji po dobu mateřské a rodičovské dovo-
lené bude paní Dana Machálková. 
Paní Zvejškové a panu Václavkovi bychom touto cestou rádi srdečně poděkovali za dlouholetou a obětavou práci pro OÚ a ZŠ a popřáli 
do let příštích hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a radost z vnoučat. Paní Kraváčkové pak radostné očekávání nového přírůstku do 
rodiny. Budeme se těšit na Váš návrat. Nově nastupujícím pracovníkům přejeme velkou dávku energie ke zdolávání nových pracovních 
výzev a splnění všech očekávání, které tuto životní změnu provázejí. Mgr. Iveta Glocová, Obecní úřad
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Všechny akce se budou konat za platných epidemiologických opatření.
od 1. 7. PRÁZDNINOVÉ BINGO, do 27. 8. Vyzvedněte si v knihovně los se 

soutěžními úkoly  a zařaďte se do slosování o zajímavé ceny. Drobnou 
odměnu získá každý, kdo splní všechny úkoly.

2. 7.  VEČER S KUNDALINÍ JÓGOU, GONGEM A TIBETSKÝMI MÍSAMI  
s Veronikou Vykydalovou, pátek, od 18:00, VS.

do 7. 7. LETECKÁ HAVÁRIE NA LAVIČNÉ, VS. Výstava k připomínce 60. výročí 
pádu letadla

24. 7. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA, sobota, od 18:00, prostory CŽP. Modely firmy 
BB Styling bude možné po přehlídce vyzkoušet a zakoupit. Občerstvení 
zajištěno.

31. 7. - 7. 8. PALIČKOVÁNÍ  – LETNÍ KURZ, VS.
PŘIPRAVUJEME:
20. 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.

28. 8. PLOSKOVICE, PTAČÍ DOMKY V ÚŠTĚKU, ŘÍP, sobota. Zájezd s Janem 
Valíčkem. Cena 600Kč. Bližší informace a rezervace míst v knihovně. 

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

PROGRAM AKCÍ JAROMĚŘICE 
ČERVENCI 2021
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Hledáme ke koupi dům na bydlení 
do 4 mil. Kč. Tel.: 731 707 067.

 DÁRKOVÉ  BALÍČKY

M E D O U

+420 605 318 204 info@medolu.cz medolu.cz

WWW.MEDOLU.CZ

Med a medové pochoutky
Medová kosmetika
Doplňky stravy z bylin a medu

Bylinné čaje

Hledám pronájem garáže na sídlišti 
 K. Čapka, nebo u židovského hřbitova.  

Zn. Nabídněte. Tel.: 724 775 978. 

Nabídka rozvozu obědů do domácností  
a firem: Firma Kalasová stravování s. r. o., 

Letovice Vám nabízí dovoz obědů. 
Výběr je z pěti jídel.

Cena oběda je 75,- Kč.
Telefon pro objednání: 603 540 336.
http://www.kalasova-stravovani.cz
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Rok osobností malohanácké metropole

započal jednoho podvečera na sklonku léta roku 1935 na jevíčském 
vlakovém nádraží, odkud sotva dvacetiletý absolvent právě ukončené 
pedagogické akademie v Praze odjížděl za svou první učitelskou štací 
na dalekou Podkarpatskou Rus. A právě tam, v malé obci Holubinné 
poblíž Svaljavy, potkává mladý učitel záhy svoji budoucí choť, Jiho-
češku Annu Křísovou, později Továrkovou, jež mu je v tolik plodném, 
činorodém a nelehkém životě skálopevnou oporou.             
Participovaná chudoba v Podkarpatské Rusi a navázaná přátelství 
s ukrajinskými básníky a novináři Františka Továrka zásadní měrou 
zformovaly. K tomu však zůstal věren svým skautským ideálům, ze kte-
rých vzešel a které byl posléze, v rozeklaných to padesátých letech, 
nucen zaobalit do pionýrské symboliky poplatné socialistické ideologii 
vycházející z materialistického světonázoru. Událo se to v časech, kdy 
se majorita přestala definitivně zpovídat jakýmkoliv božstvům, což bylo 
ovšem po útrapách II. světové války naprosto pochopitelné. Chtěl-li svůj 
život naplnit tím, co si předsevzal, neměl pak mladý pedagog vesměs 
na vybranou. Ostatně jedna věc budiž vytrubovaná ideologie, obvykle 

v čase brzy pomíjivá, zatímco ryzí hodnoty člově-
ka zůstávají navzdory všem režimům konzistentní 
a neochvějné.    
Na měšťanskou školu v Jevíčku nastoupil Franti-
šek Továrek po návratu z Ukrajiny již v roce 1939. 
Po roce 1948 zde zakládá pionýrskou organizaci  
a profesně se celý život věnuje práci s mládeží. Jako 
poctivého, pozorného a školákům naslouchajícího 
učitele jej poznala nejedna generace jevíčských dětí. 
Jeho poslední žáci jsou dnes již v předdůchodovém 
věku, stejně jako byl on, když v roce 1976 sborovnu 
Základní školy v Jevíčku opustil. O to aktivněji však 
v následujících letech publikoval či inicioval a vedl 
mnohé mimoškolní aktivity. 
Jeho rozsáhlé literární dílo čítá celkem 35 oficiálně 
vydaných knižních titulů. A stejně jako na pensum 
je bohaté i v širokém spektru svého záběru. Obsa-
huje básnické sbírky, prózy tábornické i historické, 
stejně jako knihy didaktické. Dlouhá léta redigoval 
městský zpravodaj Pod jevíčskou věží a výraznou 

měrou se podílel na tvorbě vlastivědných listů Malá Haná. Celkem 
v našem regionu publikoval téměř 2000 článků a pravidelně dlouhá 
léta přispíval do tehdy populárních a hojně čtených národních časopisů 
– Sedmičky pionýrů a Ohníčku.     
Význam Továrkovy celoživotní práce, ať už té pedagogické či literární, 
překračuje hranice regionu nemalou měrou. Pro Jevíčsko jsou nesmírně 
cenná jeho poutavá vyprávění shrnutá v knize Metla boží, jež líčí po-
měry ve městě a okolí během různých válek, či publikace Ve znamení 
pera shrnující literární život v Jevíčku a na Malé Hané od prvních pí-
semností po cirka polovinu 20. století. A podobně nelze nepřipomenout 
zpracování Historie skautingu v Jevíčku, kterou sepsal společně se svým 
souputníkem, jevíčským výtvarníkem a dlouholetým ředitelem jevíčské 
školy Antonínem Ornerem (* 22. 9. 1918 - †12. 9. 2001), rovněž tak 
výraznou osobností Jevíčka, kterou nemohu neakcentovat.        
Ve svém opusu magnum, dle mého soudu nejvýznamnějším díle, knize 
reportáží Hory a lidé, vydané nakladatelstvím KRUH v Hradci Králové 
v roce 1985, se František Továrek nicméně vrací tam, kde svoji celoži-
votní učitelskou etapu započal. Na Zakarpatskou Ukrajinu, kterou si 
zamiloval a po celý život všelijak podporoval a navštěvoval, z níž čerpal 
a jejíž poloninskou krajinu nosil v srdci, podobně jako životy prostých 
a chudobných Rusínů.   
Když jsem v roce 2017 navštívil Muzeum Ivana Olbrachta v zakarpat-
ské Koločavě a vyndal tu z baťohu knihu Hory a lidé čerstvě dedi-
kovanou dcerou autora, paní učitelkou Vlastou Purketovou, současný 

Milí čtenáři Iniciál,
v hloubi zadumání mi mudrlant permoníček našeptal, nakolik nám 
osobnosti pár exeláns zastiňují bezděky ty, kteří je podpírají. Nejčas-
těji méně ambicemi opojené bytosti, které více cítí, než prahnou, tedy 
ty, jejichž ryzí empatie převažuje nad vlastní vůlí a ctižádostí. Což je 
ovšem logické. Nebo snad ne? 
Představme si tohle vnuknutí in natura. Třeba na příkladu starého 
hradebního opevnění. Při dobře míněné revitalizaci stačí odstranit na 
pohled bezvýznamný, památkáři přehlédnutý a mohutností zdiva za-
stíněný sokl a bác! Co stovky let neohroženě stálo, můžeme mít rá-
zem sesypané na kupě. Jako bychom pozapomněli, že bez opory nebo 
pevného usazení v bytelném základu nestojí ani žádný pilíř. Jakože  
i ten nejdominantnější, nejzářnější a na sto honů nejgigantičtější sloup 
vyžaduje to svoje. Pevnou bázi, která jej drží a na niž se může expono-
vaná monumentalita spoléhat. 
A ne jinak to platí u lidí. Však i ta nejkolosálnější a slávou oplývající 
persona nestojí a nezáří jen tak sama o sobě. Za příklady z historie není 
třeba chodit světa kraj. Svých nečekaně padlých a po neurovnaném 
životě odstrčených a venkoncem pozapomenutých hrdinů máme všude 
akorát.  A pokud nepadali toliko z hrušky, půda pod 
nohama se po jejich pádech varovně zachvěla lecko-
mu vůkol. Baže, sami neznamenáme v podstatě nic. 
Zhola nic. Neboť tak jako potřebuje každý umělec 
svoji múzu, potřebuje i každý společensky expono-
vaný jedinec určité zázemí, bezpečné útočiště s věr-
ným mentorem, který všem spontánním či jakkoli po 
čertech promyšleným ambicím přitahuje a povoluje 
uzdy. A činí-li tohle navíc láskyplně, osobnosti poté 
nezbývá než v bitvě života obstát.   
V letošním roce si postupně nasvěcujeme osobnosti 
našeho města. Jednak ty nejslavnější rodáky, kte-
ří osobitě zazářili v národním kontextu. Jako na-
příklad již zmiňovaného Mikuláše Bicipita z Jevíčka  
(*1. pol. 14. století - †kolem roku 1390), třetího rek-
tora Univerzity Karlovy a zároveň učitele Mistra Jana 
Husa, dále Cyrila Františka Nappa (*1792 - †1867), 
opata augustiniánského kláštera v Brně a význam-
ného poslance Moravského zemského sněmu, vlas-
tence obroditele, který byl zároveň prvním mentorem otce genetiky 
Gregora Johanna Mendela, či Mistra Aarona Wolfa Herlingena z Jevíč-
ka (*1700 - †1760), mistra knižní kaligrafie a iluminátorství, jenž je po-
važován za klíčovou postavu hebrejského rukopisného umění v Evropě 
první poloviny 18. století. Načež vedle těchto a jim podobných koryfejů 
se ještě důsledněji pokoušíme připomenout rodáky, kteří svůj talent  
a nevšední činorodost v zásadní míře připsali domovu – Jevíčku, městu 
českého krále Přemysla Otakara II. 
V prvním čísle letošních Iniciál jsme akcentovali osobnost Jaroslava 
Mackerleho (*1913 - †1964) a v čísle druhém nezpochybnitelný vklad 
Jana Suchomela (*1923 - †2014). Pokusili jsme se nasvítit jejich široké  
a hluboké záběry a význam poctivě odvedené práce v historických sou-
vislostech. Ale neboť nejsme bulvár, z jejich soukromí jsme toho příliš 
mnoho neprozradili. Respektive nic. Nechť nám ty pilíře vyniknou! řek-
něme si. A tak jsme ani na půl pídě nevzpomenuli životní opory těchto 
flagrantních autorit, tedy chotě: Julii Mackerlovou, roz. Worlovou, či 
Marušku Suchomelovou, roz. Wernerovou. Přitom právě ony byly svým 
mužům mnohem více než pouze drahými polovičkami pečujícími o do-
mácí krby. Obě se na dílech manželů fakticky podílely. Julie Mackerlová 
mimo jiné i coby spoluautorka dnes již legendárních Pohádek z Jevíčka 
a okolí. Nu a trpělivá práce Marušky Suchomelové na obrodě Muzea 
města Jevíčka je v sumáři nevyčíslitelná. 
Beze své femme fatale by se zajisté neobešel ani František Továrek 
(*29. 9. 1915 - †11. 1. 1990), populární didaktik a učitel, básník, spi-
sovatel a vlastivědný pracovník, patrně nejsošnější jevíčská osobnost 
socialistické éry II. poloviny 20. století, jehož poutavý životní příběh 

www.jevicko.cz
pokračování na str. 2



správce muzea Oles Oryščuk neskrýval nadšení. Jméno František Továrek zde dosud rezonuje v tom nejrespektovanějším a zároveň nejvlídnějším 
rázu. Načež těch exponátů, jež mi byly záhy předvedeny s patřičným komentářem, že je do Olbrachtova muzea přivezl nebo se o ně zasloužil právě 
František Továrek, byl pěkný přehršel. Našeho Františka mají nejen v Koločavě evidentně rádi.  

František Továrek
Helena Ulčová

Na úvod si dovolím použít informace z Wikipedie. Významnější osobnosti tu mají sloupek 
se základními údaji.
František Továrek, (29. 9. 1915 Konice – 11. 1. 1990 Jevíčko), byl český učitel, regionální his-
torik, spisovatel dobrodružné literatury pro mládež a překladatel z ukrajinštiny. Patřil k za-
kládající generaci konických skautů a nějakou dobu oddíl vedl. Převážnou část života prožil 
v Jevíčku.
Stručné, ale ne zcela vystihující. Abychom opravdu zavzpomínali na „Pana učitele“, domluvili 
jsme si schůzku s paní Vlastou Purketovou, dcerou Františka Továrka. V příjemném prostředí 
se věru dobře povídalo a vzpomínky samy vyplouvaly na povrch. Do vzpomínání se zapojili 
všichni přítomní, jak se říká, každý se svou troškou do mlýna.  Ale abych byla konkrétní.
Životním posláním pana učitele byla práce s mládeží. Na jedné straně mládež vzdělával dle 
daných osnov jazyku českému, ruskému a proháněl žactvo v tělocviku. Na straně druhé,  
a to bylo to zásadní, se mládeži věnoval při mimoškolních aktivitách. V turistickém oddíle 
ve městě, stejně jako na letních stanových, ale i putovních táborech. Svým příkladem vedl 
děti k lásce k přírodě, manuálním dovednostem a zručnostem. Poznatky a zkušenosti, které 
získal při obětavé práci, pak sám zúročil v publikacích pro mládež. Obsah knih je poučný  
i naučný, ale tak nějak je všechno jeho vědění sdělováno nenásilně, často též doplněno názor-
nými kresbami, např. návodem k dělání uzlů, přípravou táboráků, 
putovními mapkami apod. Silnou stránkou učitele a spisovatele  
v jedné osobě byly příběhy plné dobrodružství. Jen s touto téma-
tikou napsal více než deset titulů nejen pro mládež.
Na letní tábory v Bobrovecké dolině na Slovensku dodneš-
ka vzpomínají celé generace jevíčských pionýrů.  Leč málokdo 
ví, že svou bohatou literární tvorbu obohatil František Továrek  
i sbírkou veršů Zurčení v tmách. Název toť ponurý, snad proto, že 
se tyto verše rodily v období let 1942 - 1944. A přesto jsou plny 
vyznání lásky k městu a kraji Malé Hané. 

Malá Haná, to je pochod lánů
špalírem kopců s poníženým čelem  
kde noc se mlčky přibližuje ránu
dumajíc o tichu po mlze osiřelém

Samostatnou kapitolou jeho života byl pobyt a práce učitele na Ukrajině. Tato východní vý-
spa naší původní republiky se stala jeho celoživotní láskou, a nejen proto, že tu poznal svou 
budoucí manželku. Rád se do těchto míst vracíval i v době, kdy již krajina patřila do jiného 
státního celku. Dle sdělení občanů našeho města, kteří Ukrajinu navštěvují i dnes, jsou vzpo-
mínky na Františka Továrka nejen v obci Koločava stále živoucí.
Jak je výše uvedeno, byl regionálním historikem. V knížce Kapitoly k letopisům města Jevíčka 
vydané v roce 1987 nás seznamuje s životy místních osobností, činností spolků z oblasti kul-
tury a sportu, a to za období téměř sta let.
Byl redaktorem časopisu Turista, odpovědným redaktorem jevíčského zpravodaje Pod jevíč-
skou věží, před tím ještě minimálně do roku 1970 redigoval čtvrtletníku Malá Haná. Zpracoval 
obsáhlý reklamní materiál o městě a nejbližším okolí s názvem Krajem slunce.
Ale nakonec mi nezbývá než se omluvit všem, kteří o životě a práci Františka Továrky vědí 
podstatně víc. Notabene jediným článkem nelze ani zdaleka obsáhnout to, co vytvořil, 
jaké stopy v nás zanechal a jak žil.   
Dnes se již nedozvíme, která část jeho života, zájmu a činnosti mu byla nejbližší. Ale ze vzpo-
mínek jeho dcery můžeme popravdě říct, že to byla jeho rodina. Věnoval jí všechen volný 
čas. S dětmi chodil, jak už bylo jeho zvykem, po okolí. Procházky směřovaly ke kostelíčku, 
na Eden, kde byla ještě občas otevřená restaurace, a se synem jezdil na kole nejenom do 
rodné Konice. Chvíli nezahálel. Ba i v důchodu hýřil aktivitou. Fotil, rybařil a jeho velkou vášní 
byla zahrada. Věnoval se svým vnoučatům a občas ještě ve škole suploval. Jak řekla závěrem 
jeho dcera: „Často s bratrem vzpomínáme na tátu, a musím říct, že jsme měli báječné dětství“.  
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Všechna čest!
V I. pol. 90. let 20. století pozvedl štít Františka 
Továrka jeho pionýr Roman Müller a navzdory 
všem komplikacím, jež souvisely s rozdělením 
Československa, nedopustil, aby táborák jevíč-
ských pionýrů v Bobrovecké dolině vyhasnul.  
Foto z tábora Tátoš v roce 1987, František Tová-
rek a Roman Müller.

OZVĚNA
František Továrek

Rád toulám se tou zemí, 
která má vatru ve znaku,
a nad tou vatrou horu 
blízko, blizoučko oblaků.

Tak blízko, že ani nevím, 
chodím-li po zemi, 
a schýlen nad protěží 
dávám si otázku: Co je mi?

Co by mi bylo...
To jen palčivá ozvěna 
bojů i lásky 
hluboko ve mně zazněla.

Buď vítán, kdo v dobrém přicházíš! A že František Továrek přišel v tom nejlepším i do Bobrovec-
ké doliny v Západních Tatrách na Slovensku, je nabíledni. Se svými pionýry se zde však utábořil 
nikoli proto, aby byl on sám nakonec jmenován čestným občanem obce Bobrovec, nýbrž přede-
vším z toho důvodu, aby mohla nejedna generace jevíčských dětí, které zde trávily nezapome-
nutelné prázdninové chvíle, přičichnout k étosu jednoho výjimečně hloubavého a rozvážného, 
vlídného a nadevše skromného chlapíka, který miloval přírodu a člověčinu jakožto její součást.
Svůj epitaf složil František Továrek u lesní studánky, jež mu posloužila coby zpovědnice. 
„Kdo v životě dětem rozdal vše, co znal a měl, 
ten, třebaže mrtev byl, přece neumřel ...“
Pan učitel se prosím nemýlil, neboť táborák jevíčských pionýrů v Bobrovecké dolině představuje 
výzvu trvalou. 

Za Iniciály Ruda B. Beran  
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František Továrek 2021
Psal se rok 1953 a pan učitel organizuje první stanový tábor v Malé 
Fatře. Bájným se stal odjezd táborníků z vlakového nádraží Jevíčko-
-Jaroměřice. 

Ref: A tak díky pane Františku, za ten čas, když jste k táborákům 
chodil mezi nás. Lasa, tečky, čárky, ohniště. Nechávali jsme si na 
příště.

3.  Přes celý Liptov on uviděl lom, Bobrovecká dolina klidná a tichá. 
To bude v životě ten největší zlom, kde horská bystřina vodu svou 
míchá

Pohledem z Poludnice v Nízkých Tatrách na pohoří Západních Tater 
předurčil pan učitel další osudy táborů u zurčící horské bystřiny zvané 
Jalovčanka. 

4. Táborů řada a veselé tváře, poklona horám a celé přírodě. 
Přátelé z okolí a úsměvů záře. To, co jsme prožili, nebylo o nudě.

Byla to právě příroda a hory, které učarovaly Františku Továrkovi. 
V nové lokalitě si brzy získal mnoho dobrých přátel, kteří pak dlou-
há léta jevíčským pionýrům pomáhali. Spousty zážitků, dovedností  
a přátelství mezi táborníky, to bylo hlavní krédo letních pobytů.

5. Vedoucím pomáhal odbornou radou, ložnicí v lese bylo jeho le-
tiště. Sedmdesát křížků to nebylo vadou, příroda je přece velké 
cvičiště. 

V pokročilém věku potřeboval mít pan učitel na spaní určitý komfort. 
Speciální velké posteli s vyvýšenými bočnicemi, které neprofoukly, se 
právě říkalo letiště. Duše tělocvikáře se v něm nezapřela, a tak oprav-
du se dalo cvičit úplně se vším a na všem.  

6. O prázdninách pod ojí Velkého vozu, usínal s nadějí, zda půjde to 
dál. Když od ohně uslyšel doznívat Rózu, tak ten, kdo drží akord, 
ten naplní sál.

Ta poslední sloka je odpovědí na uplynulých třicet roků. To, co nás 
pan učitel naučil, jsme se snažili předávat dál. Studna je o několik 
metrů hlubší. Pionýr Jevíčko byl pojmem od Malé Fatry až po Ráčkovu 
dolinu, ale nejvíce v tom Bobrovci.
Hodně věcí mě pan učitel František Továrek naučil. K jedné jsme se 
však již nedostali. Nenaučil mě vybírat si správné lidi kolem sebe.

      Emeritní hlavní vedoucí tábora Roman Müller

Vzpomínky Emílie Reissové roz. Tillové z roku 1979 (3. část)
Slovo editora
V tomto čísle Iniciál vychází třetí a poslední část vzpomínek Emílie Reissové roz. Tillové (1898–1986) na jevíčskou rodinu Tillovu a její významné 
členy, které sepsala roku 1979 a které laskavě poskytl její vnuk Václav Kvasnička. 
Tyto paměti byly publikovány v opise M. Berčíkové také v listopadu 1989 v čtvrtletníku „Pod jevíčskou věží“, který vycházel jako zpravodaj Měst-
ského národního výboru v Jevíčku. Za upozornění na tuto skutečnost děkujeme Ing. Jaroslavu Zezulovi st.

Michal Schuster

Mr.Ph. Karel Till (1863‒1946)
Nyní řekla bych ještě něco o mém otci Karlu Tillovi, který lékárnu 
převzal. Byl promován na Karlo-Ferdinandově universitě v Praze  
r. 1884. Zaměstnán byl co magistr v Trutnově a pak v Rýmařově. Roku 
1892 se oženil s Emilií Tutschovou. V té době prodali všichni tři bra-
tři i matka Barbora své spoluvlastnické podíly i s právem lékárnic-
kým nejstaršímu Karlovi, načež Karel na své jméno živnost provozuje. 
Zdědil po svém otci nejen lékárnu, ale i žhavé vlastenectví. Stojí zase  
v popředí českého boje. Je členem Ctibora, časem i pokladníkem 
nebo revizorem. V té době začíná tuhý boj o volby do obecního za-
stupitelstva. O tom mi vypravoval můj otec. Cituji zde jeho vypravo-
vání, které mi utkvělo v paměti: „Tenkrát při volbách byly hlasy vázány 
na domy. Bylo tedy možno spočítat dle majitelů domů, kolik bude čes-
kých a kolik německých hlasů. A tak se zjistilo, že chybí jeden český hlas 
pro vyhrání voleb. Ve schůzi pak přišli na mne s hotovou věcí. Řekli mi: 
Na náměstí je na prodej rohový dům. Jeho majitel, pan Fischer, psal, že 
by ho rád dal do prodeje. Ty ses teď oženil, vyženil jsi nějaké peníze, ty 
jsi jediný, kdo by ho mohl koupit. My nikdo nejsme ve stavu ho koupit. 
Jenže ten pan Fischer žil v Rábu v Uhrách. No – tak jsem sedl na vlak 

a jel jsem do Rábu. Za týden jsem se vrátil. Naši čeští občané mne 
očekávali s velkým rozrušením, jak jsem pochodil. A první bylo: ….tak 
jak? Zasmál jsem se, plácnul jsem na kapsu a řekl jsem: Mám to tady. 
V kapse přinesl jsem si hotovou podepsanou kupní smlouvu, přijel jsem 
jako majitel domu a tím jsme vyhráli první české volby.“
Prvním českým starostou byl zvolen r. 1892 M.U.Dr. Jan Klimeš. Něm-
ci tuto prohru těžce nesli a chystali se na odvetu. Národní strana ale 
nezahálela a snažila se svou posici udržet. Karel Till dal návrh, aby se 
česká strana posílila novými českými pracovníky. To se také povedlo. 
Získala českého advokáta Dr. J. Moníka a českého lékaře Dr. J. Ba-
reše. Jejich příchod do Jevíčka byl cenným přínosem hospodářským  
i kulturním a velkou vzpruhou. Do tohoto období politických a národ-
nostních bojů spadá i založení pivovaru (1896) a české reálky (1898).
Jejich založení bylo přímo závislé na volebním vítězství z roku 1892  
a české národní strany z r. 1896. Obě tyto instituce odměnily se svým 
zakladatelům měrou vydatnou. Když byly v r. 1899 vypsány nové 
volby do obecního zastupitelstva, byla česká národní strana nej-
větším poplatníkem. Tím největším poplatníkem byl pivovar. Spolu  

Podle mého soudu je František Továrek nejproduktivnějším autorem 
naší malohanácké kotliny. Jeho dílo dalece přesahuje zdejší hranice. 
Svou všestrannou tvorbou se věnoval téměř všemu.
Je však pravdou, že posledních třicet let se o Františku Továrkovi píše 
zejména v souvislosti s letními tábory. Jako zakladatel pionýrského 
hnutí v našem městě založil tradici nejprve putovních táborů (prv-
ní v historii nově vznikající organizace) a posléze stálých stanových 
táborů. Takže mimo čtenářů poezie, beletrie, prózy, vlastivědných, 
historických, ukrajinských, botanických, tělocvičných, rukodělných, 
regionálních textů to byly hlavně děti, kterým věnoval svůj život. Bylo 
to jak ve škole, tak hlavně při mimoškolní činnosti. Na určitou jeho 
disciplínu se však zapomíná. František Továrek byl rovněž náruživý 
fotograf a dokonce i kameraman. Díky těmto vlastnostem mapoval 
život kolem sebe. V dnešní moderní době zůstává fotografie tím 
univerzálním dokumentem, a tak nám díky jemu zůstává zachováno 
mnoho událostí. 
S panem učitelem jsem se začal potkávat až na „Velké škole“ v roce 
1976. V ten samý rok jsem se zúčastnil svého prvního tábora v Bob-
rovecké dolině. Po ukončení školní docházky jsem pokračoval v tábo-
ření dál. Hlavním vedoucím byl Zdeněk Bombera. František Továrek, 
jako moudrý rádce, pomáhal v Bobrovecké dolině až do roku 1989. 
V lednu roku následujícího umírá.  Byl tou studnicí vědomostí, kterou 
bylo potřeba hloubit, aby se ostatní mohli napít. Jeho odkaz jsme se 
snažili udržet téměř třicet let.
Slavili jsme různá výročí. Historie táborů (1995), 50 roků v Bobrovecké 
dolině (2010), 60 roků táboření (2010). V roce 2019 to bylo 70 táborů, 
ale 70 roků táboření jsme již neoslavili. 
Když se slavilo právě 60. výročí, složil jsem písničku, která se jmenuje 
jak jinak než Šedesátník. Snažil jsem se do ní začlenit historii táborů, 
ale hlavně jejího zakladatele. Posuďte sami. (pozn. melodii má také)

 1. Slunce se opřelo do jeho celty, z kuchyně kouř zalil celé údolí.
František Továrek napil se melty a roztočil táborů mohutné sou-
kolí. 

Bývala to právě ta nezapomenutelná rána, kdy se kamna v kuchyni 
pomalu rozhořívala a kouř bránil slunečním paprskům opřít se do 
celt. Marně.

2. Zázrivská dolina na Malé Fatře, Jánošík s valaškou pomáhal 
všem. V dřevěném stanu si říkali bratře a slovenské hory byla 
rodná zem. 



s českým profesorským sborem české reálky a soudním úřednictvem 
byla česká strana tak posílena, že strana německá se ani neodvážila  
k volbám se dostaviti, a tak Jevíčko bylo vráceno svému českému pů-
vodu. Při zřizování českého pivovaru byl Karel 
Till také iniciativním pracovníkem. Byl členem 
4členného zařizujícího výboru, který celý návrh  
i stavbu pivovaru realisoval.
Dům, který Karel Till od Fischera z Rábu kou-
pil, byl starý a Karel Till pomýšlel na jeho místě 
postaviti nový. V té době se již počínala stavět 
reálka. Cituji nyní ze vzpomínek mého otce:  
„A tak přišel za mnou ředitel střední školy  
Erhart a řekl mi: Jakmile otevřeme reálku, přijde 
do Jevíčka mnoho profesorů. Ale kam je dáme? 
Kde vezmeme pro ně byty? Slyším, že chcete 
postaviti nový dům. Přicházím k vám jménem 
komitétu s prosbou, abyste se stavby podjal  
a byty zadal českým profesorům. To mne posílilo 
v mém úmyslu postaviti nový dům a vedla mne 
také myšlenka, že pomohu české věci.“ 
V roce 1900 už byl dům na náměstí postaven a v něm bydlely až do 
r. 1928 stále profesorské rodiny. V r. 1928 přenesl Karel Till lékárnu 
z Kostelní ulice č. 138 (dnes čp. 50, pozn. M. Schuster) do tohoto 
nového domu na Palackého náměstí (a sám se tam také přestěhoval, 
pozn. V. Kvasnička).
Karel Till měl dva syny: starší Vladimír, naroz. 1893, magistr farmacie, 
šťastně se navrátil z první světové války a byl zaměstnán u svého otce 
v Jevíčku. Po celá léta byl jednatelem v Sokole a aktivním hercem  
v divadelním spolku Ctibor. Zemřel svobodný ve svých 38 letech  
v roce 1931.
Druhý syn Karel, naroz. 1896, šťastně se vrátil z první světové války, 
započal studovati farmacii na vysoké škole v Praze, ale musel studie 
pro nemoc opustiti. Zemřel ve svých 38 letech svobodný jako kan-
didát farmacie. Zde se tedy osud špatně odměnil mému otci, Karlu 
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Muřinoh gratuluje  
jednadvacátému vylosovanému poutníkovi,
který úspěšně doputoval za Krchomilkou.

Je jím Filip Charfreitag  
z Městečka Trnávky,
jemuž zasíláme knihu Muřinoh  
a Krchomilka s věnováním autora.

Tillovi, za jeho snaživý, iniciativní a láskyplný život, když musel pocho-
vati dva dospělé a hodné syny.
Na to rozhodl se můj otec dáti lékárnu do nájmu. Roku 1934 nastu-

puje Mr.Ph.Dr. Stanislav Bochořák co nájemce. 
Roku 1935 převedl Karel Till lékárnu do ma-
jetku své dcery. Cituji z dokumentů: „Okres-
ní úřad v Moravské Třebové béře k vědomos-
ti, že smlouvou ze dne 14. 12. 1935 odstoupil  
Mr.Ph. Karel Till lékárník v Jevíčku svoji reálnou 
lékárnu, jejíž právo bylo uznáno dekretem Mo-
ravsko-Slezského zemského gubernia ze dne  
13. 1. 1832 a kterážto lékárna stávala již před 
rokem 1760 – provozovanou na domě č. 86 
(dnešní čp. 14, pozn. M. Schuster), Palackého 
nám. v Jevíčku – své dceři Emilii Reissové, rozené 
Tillové, choti ředitele sanatoria v Šumperku – do 
jejího vlastnictví.“
Po odchodu Dr. Bochořáka převzala jsem lékár-
nu v r. 1947 do vlastní správy za vedení správce 

Mr.Ph. Karla Baldermanna. Dne 30. 12. 1949 jmenoval Okresní nár. 
výbor v Mor. Třebové nad provozem lékárny (snad omylem) Národní 
správu. Tato Národní správa byla však již 4. 2. 1950 zrušena a za dobu 
Národní správy přiznána mi náhrada. Jelikož můj manžel MUDr. Ota-
kar Reiss zahynul v koncentračním táboře v Malé pevnosti v Terezíně, 
dostala jsem 21. 3. 1950 povolení od Krajského nár. výboru v Brně 
provozovati lékárnu dál s odpovědným odborným správcem na dobu 
5 roků, a to od  20. 1. 1950 do 20. 1. 1955. Nehledala jsem však již od-
povědného správce, nýbrž pronajala jsem lékárnu na dobu 5 let Me-
dice. V lednu 1951 sepsána pachtovní smlouva na pronájem lékárny 
Medikou. Po dobu těchto pěti let dostávala jsem od Mediky nájemné. 
Po uplynutí této doby skončily všechny vztahy mezi lékárnou a naší 
rodinou. Medika vedla lékárnu ve své správě jako Národní podnik.  
V důsledku decentralisace lékárenské služby předala brněnská Me-
dica 1. 7. 1960 lékárnu Okresnímu ústavu národního zdraví, v jehož 
správě se nachází až dosud (údaj k roku 1979, pozn. M. Schuster).

Chlumská cesta
Dalibor Badal

Krása léta pochválena,
břízy snějí podél cest,

krávy táhnou vozy sena,
sklání hlavu na počest.

Koně s větrem závod hrají,
letí rovnou do nebe,

lípy v květu sluncem plají,
voní jenom pro tebe.

Každý strom jak jeden z lidí
stojí v řadě na lukách,
políčka se v cestě rodí
jako brázdy na rukách.

Vojáci tu písně pěli,
každá matka plakala,
kočáry už dávno jely,
řada stromů zůstala.


