
Rok osobností malohanácké metropole

Město připravuje novou lokalitu  
pro výstavbu rodinných domů

Milí čtenáři zpravodaje,
do nového roku s novými zprávami, a proto věnujeme lednový úvodník nejčerstvějším 
informacím zejména pro zájemce o rodinné bydlení v Jevíčku. V letošním roce se podařilo 
vykoupit a směnit zbývající pozemky mezi ulicí Svitavskou a Žlíbeckým potokem, které jsou 
určeny územním plánem pro výstavbu rodinných domů. Jakmile město nabylo všechny 
potřebné pozemky do vlastnictví, vypsalo veřejnou soutěž na urbanistické řešení budoucí 
lokality, která je zatím pracovně nazývána „U kapličky“. Vítězem soutěže se stal Ing. arch.  
Tomáš Slavík, s nímž město již v minulosti spolupracovalo v rámci projektování infrastruk-
tury budoucí průmyslové zóny. 
Úkolem architekta bylo zpracovat studii budoucí zástavby, která by korespondovala s mož-
nostmi území a splňovala představy členů stavební komise, která se k připomínkování ná-
vrhu v druhé polovině roku po dvakráte sešla a to vč. osobní prezentace zpracovatele. 
Původní „úsporná“ varianta, která počítala pouze s jednou ústřední komunikací, nebyla 
členy komise akceptována, a proto byla podstatně přepracována do nynější podoby, kte-
rá stanovuje také základní regulativy a bude základem pro předběžná vyjádření zejména 
správců sítí a některých dotčených orgánů a v příštím roce bude rozpracována až do stupně 
dokumentace pro stavební povolení.
Nová dispozice počítá se dvěma komunikačními napojeními, přičemž ústřední komunikace 
směřuje k dominantě území – Zezulově kapličce. V lokalitě vzniknou stavební pozemky  
s potřebnou tech-
nickou infrastruk-
turou o většinové 
rozloze od 620 až 
650 m2, v jižní čás-
ti nové zástavby 
pak bude k dispo-
zici několik parcel 
s rozlohou nad 
800 m2. Celkem 
bude pro výstav-
bu RD postupně 
připraveno 32 po-
zemků, přičemž 
město aktuálně 
eviduje 29 žádos-
tí od uchazečů 
místních i přes-
polních. To vytváří 
určitý tlak na přípravu území, proto je záměrem v první polovině příští roku vysoutěžit zpra-
covatele projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a získat ještě v roce 2021 na 
akci stavební povolení. Následovat bude v roce 2022 zpracování prováděcí dokumentace  
 soutěž na zhotovitele inženýrských sítí a komunikací.
V lokalitě plánujeme také odpočinkové a herní prostory na veřejném prostranství. Věřme, 
že jediným limitem území je koridor budoucí rychlostní silnice R43 na západní straně úze-
mí. Také proto je podél zástavby plánováno stromořadí, jak je patrno z přiložené situace.   
O ceně pozemků bude rozhodovat zastupitelstvo města a tato bude známa s dostatečným 
předstihem. Domníváme se, že v okamžiku, kdy bude stavba pod pravomocným staveb-
ním povolením a bude jasná parcelace lokality, začne město pozemky postupně prodávat 
zájemcům, abychom vytvořili finanční prostředky pro zasíťování pozemků. Část prodejů 
bude probíhat dle našeho odhadu už na konci roku 2021, od léta 2022 pak začne postupné 
zainvestování. Zda se podaří tento časový předpoklad dodržet, bude záviset na mnoha 
faktorech. 

Vedení města Jevíčko
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Letošní vánoční strom k nám dorazil 
ze Zálesí

Jevíčkem prošel Mikuláš se svojí 
družinou

Nové schodiště z Okružní II do ulice 
Pod Zahradami
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ASTRA, kde probíhá nyní výběrové ří-
zení na zhotovitele. Tato investice může 
dle očekávání stát cca 45 mil. Kč včetně 
DPH a zastupitelům byl předložen ná-
vrh na přijetí úvěru na realizaci této akce 
v letech 2021 – 2022 ve výši 30 mil. Kč. 
Splatnost úvěru by měla být 20 let a roč-
ní splátka by město stála cca 1,4 mil. Kč. 
Pokud se tento plán podaří naplnit, mělo 
by plánované úvěrového zatížení městu 
umožnit bez větších problémů realizovat 
v příštích letech další plánované akce a 
investice a multifunkční dům ASTRA již 
může být od roku 2023 v plném provozu. 
Na realizaci opravy kina jsme opět podali 
žádost o dotaci na Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj a v případě úspěchu  můžeme 
získat až 10 mil. Kč. Tyto prostředky by 
výrazně vylepšily ekonomiku celé akce.
S ohledem na aktuální dobu jsme si již 
zvykli, že nemůžeme sedět se založe-
nýma rukama a čekat, co nám odkud 
spadne za finanční podporu do klína  
a snažíme se tedy zdroje hledat aktivně 
sami. V rámci tohoto plánu jsme rozjeli 
letos vizi prodeje části nejstaršího byto-
vého fondu. Město je vlastníkem cca 155 
bytových jednotek. Řada těchto bytů se 
nachází v objektech rodinných domů 
nebo menších bytových domech, kde se 
díky obsazenosti objektu např. jedním 
nebo dvěma nájemníky velmi prodlužuje 
ekonomická návratnost vložených pro-
středků na údržbu a opravy. Proto jsme 
se rozhodli odprodat 10 – 13 bytových 
jednotek do soukromého vlastnictví.  
Finální počet prodeje bytů bude záležet 
na jednáních se stávajícími nájemníky  
a v případě volných objektů na úspěš-

Vážení občané,
srdečně Vás zdravím v tomto svátečním 
čase Vánoc, kdy nám zbývá několik dní 
odcházejícího roku 2020. Doufám, že 
jste i přes neustále se měnící poměry  
v důsledku koronaviru prožili krásný 
adventní čas a je pro Vás sváteční ko-
nec roku stále jedinečným časem věno-
vaným rodině, Vašim blízkým a radosti 
z oslavy narození Ježíška.
Rok 2020 byl pro nás na radnici velmi 
neobvyklým a složitým obdobím ze-
jména s ohledem na důsledky korona-
virové pandemie, ale o tom se již ro-
zepisovat nebudu, zpráv na toto téma 
slyšíme neustále plno. Hodím-li za 
hlavu všechny tyto strasti a problémy, 
mohu konstatovat, že rok 2020 byl opět 
velmi aktivním rokem pro naše město. 
Základní shrnutí realizovaných projektů 
najdete v dalším příspěvku zpravodaje, 
proto jen tedy krátce zmíním vize s vaz-
bou na ekonomiku města. 
Co se týká investic a ekonomiky, tak 
jsme letos drželi krok s roky předcho-
zími, kdy i přes pochopitelné výpadky 
daňových příjmů jsme udrželi investiční 
kapacitu města, a to částečně za po-
moci státní podpory, kdy obce a města 
obdržela v rámci podpůrného balíč-
ku finanční podporu od státu ve výši 
1200,- Kč na obyvatele, což pro Jevíčko 
činilo cca 3.3 mil. Kč. Další podporou 
byly očekávané dotace na konkrétní 
projekty jako např. bytový dům na ulici 
Barvířské, rekonstrukce vodovodu na 
ulici Okružní II, obnova kulturních pa-
mátek a jednotlivé drobnější dotační 
podpory Pardubického kraje v oblasti 
kultury a památkové péče. Důležitým 
vylepšením ekonomiky města je také 
již několik let uvažovaný prodej sítě 
kabelové televize, kterou před více jak 
dvaceti lety vybudovalo město. Na pro-
dej kabelové sítě byla vyhlášena veřejná 
soutěž, kdy cenovou nabídku předložil 
stávající nájemce sítě - KABELOVÁ TEL-
VIZE CZ s.r.o. ve výši 3,9 mil. Kč. Zde 
by měla být splacena první část kupní 
ceny kabelové sítě ve výši 2,1 mil. Kč  
k 31.12.2020, zbytek kupní ceny ku-
pující splatí dle splátkového kalendáře  
v letech 2021 – 2022. V kupní smlouvě 
je také ošetřeno to, že nový vlastník má 
dle smlouvy povinnost zachovat stá-
vající služby připojeným zákazníkům, 
kteří by tedy změnu vlastnictví neměli 
pocítit. Díky těmto příjmům bychom  
i přes investice v roce 2020 ve výši cca 
20 mil. Kč měli mít ušetřeno ke konci 
roku na účtech města cca 15 -16 mil. 
Kč. Úspory města se nám však budou 
v roce 2021 velmi hodit s ohledem na 
velké investiční plány, o kterých jsem 
Vás informoval v říjnovém zpravodaji  
a můžete se s nimi podrobně seznámit 
na úřední desce města, kde je rozpočet 
na rok 2021 vyvěšen. 
Dovolím si zmínit, že máme naději za-
hájit snad konečně rekonstrukci kina 

Okénko radních nosti prodeje. Objekty budou prodává-
ny za poctivou tržní cenu, stanovenou 
znaleckým posudkem. Získané peníze  
z prodeje hodláme alokovat na zvláštním 
fondu města a tyto prostředky opět vrátit 
do rozvoje bydlení, a sice do zainvesto-
vání nových stavebních pozemků v loka-
litě U Kapličky pod Svitavskou ulicí. Díky 
těmto příjmům z prodeje bytových domů 
a také z předpokládaného zahájení pro-
deje stavebních pozemků již v roce 2022, 
bychom měli městu zajistit dostatečnou 
finanční rezervu na to, aby mohlo připra-
vit veškeré inženýrské sítě, komunikace  
a chodníky pro 32 stavebních pozemků 
v této lokalitě, aniž bychom museli sahat 
do jiných rozpočtových kapitol města. 
Přitom městu zůstane v majetku stále 
více jak 140 bytů. Od této vize si slibuje-
me udržení mladých rodin v Jevíčku a za-
jištění nebo mírné navýšení  počtu oby-
vatel města. Toto vše má silnou vazbu na 
zaměstnanost v Jevíčku, naplněnost škol 
a veškerou společenskou a ekonomickou 
sílu města. 
Dobrou vizionářskou zprávou je také to, 
že právě nyní v prosinci se podařilo za-
jistit stavební povolení na plánovanou 
cyklostezku z Jevíčka do Velkých Opato-
vic a v první polovině roku 2021 bychom 
chtěli žádat o dotační prostředky ze SFDI 
ve výši 85 % realizačních nákladů. Dle 
aktuálních podmínek je dotační podpora 
pro tento typ projektu nastavena tak, že 
město musí nejprve proinvestovat 15 %  
z vlastní kapsy a další realizační nákla-
dy na základě odsouhlasených faktur 

pokračování na str. 3
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proplácí přímo zhotoviteli poskytovatel 
dotace. Přejme si tedy, aby se na nás  
v příštím roce štěstí usmálo a Státní 
fond dopravní infrastruktury nám dotaci 
schválil. 
Vážení občané, milí přátelé,
závěrem bych Vám hlavně chtěl přát 
krásný zbytek roku 2020 a přeji nám 
všem do roku 2021 pevné zdraví, štěstí, 
lásku a rodinnou i pracovní pohodu.
Chtěl bych také poděkovat všem svým 
kolegům jak z Městského úřadu Jevíč-
ko, tak jednotlivých organizací města, 
škol, TIC, městské policie, knihovny, pe-
čovatelské služby za skvělou spolupráci 
a podporu toho, abychom neklesali na 
mysli a měli stále jistotu, že na žádné 
starosti nejsme sami a můžeme se vždy 
obrátit na někoho, kdo je ochoten nám 
pomoci nebo poradit.
Přeji i všem místním podnikatelům  
a obchodníkům, aby se situace v podni-
kání stabilizovala a vrátila se do normál-

ních kolejí.

S pozdravem a přá-
ním všeho dobrého 
do příštího roku  
Dušan Pávek, dipl.
um., starosta Města 

Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci lednu 2021 oslaví 
významné životní jubileum 

Ladislav Václavík
Zdeněk Šmída
Viktor Bubeník
Pavla Horáková
Zuzana Čermáková

Vážení spoluobčané,
z důvodů, které jsou nám 

všem zřejmé, jsme s rozhodli 
pro letošek zrušit tradiční  
silvestrovský přípitek se  

zastupiteli města a ohňostroj 
na Palackého náměstí.  

Děkujeme za pochopení  
a přejeme pohodové prožití 

Silvestra 2020 v kruhu rodiny 
a nejbližších přátel. Za rok, 

věřme, opět na viděnou.

pokračování ze str. 2 

Poděkování za finanční 
podporu výsadby aleje na 

ulici Svitavská u Židovského 
hřbitova

Vážení občané,
jistě jste zaznamenali, že na konci ulice Svi-
tavské před Židovským hřbitovem byla vy-
sazena nová alej stromů. Tento záměr vznikl 
v roce 2020 v souvislosti s vybudováním pě-
šiny pro chodce, kteří tudy hojně procházejí 
při výšlapech za město do přírody a mohou 
tak alespoň část cesty sejít z frekventované 
krajské komunikace, kde je poměrně hustý 
a rychlý provoz vozidel. Výsadba nové aleje 
stromů byla realizována rovněž za doporu-
čení komise životního prostředí města, která 
navrhla její druhový výběr. V aleji se tak na-
chází celkem 10 nových stromů v rozložení 
4 x kaštan, 3 x buk a 3 x habr. Věříme, že za 
několik let vytvoří alej krásné prostředí na 
příjezdu do města a zlepší přírodní i klima-
tické poměry v této části. Realizaci výsadby 
provedla firma Zahrada pro Vás pana Pet-
ra Dokoupila.  Náklady na výsadbu, včetně 
materiálu a práce činily bezmála 85.000,- Kč.
Rád bych v této souvislosti velmi podě-
koval partnerům, kteří finančně podpořili 
tuto výsadbu aleje. Jsou jimi pan Robert 
Bílek – 5.000,-Kč, pan Aleš Ertl – 7.000,- 
Kč a společnost Elektroplošiny Schreiber 
– 5.000,-Kč. Za finanční podporu děkuje-
me a velmi si jí vážíme.
Další projekty do oblasti zeleně připravuje-
me rovněž pro rok 2021 a také zde přivítá-
me případnou podporu donátorů.

Dušan Pávek, dipl.um.,  
starosta Města Jevíčka

MUDr. Ivana Křížová 
Nové telefonní číslo -  

725 817 089 
 (původní pevná linka bude 

zrušena)
dovolená 22. - 29. 1. 2021  

v případě otevření hotelů,   
za nepříznivé epidemiologické 

situace neordinuji pouze  
8. 1. - druhý pátek a 25. 1.

Ambulance klinické  
logopedie  

Mgr. Markéta Dufková
oznamuje změnu svého působiště.
Od září 2020 ukončila činnost v logo-
pedické ambulanci Jevíčko a jako kli-
nický logoped nadále působí  
na adresách:  
Velké Opatovice, Mládežnická 492, 
Konice, Tyršova 392.
Kontakty: 605 549 656,  
info@logopedie-dufkova.cz,  
www.logopedie-dufkova.cz
Poskytuje logopedickou terapii všech 
druhů narušené komunikační schop-
nosti, hlasovou terapii a terapii poruch 
polykání.

Vážení občané, 
MUDr. Karel Machánek 

oznamuje ukončení 
praxe gynekologické  
ambulance v Jevíčku  

k 31. 12. 2020.
Současně informujeme, 

že na stránkách  
Pardubického kraje 

www.pardubickykraj.cz  
v sekci zdravotnictví 

najdete aktuálně vyhlášená 
výběrová řízení pro lékařské 

služby v Jevíčku a okolí  
v oborech,  

které akutně postrádáme. 
Jedná se právě o gynekologii 

a zubní lékařství.
Vedení Města Jevíčka

Poděkování
Vážení, chtěla bych touto cestou podě-
kovat týmu SDH Jevíčko, za velmi rychle 
dodání spon uchycujicich roušky a respi-
rátory v týlni oblasti hlavy. Pracujeme na 
covidovem oddělení Svitavské nemocnice 
a respirátor máme po celou pracovní dobu  
a je velkou úlevou pro naše uši použití po-
můcky od vašich hasičů. Velké díky za celý 
tým covidového oddělení.

  
S pozdravem Mgr. Ilona Kabátová
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/52R/2020 program 52. schůze rady města 

dne 16. 11. 2020
2b/52R/2020 úpravu rozpočtu MŠ Jevíčko na 

rok 2020 č. 1
3a/52R/2020 záměr pronájmu části pozemku 

p. č. 1230/4 v k. ú. Jevíčko-předměstí
3b/52R/2020 úpravu odstavné plochy na části 

pozemku p. č. 1230/4 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí dle zápisu do celkové výše 
70.000 Kč realizačních nákladů za pod-
mínky uzavření nájemní smlouvy na 
uvedenou část pozemku mezi Městem 
Jevíčko a pronajímatelem dle zápisu na 
období nájmu 5 let

3f/52R/2020 zhotovení 200 ks nástěnných 
kalendářů města firmou Jan Kader-
ka, Bezručova 571, Velké Opatovice,  
IČ: 05376327, ve formátu A3 na rok 
2021 za celkovou cenu 22.000 Kč (není 
plátce DPH)

3g/52R/2020 uzavření smlouvy o provedení 
uměleckého výkonu mezi Městem Je-
víčko a Agenturou Martin Konečný, So-
kolská 24, 748 01 Hlučín na vystoupení 
Leony Machálkové s kapelou v rámci 
programu Jevíčské pouti v termínu  
14. 8. 2021 za částku 68.000 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4/52R/2020 úhradu faktury firmě Pavel Berka, 
U Cihelny 631, Jevíčko ve výši 98.373 
Kč vč. DPH za tesařské a pokrývačské 
práce na opravě kůlny u č. p. 310 na ul. 
Okružní IV v Jevíčku po sesuvu hradeb

5a/52R/2020 vnitřní platový předpis, který sta-
novuje výši odměn z dohod o pracovní 
činnosti pro členy JSDH Jevíčko na rok 
2021 dle zápisu

5b/52R/2020 ceník provozních nákladů za 
práci hasičské techniky (vozidel) JSDH 
Jevíčko platný od 1. 1. 2021

6c/52R/2020 smlouvu o údržbě zeleně mezi 
Městem Jevíčko a firmou Petr Dokou-
pil, 679 37 Borotín 5 na kalendářní rok 
2021

6d/52R/2020 záměr pachtu pozemků p. č. 
4026, p. č. 4171, p. č. 4226/1, p. č. 4758, 
p. č. 4768, p. č. 5141, p. č. 5142, p. č. 
5203, p. č. 5200/4, p. č. 5398 a p. č. 
5417, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí

7a/52R/2020 prodloužení stávajících a uzaví-
rání nových nájemních smluv o nájmu 
bytu na rok 2021 s nájemníky dle pří-
lohy

Rada města Jevíčko přiděluje
2a/52R/2020 odměnu řediteli ZUŠ Jevíčko  

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

2c/52R/2020 odměnu ředitelce MŠ Jevíčko 
z prostředků přidělených z Krajského 
úřadu Pk ve výši dle přílohy zápisu

5c/52R/2020 finanční odměny pro aktivní čle-
ny JSDH Jevíčko za celoroční činnost 
dle návrhu

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
2d/52R/2020 schválit změnu využití gran-

tu města pro organizaci Ze Zámečku 
do světa, z. s., U Zámečku 451, 569 43 
Jevíčko z plánované akce „Závěrečné 
taneční vystoupení taneční přípravky“ 
na akci „Nákup látek, tanečních oděvů  
a pořízení rekvizit a pomůcek nezbyt-
ných pro práci dětí taneční přípravky ve 
školním roce 2020/2021“

Usnesení 52. schůze Rady města Jevíčko konané dne 16. listopadu 2020
3e/52R/2020 schválit cenu stočného na rok 

2021 ve výši 40 Kč/m3 vč. DPH
3h/52R/2020 schválit studii výstavby RD v lo-

kalitě „U kapličky“ v Jevíčku a stanovit 
regulativy s ponecháním 2 pozemků 
pro potřeby města

6a/52R/2020 schválit prodloužení smlouvy  
o dílo mezi Městem Jevíčko a firmou 
Aleš Ertl na provádění lesních prací do 
31. 12. 2022 za ceny roku 2018 s na-
výšením o průměrné roční míry inflace 
dosažené v ČR v letech 2018 a 2019

Rada města Jevíčko souhlasí
2e/52R/2020 s čerpáním rezervního fondu ZUŠ 

Jevíčko v roce 2020 do výše 100.000 Kč
7b/52R/2020 s předčasným ukončením ná-

jemní smlouvy na byt č. 12 vel. 2 + 1 na 
ul. Nerudova 529 a ke dni 30. 11. 2020 
a kompenzací za provedené úpravy  
v bytě žadateli dle zápisu

Rada města Jevíčko pověřuje
3c/52R/2020 vedoucího organizačního od-

boru zpracováním návrhu nájemní 
smlouvy na pronájem části pozemku 
p. č. 1230/4 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
jako dočasné odstavné plochy podél 
příjezdové komunikace k areálu Žlíbka 
na dobu 5 let za podmínek 10 Kč/m2  
rok k využití

Rada města Jevíčko neschvaluje
3d/52R/2020 prominutí nájemného u nebyto-

vých prostor ve 2. vlně pandemie Co-
vid19

6b/52R/2020 záměr pronájmu pozemku p. č. 
70/6 v k. ú. Zadní Arnoštov

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/53R/2020 program 53. schůze rady města 

dne 7. 12. 2020
2a/53R/2020 nabídku společnosti D.A.S. Re-

ctsschutz AG, pobočka ČR, Vyskoči-
lova 148/4, Michle, 140 00 Praha 4,  
IČ: 03450872 a uzavření pojištění právní 
ochrany pro Město Jevíčko na ochranu 
práv pojištěného s převzetím rizik vzni-
ku nákladů spojených s prosazováním 
právních zájmů města

2b/53R/2020 objednávku a dodávku osáze-
ní 4 ks květinových věží na Palacké-
ho náměstí v Jevíčku pro rok 2021 od 
společnosti Zahradnictví Jurka, Deštná 
121, 679 61 Letovice za celkovou cenu 
30.276 Kč bez DPH

2d/53R/2020 zadávací dokumentaci, seznam 
firem pro obeslání v rámci výběrového 
řízení na projekt města s názvem „Zkva-
litnění pečovatelské služby v Jevíčku - 
vozidlo terénní služby“ dle přílohy

2f/53R/2020 zadávací dokumentaci, seznam 
firem pro obeslání v rámci výběrového 
řízení na projekt města s názvem „Zkva-
litnění pečovatelské služby v Jevíčku - 
modernizace centra osobní hygieny“ 
dle přílohy

2g/53R/2020 složení komise pro otevírání 
obálek a hodnocení cenových nabídek 
pro projekty města s názvem „Zkva-
litnění pečovatelské služby v Jevíčku 
- vozidlo terénní služby“ a „Zkvalitnění 
pečovatelské služby v Jevíčku - moder-
nizace centra osobní hygieny“ ve slože-
ní dle zápisu

2h/53R/2020 poskytnutí finančního daru ve 
výši 10.000 Kč Nadaci poutního místa 
Kalvárie Jaroměřice na opravu národní 
kulturní památky Kalvárie Jaroměři-
ce na základě uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy

2i/53R/2020 pronájem částí pozemku p. č. 
1230/4 - ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
-předměstí o výměře 285 m2 za cenu 
2.850 Kč/rok, nájemní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a pronajímatelem dle 
zápisu a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy na dobu určitou s platností od 
1. 1. 2021 do 31. 12. 2025

3a/53R/2020 úhradu faktury firmě Zdeněk 
Schreiber, U Hřiště 277, Chornice za 
dodání a instalaci LED stropních svítidel 
do rekonstruované třídy MŠ Jevíčko za 
částku 81.663 Kč vč. DPH

Usnesení 53. schůze Rady města Jevíčko konané dne 7. prosince 2020
3c/53R/2020 poskytnutí mimořádné finanční 

dotace ve výši 30.000 Kč ŘKF Jevíčko 
na spolufinancování víceprací při akci 
restaurování barokního mobiliáře v sa-
kristii KNPM na základě uzavřené veřej-
noprávní smlouvy

5b/53R/2020 dodatek č. 5 pachtovní smlouvy 
mezi Městem Jevíčko a společností Ha-
nácká zemědělská společnost Jevíčko, 
a. s., IČ: 48173053 a pachtovné ve výši 
210.832 Kč/rok

6a/53R/2020 vícepráce firmy KOLP, s. r. o., Brno, 
Kamenná 1016/4b, provozovna Morav-
ská Třebová, Dr. Jánského 1176/36, IČ: 
60110066 na opravě poškození stěny 
RD Třebovská 421 v Jevíčku ve výši 43 
048,13 Kč bez DPH

6b/53R/2020 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
ze dne 13. 10. 2020 uzavřené mezi Měs-
tem Jevíčko a firmou KOLP, s. r. o., Brno, 
Kamenná 1016/4b, provozovna Mo-
ravská Třebová, Dr. Jánského 1176/36,  
IČ: 60110066 týkající se opravy poško-
zení stěny RD Třebovská 421 v Jevíčku 
ve výši 43 048,13 Kč bez DPH a pověřu-
je starostu podpisem dodatku č. 1
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Rada města Jevíčko vyhlašuje
2c/53R/2020 výběrové řízení na projekt měs-

ta s názvem „Zkvalitnění pečovatelské 
služby v Jevíčku - vozidlo terénní služ-
by“

2e/53R/2020 výběrové řízení na projekt měs-
ta s názvem „Zkvalitnění pečovatelské 
služby v Jevíčku -modernizace centra 
osobní hygieny“

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
3b/53R/2020 schválit uzavření smlouvy mezi 

Městem Jevíčko a společností CETIN, 
a. s. se sídlem Českomoravská 2510/19, 
Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063  
o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací v lokalitě Třebovské ulice  
v souvislosti s výstavbou nového areálu 
sběrného dvora

4a/53R/2020 schválit termíny schůzí rady 
města a zasedání zastupitelstva města 
v roce 2021

5c/53R/2020 schválit prodej rodinného domu 
na ul. Kobližná 128 v Jevíčku na základě 
výsledků soutěže za cenovou nabídku 
ve výši 2.150.000 Kč zájemci dle zápisu

5d/53R/2020 schválit smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a společností KONSTRUKTA – 
STAVBY, s. r. o., Prostějov o zřízení práva 
stavby a následné koupi nemovitých 
věcí k vybudování řadové zástavby na 
pozemku p. č. 538/22 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí na ulici Nerudova

Rada města Jevíčko vydává
4b/53R/2020 nařízení města č. 1/2020 Tržní 

řád s účinností od 1. 1. 2021

Rada města Jevíčko odvolává
4c/53R/2020 Milana Bomberu z komise pro 

dopravu, dopravní obslužnost a bez-
pečnost na vlastní žádost ke dni 31. 12. 
2020

Rada města Jevíčko pověřuje
5a/53R/2020 vedoucího organizačního  

odboru zajištěním znaleckého posudku 
na ocenění pozemků p. č. 4464 a 4465  
v k. ú. Jevíčko-předměstí o výměře 153 
a 132 m2 za účelem zjištění tržní ceny

Rada města Jevíčko souhlasí
6c/53R/2020 s prodloužením nájemní smlouvy 

Gymnáziu Jevíčko, A. K. Vitáka 452, 569 
43 Jevíčko na 1 garážové stání a dílnu 
ve dvorním traktu Soudní 51, Jevíčko 
do 31. 12. 2021 za stávajících podmínek

6d/53R/2020 s uzavřením a zněním nové ná-
jemní smlouvy mezi Městem Jevíčko  
a společností MUDr. Jana Melková,  
s. r. o., IČ: 04852401, Holečkova 789/49, 
Praha 5, o nájmu prostor sloužících  
k podnikání s účinností od 1. 1. 2021

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

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 26. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

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

Místo konání: Dům hasičů  
    Svitavská 466, Jevíčko 

Doba konání: 18. 1. 2021 od 16:00 h

Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne  8. 12. 2020

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

Kontrola chat v zahrádkářských koloniích
Vážení spoluobčané, 
nastal čas zimního období a Vaše letní chaty opět zůstanou bez Vašich častějších návštěv. 
Věnujte v tomto období pozornost svým zahrádkám a chatám, a to v každé zahrádkářské  
a chatové kolonii, neboť opuštěné a nekontrolované objekty jsou vhodným terčem pro 
osoby, které vniknou do těchto objektů a majitel, který pravidelně nekontroluje svůj maje-
tek, nemůže poté poskytnout informace Policii ČR, které by se měla tato událost v každém 
případě nahlásit. Pachatelé často odcizí věci, které lze odevzdat ve sběrnách surovin. Tam 
se také tyto věci dají dohledat. Proto si svůj majetek zkontrolujte a neponechávejte ho bez 
dozoru. Dozor ve všech chatových oblastech bude provádět MP Jevíčko nepravidelnými 
kontrolami.
          František Juriš, velitel MP Jevíčko

Zimní údržba komunikací města - žádost o pomoc  
s úklidem sněhu a výzva vlastníkům motorových vozidel

Vážení spoluobčané,
v souvislosti se zabezpečením zimní údržby komunikací a chodníků ve městě v průběhu 
zimních měsíců, Vás chceme požádat o součinnost zejména při úklidu chodníků u vlastních 
domů. Vzhledem k tomu, že odklízení sněhu pracovníky města je časově velice náročné  
a kapacitní možnosti jsou omezené, je každá pomoc ze strany občanů při úklidu sněhu vel-
mi vítána. Nebuďte tedy prosím lhostejni si uklidit před vlastním domem. 
Dále žádáme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost způsobu parkování vozidel na míst-
ních komunikacích. Jedná se zejména o neomezování průjezdu mechanizací s radlicí, která 
zajišťuje odstranění sněhu plužením z komunikací a chodníků a také průjezdu vozidel zajiš-
ťujících svoz domovního odpadu, dále hrozí možnost úrazu i komplikace při zásahu Jedno-
tek integrovaného záchranného systému. V této souvislosti Město Jevíčko vyzývá vlastníky 
vozidel, která jsou dlouhodobě zaparkována na místních komunikacích a jsou minimálně 
používána, aby tato vozidla zaparkovali na jiná, vhodnější místa.
Buďme k sobě navzájem mnohem více ohleduplní! Zabráníme tím kromě jiného třeba  
i poškození svého nevhodně zaparkovaného „plechového miláčka“, kterému obsluha stroje 
provádějícího zimní údržbu nebude schopna ani při nejlepší vůli zabránit!
V případě jakéhokoliv problému či nesnáze se sjízdností nebo případné dotazy a při-
pomínky pro zimní údržbu komunikací zanechávejte v kanceláři MěÚ, případně email:  
jevicko@jevicko.cz
Předem děkujeme všem majitelům nemovitostí, kteří vlastními silami a prostředky za-
jišťují úklid chodníků a veřejných prostranství a všem, kteří pomáhají podle svých sil  
a zejména těm, kteří pochopili, že úklid při sněhových přívalech je obtížně zvládnutel-
ný úkol. Této ochoty si velice vážíme.
          František Juriš, velitel MP Jevíčko

      MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO INFORMUJE

Informace pro občany
Zastupitelstvo Města Jevíčko schválilo 
Obecně závaznou vyhlášku Města Jevíčko  
č. 3/2020, o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů s navrženou základní sazbou po-
platku na rok 2021 ve výši 630 Kč. Poplatek 
lze uhradit hotově nebo kartou na poklad-
ně, popř. převodem z účtu. Celé znění výše 
uvedené vyhlášky včetně úlev je k dispozici 
na webových stránkách města v sekci: měst-
ský úřad-platné Obecně závazné vyhlášky  
a nařízení.
Číslo účtu města: 19-2526591/0100. Při 
placení zadejte přidělený variabilní symbol. 
Děkujeme za včasnou úhradu, splatnost po-
platku je k 30. 6. 2021.

Jana Bartuňková, finanční odbor
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Nástrahy a používání silvestrovské zábavní pyrotechniky
Oslavy příchodu nového roku se na mnoha místech neobejdou bez ohňostrojů. Ty městské 
a obecní bývají v rukou profesionálů, od čehož bylo tento rok v našem městě upuštěno  
z důvodu epidemie, ale odpalování zábavní py-
rotechniky je v posledních letech stále popu-
lárnější i mezi laiky. Místo kýžené radosti tato 
činnost často vede ke značným škodám na ma-
jetku, požárům i k poškození sluchu nebo váž-
ným úrazům. 

Co všechno bychom o zábavní pyrotechnice 
měli vědět: Obce a města mají možnost pro-
dej a používání zábavní pyrotechniky regulovat 
obecní vyhláškou. Pokud se chystáte pyrotech-
niku použít nebo pokud Vás její používání obtěžuje, pak si zjistěte, zda a jak je ve Vaší obci 
regulována. V našem městě platí OZV č. 4/2017 o regulaci používání zábavní pyrotechniky, 
která je dostupná veřejnosti na oficiálních stránkách města www.jevicko.cz Za porušení této 
vyhlášky města může být městskou policií udělena na místě pokuta do výše 10 000 Kč a ve 
správním řízení může být postih do 100 000 Kč. 

Zákonná regulace: Prodej a nakládání se zábavní pyrotechnikou reguluje evropská směr-
nice i český zákon a nařízení vlády o pyrotechnických výrobcích. Podle zákona se za pyro-
technický výrobek považuje produkt, který obsahuje výbušné látky určené k produkci tepla, 
světla, zvuku, plynu nebo kouře.

Základní rozdělní pyrotechniky: Pyrotechnika se podle účelu dělí na zábavní, divadelní  
a ostatní. Pro laiky je určena zábavní pyrotechnika kategorií F1 až F3, přičemž pyrotechnika 
kategorie F1 představuje velmi malé nebezpečí a způsobuje malou úroveň hluku. Proto s ní 
mohou manipulovat lidé už od 15 let. S pyrotechnikou kategorie F2 se smí manipulovat až 
od 18 let, představuje malé nebezpečí, vyvolává nízkou úroveň hluku a smí se používat jen 
mimo interiéry. Pyrotechnika kategorie F3 už představuje středně velké nebezpečí a smí s ní 
nakládat jen laici starší 21 let. Nejvyšší skupina zábavní pyrotechniky F4 už představuje velké 
nebezpečí a do rukou laiků vůbec nepatří. Mohou ji použít jen lidé s osvědčením odborné 
způsobilosti, které vydává Český báňský úřad. Prodejci, kteří prodávají pyrotechniku v roz-
poru kategorie a věk porušují zákon a vystavují se tak možnému postihu.

Na co si dát pozor při nákupu zboží: Pyrotechnický výrobek musí obsahovat informace 
o výrobci. Pokud není z Evropské unie, nesmí chybět ani informace o dovozci. Dále by měl 
být uveden název, druh a šarže nebo série pyrotechnického výrobku. Označena by měla být 
kategorie pyrotechniky (např. F2) a minimální věková hranice pro toho, kdo je oprávněn  
s ní nakládat. Dále je povinností u pyrotechniky uvádět čistý obsah výbušných látek, dobu 
použitelnosti a minimální bezpečnou vzdálenost.

Pár rad závěrem:
Nakupujte pouze oficiální zábavní pyrotechniku. A to jen v kamenných obchodech.
Nekupujte pyrotechniku, která neobsahuje povinné údaje.
Dodržujte návod, který má informovat o tom, za jakých podmínek pyrotechniku skladovat 
a jak ji bezpečně používat.     
Pyrotechniku uchovávejte v suchu, aby nenavlhla, ale nikoli v blízkosti kamen či krbu. V její 
blízkosti byste neměli zacházet s otevřeným ohněm.
S pyrotechnikou zásadně, ani z legrace, nemiřte na lidi, ani na zvířata. Manipulujte s ní  
v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů, abyste zabránili tomu, že zasáhnete okno nebo 
zapálíte střechu.
Pyrotechniku vyšších tříd nesmíte používat v uzavřených prostorách, včetně dopravních 
prostředků. Ani v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců a škol. 
Ale ani při sportovních akcích!

S pyrotechnikou nemanipulujte opilí nebo pod vlivem drog.
Nepokoušejte se o nové odpálení pyrotechniky, která selhala. Měli byste ji zlikvidovat  
v souladu s návodem, například prolitím vodou.

Strážníci městské policie Jevíčko a asistenti prevence kriminality Vám přejí radostné 
Vánoce a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce!

                                                                                             František Juriš, velitel MP Jevíčko

      MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO INFORMUJE

Informace o možnosti 
zapojení se do systému 

nakládání s komunálním  
odpadem pro podnikatele
Původci odpadu z obchodní podnikatelské 
činnosti podobnému komunálnímu odpadu 
(tj. papírových, lepenkových a plastových 
obalů vznikajících při prodeji zboží) se mo-
hou formou smlouvy zapojit do systému 
nakládání s komunálním odpadem. Smlou-
va se sjednává s roční platností za úplatu 
ve výši 2.000 Kč vč. DPH a opravňuje pod-
nikatelský subjekt odevzdat takto vytříděné 
odpady přímo na sběrném dvoře v Jevíčku, 
přičemž jejich velikost musí být upravena 
tak, aby se co nejvíce zmenšil jejich objem 
(např. v plastových pytlích, svázané do balí-
ku). Kontakt pro sepsání smlouvy: MěÚ Je-
víčko, Petra Minaříková, tel. č. 464 620 511, 
e-mail: minarikova@jevicko.cz.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

PF 2021
TIC JEVÍČKO

Svoz komunálního 
odpadu

 Svoz směsného komunálního  
odpadu v Zadním Arnoštově  

a Maříně  
dne 25. 12. 2020
bude proveden  

v řádném termínu. 

 Bc. Hana Bahelková, SUEZ CZ a. s. 
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Seznámení nejširší veřejnosti s činností Svazu postižených civilizačními chorobami  
(Svaz invalidů) za rok 2020

Vážení spoluobčané,
rok 2020 nebyl zrovna pro celý svět šťastný a dotkl se i naší organizace.  
Podařilo se nám zajistit zajímavý a hodnotný program, ale bohužel jsme 
kvůli Covidu 19 téměř všechny akce museli zrušit. 
Přesto bychom chtěli poděkovat v první řadě Městskému úřadu Jevíčko 
za přízeň, kterou nám projevuje a do budoucnosti nabídl i další spolu-
práci v možnosti některé akce pořádat v zařízení MÚ. Děkujeme i OÚ  
v Chornicích, Biskupicích, Jaroměřicích, V. Opatovicích, M. Trnávce  
a Březině a dalším sponzorům, kteří nás finančně podporují. Některé 
prostředky jsme použili v r. 2020  a o další  jsme, z důvodu koronavi-
ru, přišli. Toto je zapřičiněno zadáním smluv, kdy musíme finanční pro-
středky použít na kulturní  a sportovní akce v tom určitém roce.  Možná 
se nám podaří ještě zakoupit dárkové šeky na divadlo do Olomouce, ale 
zatím tuto možnost prověřujeme. 

Za  normálních okolností se naši členové zúčastňují všech akcí, pořá-
daných v našem regionu, zapojují se  do veřejně prospěšných činností 
sportovních i kulturních.

Rádi Vás seznámíme s akcemi, keré jsme přesto uspořádali:
- plavání v Boskovicích se účastní menší skupinky členů, a to jenom když 

je v provozu bazén v Boskovicích
- i přes vzniklou situaci jsme se 8x za rok sešli na výborové schůzi  

a operativně jsme řešili program Svazu. Podařil se nám v září pouze 
zájezd do Boskovic. Zasvěceně nás provedl Židovským městem Mgr. 
Jan Valíček, za co mu patřilo velké díky. Dále jsme v září uspořádali 
výroční členskou schůzi. Důvěrnice z 10 obcí seznamují svoje členy 
s programem, se změnami v programu. K životním výročím i nadále 
osobně blahopřejeme s dárkem, v případě úmrtí zasíláme kondolen-
ce, včetně účasti na posledním rozloučení. Všechna tato práce je dob-
rovolná, bez finančního ohodnocení. A za to patří všem důvěrnicím 
poděkování.

-  kvůli Covidu-19 jsme museli zrušit  zájezdy do Polska, Znojma a diva-
dla v Olomouci.   

Přejeme všem svým členům i spoluobčanům v novém roce přede-
vším pevné zdraví a spokojenost v životě.  
Věříme, že v r. 2021 na náš život vrátí do normálních kolejí a budeme se 
opět scházet na společných akcích. 

za výbor SPCCH:
Helekalová Dana
Šmídová Blanka
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Od 7. 12. byl zahájen provoz všech 4 tříd konečně v prostorách MŠ.
Chtěla bych poděkovat vedení gymnázia, které nám poskytlo prostory 
na internátě a vedení města za vytrvalé řešení problémů s firmou To-
mero.

Přeji všem šťastné a veselé Vánoce a do roku 2021 především hodně 
zdraví, štěstí a pohody.                 
                                                        Za mateřskou školu Dita Mlčochová

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Rok 2020 nebyl zrovna příznivý. Od jara nás provázela ko-
ronavirová epidemie, která se podepsala i na chodu MŠ. Od poloviny 
března byla MŠ uzavřena, a i když se koncem května otevřela, na jejím 
provozu se odrazila přísná hygienická opatření, která bylo nutné do-
držovat. Všichni jsme si mysleli, že je vše za námi a od září se s radostí 
pustili do práce a plánování akcí. Bohužel ani tentokrát nám nebylo do-
přáno zažívat normální provoz zpestřený zájmovými kroužky a akcemi. 
V říjnu se opět vyhlásil nouzový stav a uzavřely se základní školy. Naše 
paní učitelky, které mají doma malé děti odešly na paragraf a do toho se 
přidala ještě i nějaká ta nemoc, a byli jsme nuceni stáhnout provoz MŠ 
na 3 třídy, abychom ho byli schopni zajistit personálně za respektování 
všech zvýšených hygienických opatření. Tímto chci poděkovat všem za-
městnancům, že nelehkou situaci s vypětím sil zvládli. Děkuji i rodičům, 

kteří si museli nechat 
své děti doma, za po-
chopení. Jediné pozitiv-
ní na této situaci bylo, 
že se nám podařilo 
vyřešit komplikovanou 
situaci s třídou Kosáč-
ků (teď je to již třída 
Berušek). Třída je opět 
v provozu, krásně nově 
vymalovaná, jsou polo-
ženy nové podlahové 
krytiny a bylo vyměně-
no osvětlení. 

Tříkrálová sbírka 2021 
Také letos naším městem a okolními obcemi poputují koledníci 
Tříkrálové sbírky. Návštěvu tří králů můžete očekávat v termínu 
od 2. ledna 2021 – 24. ledna 2021. Charitní koledníky pozná-
te podle úředně zapečetěné kasičky s logem charity a vedoucí 
skupinky se vám může prokázat platným průkazem koledníka. 
Kromě požehnání, které koledníci do vašich domů přinesou, 
je velkým přínosem této sbírky zejména to, že velká část finančních prostředků je využita  
v našem regionu. 
Hlavním koledovacím dnem v Jevíčku bude druhá polovina ledna – sobota 9. led-
na 2021. Sraz všech králů – koledníků a pomocníků je v  09:00 hod. na zámečku v Jevíč-
ku. Koledování začíná společným požehnáním všech koledníků a následným koledováním  
v našich domovech.
Vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s vládními opatřeními bude organizace sbírky pro-
bíhat v souladu s dodržováním všech těchto opatření.
Navíc bude veřejnosti nabídnuta možnost tzv. virtuální kasičky, do které budou moci dárci 
přispět elektronickou formou v on-line prostředí. Virtuální kasička bude celostátně spuště-
na ještě před oficiálním zahájením sbírky, a to od 15. 12. 2020 na www.trikralovasbirka.cz,  
www. mtrebova.charita.cz
Koledníci z Jevíčka budou informování o organizaci sbírky v našem městě prostřednictvím 
osobních dopisů s návratkou potvrzenou rodiči přímo prostřednictvím distribuce v základní 
škole. 
Podrobnější informace ke koledování v Jevíčku poskytne: 
Dagmar Krhlová, dobrovolník Charity Moravská Třebová, mobil 725 020 852 a
Bohumila Benešová, organizátor koledujících skupinek dětí, mobil 777 983 996 
Současně budou zveřejněny na internetových stránkách Města Jevíčka v Aktualitách 
– www.jevicko.cz 
Případné vaše dotazy můžete psát na e-mail: tksjevicko@centrum.cz
Kontaktními osobami Tříkrálové sbírky Charity Moravská Třebová pro Moravskotřebovsko-
-Jevíčský region je Tereza Letfusová a Lenka Zahradníková, na které se můžete obracet s do-
tazy, návrhy na využití sbírky, jako i s případnými problémy, které by při koledování nastaly. 
Tel: 733 742 024, 733 742 157 

Všem dárcům i koledníkům předem děkujeme 
Charita Moravská Třebová 

Tak šel čas s reklamační opravou v MŠ Jevíčko
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Moravská Třebová
tereza.letfusova@mtrebova.charita.cz
+ 420 733 742 157
Svitavská 655/44
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Fotodokumentace některých projektů, které jsme realizovali v roce 2020
Děkujeme za spolupráci všem partnerům, zastupitelům a zaměstnancům města Jevíčko.                               Vedení města Jevíčko

 

Rekonstrukce sociálního zařízení v ubytovně Soudní Nový přechod pro chodce na ulici Brněnské

Opravy obslužných cest do zahrádkářských kolonií Nové bytové jednotky na ulici Barvířské

Dokončení restaurování středové části kašny  Oprava hradebního tělesa na Malém náměstí

Komplexní rekonstrukce části ulice Okružní II  Zabezpečení zřícené části hradeb na Okružní IV
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Hledám domek, se zahradou nebo i pozemky, 
stav mi nevadí. Jevíčko, V. Opatovice, Jaroměřice 

a okolí tak do 20 km. Platba hotově. Děkuji. 
Tel.: 774 765 437.

Sháním domek, chalupu či zemědělskou  
usedlost, se zahradou, pozemky, tak do 10 km  

v okolí Chornic. Může být i horší stav. 
Tel.: 774 945 405. 

Nabídka předplatného Jevíčského zpravodaje
Nechte svým blízkým zasílat Jevíčský zpravodaj.  
ČR    41 Kč/měsíc
Cizina – evropské země 75 Kč/měsíc
Cizina – mimoevropské země 81 Kč/měsíc
Kontakt: 464 620 511, reklamy@jevicko.cz.

 
             

Detašované pracoviště Jevíčko na rok 2021
Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1,  

569 43 Jevíčko
10:15 – 11:40 hodin

Během těchto termínů můžete u sociální pracovnice zakoupit  
baterie do sluchadel značky Panasonic.

Mgr. Ludmila Benešová
vedoucí střediska sociálních služeb Salvia, z. ú.

             

24. června
26. srpna
30. září
21. října
25. listopadu

28. ledna
25. února 
25. března
29. dubna
27. května

Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú., 
Wolkerova alej 92/18, Svitavy
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Společenská rubrika
prosinec 2020

Naši jubilanti: 

Šnajdrová Věra 
Zechová Eva
Foret Milan
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Narození občánci  

Šimon Frumolt
Blahopřejeme a přejeme  
hodně zdraví a radosti.

Obec Biskupice
Návštěva sv. Mikuláše v Biskupicích

V sobotu 5. prosince 2020 v podvečerních hodinách 
navštívil sv. Mikuláš s andělem, čerticí a třemi velkými 
čerty naši vesnici. Děti už netrpělivě vyhlížely s oken, 
zda sv. Mikuláš se svým početným doprovodem zamíří 
i k nim domů. Pan Mikuláš postupně navštívil 54 dětí. 
Děti měly připravené krásné básničky a písničky. I když 
se dětem leckde třásl trémou, ale i strachem hlas, přes-
to našly odvahu popovídat si s panem Mikulášem a an-
dělem. Dokonce některé děti se odvážily pohladit i čer-
ty. Děti obdržely od pana Mikuláše krásné balíčky plné 
sladkostí a překvapení a od čertů dostaly ohnivé zlaťá-
ky. I letos měl anděl s sebou „Knihu hříchů“, do které 
nahlížel a připomínal dětem jejich drobné prohřešky, 
ale také děti chválil, z čehož měly děti upřímnou radost. 
Na závěr návštěvy pan Mikuláš se svou početnou dru-
žinou slíbil dětem, že je bude celý rok pozorovat a za 
rok opět přijede do Biskupic.

                                                Helena Neuerová, ČČK

POZVÁNÍ  
NA SILVESTROVSKÝ 
MINIOHŇOSTROJ

Srdečně zveme všechny občany 
dne 31. 12. 2020 od 18:00 hod. 

ke sledování  silvestrovského 
miniohňostroje. 

Akce se uskuteční pouze v případě,  
že to dovolí epidemiologická situace.

Stavba stromečku
Jako každý rok tak i letos uskupení STROMStav 
nezahálelo a pěčlivě vybíralo, který strome-
ček bude ten nej, aby mohl u nás v obci přiví-
tat vánoce. Dostali jsme nabídku od manželů 
Lexmaulových z Chornic, teda Boženka Lex-
maulová je naša, teda jako naša rodačka, a na 
Libštejně jim ten stromeček vyrostl. Jedle dou-
glaska, krásná, se šiškama, prostě nádherná.  
V den D jsme tedy dojeli s technikou na místo 
určení a stromeček naložili a dovezli k nám dolů 
do Biskupic. Ještě jednou tedy děkuji manže-
lům Lexamulovým a také letošnímu uskupení 
STROMStavu Jiřímu Pískovi, Tomovi Stuchlému, 
Martinovi Pinkavovi a mojí maličkosti.

Filip Procházka, místostarosta obce

Pytlovaný 
plast

TDO, 
každou 

středu lichý 
týden

Měsíc Svozový den
Leden 28. 6. a 20.
Únor 25. 3. a 17.
Březen 25. 3., 17. a 31.
Duben 22. 14. a 28.
Květen 20. 12. a 26.
Červen 17. 9. a 23.
Červenec 15. 7. a 21.
Srpen 12. 4. a 18.
Září 9. 1., 15. a 29.
Říjen 7. 13. a 27.
Listopad 4. 10. a 24.
Prosinec 2. a 30. 8. a 22.

Kalendář svozů  
domovních odpadů 2021



www.biskupice.cz

                    Leden 2021   / 15Měsíčník města Jevíčka

Vánoční stromeček
Dne 28. listopadu 2020 jsme u nás v Biskupicích v předvečer   
1. adventní neděle již tradičně slavnostně rozsvěcovali náš vánoční 
stromeček. I tuto akci silně zasáhla pandemie Covid, resp. opatření, 
která  vydala vláda ČR. Proto jsme rozsvěcení stromečku museli při-
zbůsobit tak, abychom nevytvářeli shromáždění lidí, ale zárověň aby 
byli všichni přítomni. Těžký úkol, ale povedlo se.

V našem obchodě 
jsme s předstihem 
nachystali betlémek 
a přáníčka Ježíškovi, 
která děti popsaná 
vracela zpět. Přáníč-
ka  jsme poté posílali 
všechna dohromady,  
a aby je děti vidě-
ly, tak jsme přáníčka  
s balónky nasvítily 

reflektory a vzlet jsme odpočítali do rozhlasu. Potom jsme rozsvítili 
stromeček a vrcholem akce byla laser show, kterou jsme přizpůsobili 
tak, aby ji bylo vidět z různých míst v obci. Projekčním plátnem se 
tedy stal kopec nad obcí. Tak alespoň takto jsme lehce navázali na 
tradici a pokusili jsme se přivítat Vánoce.
Chtěl bych poděkovat rodině Lexmaulové za krásný stromeček, 
uskupení STROMStav za dovezení a postavení stromku, Honzovi, 
Peťovi a Peťovi za nazdobení stromečku, panu Friedlovi za zapůj-
čení světel, firmě LASERSHOW za skvělou show a holkám v našem  
obchodě za nachystání betlémku a přáníček.
Přeji všem krásné vánoce, co to jen půjde, hodně dárečků a ještě více 
zdraví a štěstí. Filip Procházka, místostarosta obce
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Obec Chornice
Rubrika Sboru 

pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
lednu: 

 Jana Lohynská
 Karel Zezula
 Zdeněk Koukol
 Kateřina Kopková
 Anna Gošová
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Nově narození  
v obci Chornice: 

 Michael Mlátilík 
Blahopřejeme a přejeme  
hodně zdraví a radosti.

MIKULÁŠ V ZŠ
V letošním roce to sice vypadalo, že kvůli koronavirovým omezením nebude děti ve škole 
navštěvovat  Mikuláš, ale přece jen se to povedlo!
Mikuláš v doprovodu anděla a čerta zavítal do každé třídy na 1. stupni ZŠ.  Z Knihy hříchů 
zjišťoval, zda jsou ve třídě hodné a poslušné děti. Našel tam i záznamy o těch, které dělají 
neplechy. V pekle prý už o nich vědí a těší se, až je tam čert přinese.
Všechny děti proto přednášely Mikuláši básničky, aby se na ně nezlobil a ocenil je sladkou 
odměnou. Ty nezbedné slibovaly, že se do příštího roku polepší.
Mikuláš byl velmi spokojen a ještě dětem vysvětlil, proč nosí celá jejich trojice roušku. Prý ani 
v nebi si nejsou před koronavirem jisti a chránit se musí všichni a všude.
Jsme rádi, že mohla mikulášská návštěva proběhnout v přátelské předvánoční atmosféře a že 
nám čerti žádného žáčka do pekla neodnesli.

Mgr. Milena Truhlářová

SVOZY PLASTOVÉHO ODPADU:
POZOR ZMĚNA – VŽDY VE STŘEDU VE 2. LICHÉM TÝDNU

měsíc 2. lichá středa
leden 20. 1.
únor 17. 2. 
březen 17. 3. 
duben 28. 4. 
květen 26. 5. 
červen 23. 6. 
červenec 21. 7. 
srpen 18. 8. 
září 15. 9. 
říjen 27. 10. 
listopad 24. 11. 
prosinec 22. 12.
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HALLOWEEN V ZŠ
Děti ze třetí třídy si začátkem prosince v hodinách anglického jazy-
ka připomněly svátek Všech svatých Halloween. Dověděly se, proč 
se svátek slaví a jak jeho oslava ve Velké Británii probíhá. Naučily se 
mnoho nových anglických slov a nakonec si zahrály Halloweenské 
hry. Přestože se akce konala se zpožděním kvůli distanční výuce, 
dopoledne si děti velmi užily.

Mgr. Barbora Doleželová

MIKULÁŠ V MŠ
Tak, jako každý rok, nás i letos navštívil Mikuláš se svoji družinou. 
Mikuláš chválil i káral a děti slibovaly, že už budou jen hodné.  
Odvážné děti přednesly básničky a zazpívaly písničky. Nadílku na-
konec dostali všichni.

Ivana Melková

Přehled množství vytříděného 
odpadu v obci

od 1. 1. 2020 do 7. 12. 2020

Název odpadu Množství (kg)
PLAST 8 585,2

PAPÍR 3 017,8

SKLO 2 209,1

SMĚSNÝ ODPAD 56 853,8

Celkem 70 665,9

Přehled množství vytříděného 
plastového odpadu  

a směsného komunálního  
odpadu 

od 1. 5. 2020 do 30. 11. 2020

Měsíc Plastový odpad 
v kg

SKO v kg

KVĚTEN 719,7 2974,7

ČERVEN 649,7 8982,6

ČERVENEC 806,7 5229,9

SRPEN 1467,6 6195,0

ZÁŘÍ 1229,8 6449,6

ŘÍJEN 1143,4 6419,9

LISTOPAD 1174,2 6357,4
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Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci lednu své významné narozeniny oslaví:

ALBÍNA HOTAŘOVÁ
ANNA NAJEROVÁ
LUDMILA PODLEZLOVÁ
LIBUŠE SMÉKALOVÁ
KAREL VYSTAVĚL
MARIE ZUZČÁKOVÁ

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

Řadu jaroměřických občanů opustili: 

FRANTIŠEK ALEX
JOSEF HANÁK
JIŘINA ŠMÍDOVÁ
Vyslovujeme upřímnou  
soustrast pozůstalé  
rodině.
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Konání plánovaných akcí je podmíněno splněním 
protiepidemických opatření. V případě zpřísnění opatření 
se hromadné akce konat nebudou.  Aktuální informace 
najdete na webové stránce obce.

do 8.1. PUTOVÁNÍ ZA JEŽÍŠKEM. Venkovní výstava Betlémů 
spojená se soutěží o ceny. Plánek míst a pravidla 
soutěže k vyzvednutí v knihovně.

4.1. PROMLUV K SVĚTU BUBLINOU,  do 29.1., VS. 
Výstava komiksů na téma klimatické změny, oceněných 
v soutěži o.p.s. ADRA.

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

16.1. VOLNÁ DÍLNA PATCHWORKU, sobota, od 9:00, VS.

22.1. PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE,  pátek, 17:00, VS. 
Česká pohádka o odvážné cestě za zlomením zlé 
kletby, 2020, 115 min

1.2. KURZ ANGLIČTINY, každé pondělí, klubovna CŽP. 
Zahájení kurzu 2. února, přihlášení do 25.1.2020. 
Pro dospělé všech věkových kategorií s akreditací 
MŠMT, každé pondělí 14:30-16:00 (úplní začátečníci-
nevyžaduje žádnou předchozí znalost angličtiny) 
a 16:00-17:30 (mírně pokročilí a věční začátečníci-
vyžaduje znalost základní gramatiky pro běžnou 
komunikaci, vhodné i pro učitele neangličtináře). Výuka 
bude probíhat v neformální, příjemné atmosféře pod 
vedením zkušené lektorky Mgr. Veroniky Beranové. 

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 
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Knihovna roku
Ministerstvo kultury vyhlašuje v rámci Týdne knihoven každoročně 
výsledky soutěže Knihovna roku.  Letošní slavnostní ceremoniál byl 
posunut na příští rok a výsledky byly vyhlášeny se zpožděním až 
26. 11. 2020. V kategorii Základní knihovna získala titul knihovna 
Halenkov ve Zlínském kraji. Ministr kultury ale ocenil diplomem  
i dvě další knihovny a to knihovnu v Kostomlatech pod Milešovkou 
a Obecní knihovnu Jaroměřice. Naše knihovna dostala diplom „za 
promyšlenou rekonstrukci obecní knihovny plně umožňující roz-
víjet kulturní a komunitní aktivity v obci a bohatou nabídku akcí 
pro celou rodinu, které propojují mezigenerační soužití obyvatel.“ 
Být mezi oceněnými je velká čest a závazek a ani korespondenč-
ní vyhlášení výsledků neztenčuje naši radost. Knihovna nemůže 

být dobrou kni-
hovnou bez svých 
čtenářů. Těm patří 
za jejich věrnost  
přízeň velký dík. 
Děkuji také vedení 
obce za jejich zájem  
a podporu a hlav-
ně za to, že kulturní  
a společenské dění 
jim není lhostejné 
a má v rámci živo-

ta obce svou nezastupitelnou roli. Poděkování patří i architektce 
Ivě Machové za zdařilý projekt interiéru a za jeho realizaci Tomáši 
Jedličkovi. Chtěla bych poděkovat také vedení, pedagogům a žá-
kům základní a mateřské školy, všem hostům, výtvarníkům, lek-
torům kurzů a návštevníkům akcí, Sboru pro občanské záležitosti, 
sponzorům a všem dobrovolníkům za obětavou pomoc při pořá-
dání akcí. Děkuji také spřáteleným knihovnám za jejich partner-
skou spolupráci, Městské knihovně Jevíčko za metodickou pomoc  
a svojí předchůdkyni Heleně Vykydalové za podporu a cenné rady. 

Veronika Kraváčková 
knihovnice

Blahopřejeme
Inženýr ekonomie Pavel Kyselák byl přijat za člena Obce spisovate-
lů České republiky. V profesním povolání se zabýval mezinárodním 
zdaněním, nicméně od deseti let je jeho velkým koníčkem psaní. 
Krom novinových článku, rozhlasových příspěvků a mnoha odbor-
ných statí sepsal tři knihy a několik brožur. Pochází z Nového Dvora 
(Fameleji), kde žil a vyrůstal. I když dlouhodobě žije v Praze, na svůj 
moravský původ nezapomíná. Vybrané fejetony či články píše ve 
své rodné malohanáčtině. V loňském roce vyhrál dvě rozhlasové 
soutěže. 

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

602 735 399
516 474 602

NONSTOP
Marxova 1a
Moravská
Třebová

tel.: 461 316 312

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
POHŘEBNÍ ÚSTAV

www.pohrebniustavholub.cz

Přijďte si k nám vybrat produkty z nabídky ověřených výrobců: 
Bohumil Jukl, Vlčí mák, Grešík, Energy, Mgr. Podhorná,  
Serafín, Zdraví z přírody, Alagenex life, Svět kamenů …
Máme pro Vás otevřeno od 9-12h. - 13-16 hod.  
v sobotu 9-11 hod. Objednávky vyřizujeme i na tel. 725 638 750,  
na emailu: harkom@seznam.cz nebo na FB Bylinářství Harmonie. 
Po domluvě zajistíme i dopravu k Vám domů.
20 let se aktivně vzděláváme a zároveň i praktikujeme poradenství  
a diagnostiku v oblasti psychosomatiky, celostní  
medicíny a alternativních řešení zdravotních  
problémů, včetně homeopatie AKH, měření EAV  
a dalších metod. I tyto služby můžete využít.
Pevné zdraví a vždy dobrou náladu přejí
Vlastik a Věrka Komoňovi z Bylinářství

Bylinářství Harmonie Jevíčko

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

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

e-mail: zouharhonza@email.cz.

Petrušov 44
Staré Město u Moravské Třebové
tel.: 604 383 585, 608 527 946

Kamnářství Dianovi

www.kamnarstvidianovi.cz

Teplo do Vašich domovů přináší...
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Rok osobností malohanácké metropole

A když dospěji se svým ulehčeným a zkusmo pohodlným bádáním po 
prototypu osobnosti až k tomuto postautoritativnímu rozuzlení, zatmí 
se mi před očima. Leč není to klam, a nikde žádní permoníčci. Ve sle-
pé uličce přede mnou prostě pozhášel reflektory probudivší se rozum. 
Čtvrthodinka odbila a já konečně dospívám k tomu, že tudy cesta ne-
vede. Vždyť člověk se stává relevantní osobností – teprve až prostou-
pí časem! Až jeho dobu přeorají a zvláčí protagonisté příští, s novými 
prostředky a výhledy na dosažených nebo jen objevených horizontech. 
Až oni mohou soudit. Kdo, jak a nakolik přežívá. Kdo za co stál, po 
kom co zůstalo a koho je dlužno vzpomínat a připomínat. Kdo byl 
čeho hybatelem. Nejlépe dobra a krásy, pokroku, spásy a šlechetnosti 
v kontrastu těch, jejichž světská sláva v tom lepším případě přerost-
la v onu příslovečnou trávu a květy polní. Pročež ty samozvané ikony  
a v nejzazších případech mocichtivé megalomany a kazisvěty ať spere 

přímo ďas. Pokud se ovšem nehodí coby příklady 
odstrašující. Anebo klidně obráceně, jsme-li toho 
dlužni, nebojme se zasetého. Anžto i domnělé 
býlí, do země účelově zašlapané, může časem po-
vyrůst, rozkvést a zrajícími klasy nakonec zastínit 
tu povlovně a potupně tlející biomasu. 
K prozření přitom není potřebí věků. Už soudobý 
pamětník nestačí žasnout, kterak se během dél-
ky jediného života může změnit hodnocení toho 
či onoho aktéra dějin. Jen považte, vlastenci, jak 
nactiutrhán býval ještě nedávno český prezident 
Emil Hácha, a jak na něj nazírají dnešní historici. 
To nám je himllaudón proměna! Nemyslíte? 
Těžko dnes hádat, jakými úskalími a peripetiemi 
si prošly nesmlouvavým časem ověřené osobnosti 
našeho domova. Lidé, jejichž hvězdičky uvízly na 
jevíčském nebi, nad kulatým městečkem české-
ho krále Přemysla Otakara II., naší malohanác-
kou metropolí, aby tu jako svatojánské démanty 
lemovaly cestu naší společné paměti. I koho že 
to ale máme na mysli, koho vybereme a upřed-
nostníme? Navíc při vědomí, že pomyslnou en-
cyklopedii „přeživších“, kteří jsou toho navzdory 
času hodni, nelze nikdy definitivně uzavírat ani 
absolutizovat. Leč nad třemi jevíčskými rodáky, 
jakýmsi osobnostním triumvirátem malohanác-
kých dějin, se jistě shodneme navzdory všem 
názorovým diskrepancím. Dva z nich se zapsali 
do širšího národního povědomí jakožto učitelé  

a mentoři stojící u zrodu těch největších koryfejů národních, jež názo-
rově formovali a učením směrovali. 
Velký rodák číslo 1, český teolog a filozof Mistr Mikuláš z Jevíčka  
(*1. pol. 14. století - †1390), proslul jako třetí rektor Univerzity Karlovy 
(v roce 1372) a zejména jako učitel Mistra Jana Husa. Vždyť to byl 
podle všeho právě on, kdo slovutného reformátora Jana Husa seznámil 
s pokrokovým učením anglického filozofa a vykladatele Bible Jana Vik-
lefa, které Mistrovo myšlení predestinovalo. 
Druhým, neméně úctyhodným koryfejem jevíčským je bezesporu Cyril 
František Napp (*6. října 1792 - †22. července 1867), dlouholetý opat 
augustiniánského kláštera v Brně. Tento nesporně významný poslanec 
Moravského zemského sněmu, vlastenec obroditel, přítel a podporova-
tel Františka Palackého a Pavla Josefa Šafaříka, se stal věčným přede-
vším jako formující učitel a nejbližší mentor Gregora Johanna Mendela, 
otce genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti.  
Nu a tím třetím pilířem jevíčského pantheonu nemůže být nikdo jiný 
než český architekt Jaroslav Mackerle (*8. srpna 1913 - †3. listopadu 
1964), neobyčejně talentovaný a činorodý člověk, historik a etnograf, 

Milí čtenáři Iniciál,

položíme-li si otázku, koho smíme považovat za nezpochybnitelnou  
a věhlasnou osobnost, dospějeme k věcné rozvaze. Pokud ovšem nevy-
užijeme dnes plošně zavedené nápovědy a neobrátíme se na internet. 
Ten nám obratem bezpečně napoví. Vždyť co bychom vlastním hloubá-
ním ztráceli tolik drahocenný čas! 
Po této dedukci mě strýček Google odporoučel na webový portál údaj-
ně nejvybranějších osobností dneška, kde na obrázcích pózovali lidé, 
které vesměs neznám. Ty mladší dokonce ani z masových médií! Asi 
že jsem zaspal dobu a moje nepřítomnost na sociálních sítích značně 
omezuje vlastní přehled. A když už jsem ty starší – profláknuté tvá-
ře nějak identifikoval, patřily ve většině případů těm, jejichž věhlasem 
nejsem nijak zasažen, natož odvázán. Navíc, jak mi šmahem docvaklo,  
v téměř všech případech se jednalo o pouhé produkty masmediálního 
a mainstreamového průmyslu. A tak mi nakonec nezbylo než se uchlá-
cholit tím, že jsem si daný portál otevřel patrně  
v tom nejméně šťastném čase.   
Aby člověk porozuměl době, měl by rozumět je-
jímu obsahu, či se v něm alespoň nějak oriento-
vat. Jak se říká: měl by být v obraze, dnes cool 
řečeno: měl by být in! Pročež jsem se rozhodl, že 
nehodím flintu do žita a mému údivu podstrčené 
osobnosti, dnes přesněji definované a preferova-
né jako celebrity, si lehce nasvítím a prolustruju. 
Vždyť abychom se nyní o obecně známé personě 
dozvěděli více než je zdrávo, stačí, zašibujeme-li 
po monitoru kurzorem a párkrát proklikneme levé 
tlačítko myši. 
Činím tedy tak. A ouha! Pokud bych u toho stál, 
sedím raz dva na zadku. Panečku, o prvním mnou 
lustrovaném fešákovi, o jeho práci, díle či záslu-
hách se při vší bedlivosti nedozvídám zhola nic. 
Týpek je mi nicméně postupně představován po 
boku svých bývalých partnerek. V án sich vymalo-
vané retrospekci osobních milníků. Jak zrál a bě-
žel čas. Až do úctyhodné současnosti, kde se vedle 
již stárnoucího frajera s porcelánovým úsměvem 
prsatí artistní dílo vůčihledně odvážného a me-
galomansky orientovaného plastického chirurga. 
A vida, rovněž opěvovaná osobnost! Přitom ještě 
mladá, dalo by se říci dívka. A jak se nám páni 
střelhbitě vypracovala? V hotovou celebritu, per-
sonu di grande! Dočítám se, že se po ní už do-
konce jmenuje parfém, jehož sto mililitrů koštuje 
bezmála dvě stě euro, tedy cirka pět tisíc korun.         
U další profilované osobnosti, mladé zpěvačky pop music, se vzápětí 
dočtu, že se jedná o dceru slavné matky, která se před x lety zaskvěla 
dokonce jako playmate na titulní straně pánského časopisu Playboy, 
prohnala se ložnicemi mnoha významných mužů, aby nakonec klofla 
mladého magnáta, který ji pověřil vedením nedávno zřízeného nadač-
ního fondu určeného rychlokvašným superstars. I koukám na obrázky, 
že jsou si děvčata podobná jako vejce vejci. Holt jaká Katka, taká mat-
ka! 
Každá další individualita pak trumfuje tu předešlou. Co kus, toť krásná 
práce a hotové unikum! Akorát že mi to přijde, jako by byli všichni  
z jednoho pytle ušitého ze štítků a visaček módních značek, které vy-
povídají o převaze těch „tady a teď“. Jakože dnes a na svatého Dyndy. 
Jako by nám arbitr Čas ztrácel na prestiži. Svých 15 minut slávy si 
chce přec každý užít za života. Přesně podle receptury ikony pop-artu 
Andyho Warhola, Newyorčana s ryzími východoslovenskými kořeny, 
jenž v převratných 60. letech 20. století predestinoval, nakolik budeme 
v budoucnu všichni světoznámí po dobu 15 minut.  

www.jevicko.cz
pokračování na str. 2



archeolog, spisovatel a výtvarník, který je mimo vše ostatní považován  
i za jednoho z průkopníků posléze tolik věhlasného – českého animo-
vaného filmu. Jeho kreslený film Pejsek Čokl, jenž je alegorií na nerov-
ný boj Habešanů proti italské agresi, získal v roce 1935 první cenu na 
celostátní soutěži kreslených filmů a rok nato dokonce uspěl na mezi-
národní soutěži animovaných filmů v Berlíně. Jaroslav Mackerle upoza-
dil své nadregionální ambice a pracovní úsilí zasvětil domovu. Výrazně 
promluvil do jevíčské architektury a dotvořil též barokní vedutu města. 
Úspěšně ustanovil jevíčské dějiny, povzneseně si mu dovolím přisoudit 
přiléhavý přídomek „jevíčský Palacký“, a zrovna tak platí za průkopníka 
archeologie v naší kulturami prošpikované krajině. Svoji práci a dílo Ja-

roslav Mackerle nezaprodal ani po roce 1948, kdy čelil různým ústrkům 
vzhledem ke své demokratické konfesi. Zemřel předčasně na následky 
úrazu v jednapadesáti letech v listopadu 1964. Jeho kniha Letopis měs-
ta Jevíčka se stala spisem téměř kanonickým.  
Vytyčit osobnostní rozměr a určit jeho gnómickou platnost není mož-
né. Stejně jako nelze převážit ona pomyslná troška přinesená člově-
kem do mlýna. Nakonec je to věcí nás všech, kterak si ten či onen 
vklad přemeleme. Ale každopádně se musí jednat o zrno. Třebas jen  
o malou hrstku. Protože ze slámy ani z kukuřičných natí, podobně jako  
z obrázků na internetu, keramických smajlíků či lepých dívčích zadečků 
mouku nenameleme.  
      Za Iniciály Ruda B. Beran

Ing. arch. Jaroslav Mackerle (8. srpna 1913 Jevíčko - 3. listopadu 1964 Svitavy)
Helena ULČOVÁ

Se základními informacemi o dětství, rodině, studiích, zájmech a ži-
votních osudech Jaroslava Mackerleho se můžeme seznámit v bio-
grafických dílech několika autorů.1)  Tito měli snahu uchopit bohatý 
a cílevědomý životní elán významného jevíčského rodáka do uzavře-
ného literárního útvaru. Myslím si, že v případě takovéto osobnosti to 
však není zcela snadné. Možná je to až nemožné, 
neboť dobře míněné úsilí „zkrotit oheň či spou-
tat vodu“ vám znovu a znovu prokluzuje mezi 
pomyslnými prsty.
Informace pro vykreslení osobnosti Jaroslava 
Mackerleho jsem se snažila čerpat z deníků, kte-
ré sám psal. Po mém soudu je v nich skryta vlast-
ní podstata jeho života a tvorby. 
Počínaje rokem 1936 si zaznamenává do deníků 
pro něj zásadní zjištění, která následně zpracová-
vá do svých rukopisů, článků nebo knih.   
Profese Jaroslava Mackerleho jako stavebního  
inženýra a architekta, jeho mnohé zájmy, doved-
nosti či schopnost naslouchat lidem ho prováze-
ly celý život. Tyto vlastnosti mu umožnily v každé 
situaci vyhodnotit zhlédnuté (stavby, nábytek  
a další předměty) nebo zaznamenat vyslechnuté 
příběhy. Rozpoznal potenciál a kvalitu zjištěných 
informací a četných poznání a dovedl s nimi dál 
pracovat.  
Než se zcela ponoříme do psaných deníků, chtě-
la bych ještě poukázat na rok 1936 v jiné souvis-
losti. Tehdy v jarních měsících vyhořel kostelíček 
sv. Bartoloměje. V té době nebyl ještě Jaroslav 
Mackerle dostudovaný, přesto se podílel se sta-
vební firmou svého otce na jeho obnově. Sepsal 
zprávu o rekonstrukci kostelíčka, ze které se dá 
zjistit mnohé o historii této stavby a zpráva je  
i podkladem pro jeho novodobý výzkum. V dení-
ku je s datem 19. 8. 1936 již jen několik nákresů 
detailů a pár poznámek o nástěnných malbách  
v tomto objektu, které bohužel byly požárem ne-
návratně ztraceny. 
Jeho kreslířská dovednost, kterou uplatnil i při 
tvorbě kreslených filmů, je vlastně i stěžejní čás-
tí těchto deníků. V nákresech štítů venkovských 
domů, chalup i statků zachytil detaily, jakými byl 
zpracován základní stavení materiál – dřevo. Ve 
fotoarchívu uloženém ve Státním archívu Svitavy jsou uloženy nega-
tivy nafocených štítů. Pro nás jsou najmě důležité kresby štítů – je-
jich výzdoba, přepisy nápisů i popis barevného ztvárnění. Zakresloval 
rovněž zajímavé půdorysné dispozice obytných částí domů, ale i tzv. 
nebytové prostory jakými byla hospodářská stavení, špýchary nebo 
i zajímavé detaily hospodářského nářadí nebo čerpadel či rumpálů 
studní.
Při svých cestách po okolí a za prací navštěvoval četné usedlosti,  
v interiérech se setkával se starým nábytkem – truhlami, lavicemi, 
skříněmi, podmalbami na skle, ale i s textilem. Pro dokreslení budu 
citovat popis jedné takové truhly. „Truhla stará, pěkně vykládaná, byla 
natřená. Pod nátěrem pěkná. Kování barokní, pěkné. V zámku jsem 
našel peníz z r. 1800.“ Sám byl také sběratel, některé zajímavé a pěkné 
kousky například sošky či podmalby na skle kupoval.

V deníku se setkáváme i s podklady k budoucí knize pohádek. Ty sbí-
ral se svou pozdější manželkou Julií Worlovou. Rovněž byl v kontaktu 
i s lidovými písmáky z okolních vesnic, sbíral i příběhy starých rodin 
– jejich rodinné kroniky.    
V pozdějších letech se rodinná stavební firma podílela na opravách 

městských hradeb. I zde se projevil jeho zájem 
o historii. Zakresloval různé situace potřebných 
a následně provedených oprav. Zkoumal rovněž 
i způsob použité středověké stavební techniky 
hradeb. Jinak zhotovil nákres (podle informací  
E. Tutsche z roku 1934) zbytků původních palisád, 
které chránily město, a to ještě před vybudová-
ním hradeb, jak je známe dnes. Tímto způsobem 
vlastně posouval naše historické poznání o městě 
Jevíčku. Nesmíme zapomenout ani na výstavbu 
nové báně na věži kostela v Jevíčku v roce 1937, 
projekt konstrukce báně spolu s ostatními pro-
jekty původní stavební rodinné firmy jsou nyní 
uloženy v depozitáři Městského muzea Jevíčko.
Ve válečném období, kdy byl nedostatek staveb-
ního materiálu, prováděla rodinná firma většinou 
opravy stávajících objektů. Nacházíme tu infor-
maci o opravách jaroměřického zámku. Na kos-
tele Všech Svatých v Jaroměřicích odhalil i takové 
maličkosti, jakými byly kamenické značky. Tím 
bylo možné určit i kamenickou huť, která se na 
výstavbě objektu kdysi mohla podílet.
Opravy stavební firma prováděla i v bývalých 
měšťanských domech v Jevíčku. Zde nacházel  
v přízemí klenby, které dokazovaly, že město mí-
valo i na náměstí alespoň někde podloubí, obje-
voval i jiné stavební prvky, jako například černou 
kuchyni nebo zajímavé zazděné kameny ve skle-
pích. 
Další sférou zájmů byla pro Jaroslava Mackerle 
amatérská archeologie, zpočátku se spíš jedna-
lo o náhodné sběry při procházkách. Nacházel 
kupříkladu pazourky, přesleny, keramické střepy, 
sekerky. Později procházel různá hradiště (Mařín, 
Velké Opatovice, Vranová, Jaroměřice atd.) a je-
jich půdorysy zakresloval. Tyto materiály mu po-
sloužily pro vydání útlé knížky Pravěk Malé Hané 
z roku 1948. 

V Archeologickém ústavu v Praze se podílel na zkreslování archeo-
logických nálezů nejen těch z naší lokality. Zpracoval rovněž velmi 
obsáhlý materiál z minulosti Malé Hané Stará sídelní oblast severozá-
padní Moravy (jedná se o rukopis uložený v Archeologickém ústavu 
v Brně).
V době výstavby exteritoriální dálnice v blízkosti Jevíčka v roce 1938–
39 byl prováděn tehdejšími investory stavby zevrubný archeologický 
výzkum. Přístup na lokalitu byl Ing. Mackerlemu zakázán. Přesto se 
byl schopen k výzkumu dostat. Zakreslil vykopanou archeologickou 
situaci a později procházel původní stavbou, kde se mu podařilo na-
lézt ještě mnohé keramické materiály. V této době začal v Městském 
muzeu Jevíčko zpracovávat, zakreslovat a historicky zatřiďovat místní 
archeologické nálezy.
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Průběžně spolupracoval s E. Tutschem, P. Vácovu, J. Kalabusovou  
a dalšími na sběru starého textilu, lépe řečeno části malohanáckých 
krojů. Ty byly i do určité doby uloženy v tehdejším jevíčském muzeu.  
S tímto pak souviselo i sbírání místních písní. Zaznamenával jejich 
texty i notové zápisy. V denících se nachází i záznamy tanců s kroko-
vými variacemi. 
Pokud se vrátíme ještě k práci rodinné stavební firmy v průběhu vá-
lečného období, musíme připomenout i smutnou dobu, kdy byly 

Poznámky z pracovního deníku Jaroslava Mackerleho 
Zakreslení hradiska ve Vrážném (1942) a sošky Panny Marie Vambeřické 
(1940)
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umlčeny věžní zvony. Z nařízení tehdejších úřadů byly zvony sneseny 
ze svých dosavadních stanovišť a odvezeny. Mnoho jich bylo, bez 
ohledu na jejich historickou hodnotu, použito jako materiál pro výro-
bu děl. Na základě zápisků, kreseb a fotografií z tohoto období vznik 
rukopis Historie zvonová.    
A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Nebyla mu cizí ani práce na 
zahradě, kde sázel stromy a zakreslil jejich umístění i s názvy odrůd.  
Popisoval i průběh literárních večerů ve městě, třebaže značně ome-
zených válečnou dobou. 
V denících jsem se nesetkala s tím, že by upřednostňoval osobní či 
rodinné postřehy. Zaznamenával život kolem sebe, jak tehdy plynul, 
nebo i událostí, které se kolem něj, jeho rodiny, stavební firmy či ve 
městě i okolí odehrávaly.
Jak už jsem v úvodu napsala, do těch několika řádků nelze shrnout 
zájmy a život člověka, který bohužel odešel ze života v tak aktivním 
věku. 
Jeho kniha Letopis města Jevíčka se stala učebnicí jevíčských dějin.           
      

1) Suchomel Jan.: Muzeum a Historicko-vlastivědný kroužek v Jevíčku: 2004: str. 79-82;
     Peluněk Lukáš F.: Jaroslav Mackerle a jeho odkaz Malé Hané, Historika Olomucensia 
     Suplementum II, 2014 (207-225) – zde autor poukazuje i na další autory, kteří se snažili 
     vykreslit životní příběh Jaroslava Mackerleho

Slovo editora
Jednou z rodin, jejíž členové se zásadně zapsali do dějin Jevíčka, byla rodina Tillova (přehledový článek o této rodině vyšel roku 2010 v Je-
víčském zpravodaji č. 7 a 8). Z ní pocházela také Emílie Reissová (1898–1986), dcera PhMr. Karla Tilla (1863–1946), lékárníka a spoluautora  
(s MUDr. Josefem Barešem) slavné zavařovací sklenice „Reform“, a manželka MUDr. Otakara Reisse (1890–1945), významného lékaře působícího  
mj. v sanatoriích v Šumperku a Jevíčku (článek o něm vyšel v Iniciálách 4/2020). Z roku 1979 pochází velice zajímavé rukopisné vzpomínky 
na rodinu Tillovu a její významné členy, které Emílie Reissová sepsala jako jakýsi doprovod k jí vytvořenému rodokmenu. Díky laskavosti jejího  
vnuka Václava Kvasničky, který vzácný rukopis uchovává, se s ním budou moci seznámit na pokračování také čtenáři Iniciál.

Michal Schuster

Vzpomínky Emílie Reissové roz. Tillové z roku 1979 (1. část)

S velkým úsilím a houževnatostí podařilo se mi sestavit rodokmen 
naší rodiny, v níž sahá farmacie až do let 1750. Od roku 1750 až do 
dnešního dne jde farmacie nepřetržitě a poslední lékárnicí toho-
to rodu je moje neteř Mr.Ph. Jiřina Zborovská ve Vyškově a můj syn 
Mr.Ph. Jiří Reiss, který je lékárníkem v Mikulovicích u Jeseníku (okres 
Šumperk). Tato fakta a letopočty, pokud se mi podařilo je opatřit, 
může si každý na rodokmenu přečíst. Já bych však ráda připojila ještě 
něco jiného k památce těchto mých předků. S farmacií jde tu ruku  
v ruce velké vlastenectví. A o tom bych pár slov napsala.
Můj děd Mr.Ph. František Till, lékárník, narodil se v Chrudimi r. 1823. 
Pocházel z vlastenecké rodiny. Roku 1750 povolila císařovna Marie 
Terezie studentům v Novém Bydžově první českou studentskou me-
rendu. A brzy na to byla povolena druhá merenda českým studentům 
v Chrudimi. Privilegovanou řečí byla tehdy jak 
v úřadech, tak ve školách němčina. V kruzích 
úředních a měšťanských se objevila jen pořídku 
česká kniha. A tu přišla merenda! Na merendy 
se sjížděno české studentstvo ze všech krajů  
a posilovalo se k práci pro vlast. Na nich se neje-
nom tančilo, ale též česky řečnilo, deklamovalo 
a zpívalo a měly proto velký význam buditelský. 
Navštěvovali je i spisovatelé jako Božena Něm-
cová, Jan Neruda, Ad. Heyduk, Karel Havlíček  
a v letech sedmdesátých i Jirásek. A na tuto 
první českou merendu 18. 8. 1858 v Chrudimi 
byla zvolena jako první předtanečnice velká 
vlastenka 19letá Aloisie Tillová, sestra lékárníka 
Frant. Tilla. Šla v čele průvodu, který zahajovala 
s praporem v ruce a pak česky recitovala. Ča-
sopis Chrudimský kraj v roce 1931 napsal: „Šla  
v čele průvodu a v ruce nesla český prapor. Byla 
uvítána při svém vstupu intrádami, za zvuků ná-
rodní hymny uvedena na čestné místo v průčelí 
sálu. Byl jí věnován čestný odznak výborský, to-
tiž trikolora se zlatým třepením a předseda me-
rendy s ní zahájil tanec. Aloisie Tillová zemřela 
r. 1931 ve věku 92 let. Těšila se vždy z toho, že 

přečkala tři rakouské císaře a dožila se osvobození českého národa  
s prvním presidentem v čele.“ 
V této době přišel do Jevíčka lékárník František Till. Oženil se s Bar-
borou Grossmannovou, dcerou lékárníka z Českých Budějovic a za-
koupili 1. 5. 1860 lékárnu od Františka Schramma v Jevíčku (v domě 
proti kostelu, pozn. V. Kvasnička). Tato lékárna měla koncesi reálnou, 
prodejnou. Původní doklad o tom švabachem psaný je z r. 1832 a je  
v mém majetku. A tak přišli oba mladí manželé jako cizí lidé do Je-
víčka. 
Paměti města Jevíčka uvádějí: „V Jevíčku byly poměry českého lidu 
přímo žalostné. Nebylo národního uvědomění, tím méně vlastenec-
kého přesvědčení. Němčina vnucovala se obyvatelstvu byrokracií, 
hlavně úřady politickými, drala se do života soukromého i veřejného. 

Čeština byla znetvořena jakousi německo-ži-
dovskou hatmatilkou, jako: Mutynko! Fatrle! Na 
gaňku viksovali fusboden. Pěkně vítám, špacíru-
jou dál a vezmou plac! Bedýnujou se a nežinýru-
jou se gór nic! Cizota se roztahovala, všude za-
ujímali první místa Němci a židé. Neuvědomělý 
lid český topil se v odrodilství a byl jako hypno-
tisován a slepě poslouchal příkazu p. starosty. 
Ba i inteligentní lidé, kteří jinde dělali národovce 
a vlastenčili, sotva přišli do Jevíčka a ocitli se  
v tom zněmčilém ovzduší, přerodili se záhy tak, 
že zanedlouho táhli za jeden provaz s Němci  
a židy. Tak brali Češi dobrovolně chomout ně-
mecké nadvlády na sebe a vrhali se nevědomě 
do té otročiny. Všechno mělo německý cejch  
a nátěr. Za těchto přesmutných poměrů přišel  
r. 1860 do Jevíčka lékárník Frant. Till z Chrudimi. 
Soustředil kolem sebe malý hlouček národovců 
a vlastenců. Scházeli se v těsných místnostech 
besedních (dnes Klugův obchod na náměstí). 
Tam nalezla česká věc v Jevíčku první skrovný 
útulek, tam se udržoval plamínek národního 
vědomí.“ Potud text Paměti města Jevíčka od 
Frant. Tesaře, učitele v. v., pamětníka té doby.
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Muřinoh gratuluje  
devatenáctému vylosovanému poutníkovi,
který úspěšně doputoval za Krchomilkou.
Je jím  
Iva Váchová z Ústí nad Labem,
jíž zasíláme knihu Muřinoh a Krchomilka  
s věnováním autora.

František Till (1823–1883) na základě dobových textů, jak je vybrala  
a ke svým vzpomínkám připojila Emílie Reissová roz. Tillová

proslovené blahopřání, jež trojím Sláva zakončeno, odvětil oslavenec 
srdečně a pronesl spolku Na zdar, jež bylo nadšeně opakováno. Bylo 
to první veřejné zastaveníčko, jež spolek starostovi přinesl, neb zdálo 
se to letos býti na místě tím více, čím četněji stal se bodrý ten muž 
předmětem neoprávněných nájezdů v německých listech. Ctibor dal 

tak najevo svou úctu k svému milovanému 
starostovi a vyslovil tím jemu neomezenou 
důvěru. Sláva mu! (z novin Našinec, 8. 12. 
1874)

Výroční schůze
Minulý měsíc odbýval Ctibor výroční schů-
zi, v níž podány zprávy o činnosti v roce mi-
nulém panem starostou Fr. Tillem, zvoleni 
revisoři účtů a nový výbor. Za starostu zvo-
len opět aklamací pan lékárník Frant. Till.  
(z novin Moravská orlice, 1874)

Ochotnické představení
V poslední době hráli studující mnohé di-

vadelní kusy, a to Útěk do Afriky, On jest nemocen, Dali se do no-
vin, Vychovatel v čepci, Čech a Němec a zasluhují za pilné studování  
a zdařilou hru plnou chválu. Uvažujíce nesmírné obtíže, jež s každým 
ochotnickým představením spojeny bývají, můžeme býti s výsledkem 
spokojeni dík železné vytrvalosti a nacvičování pana lékárníka Tilla. 
Jeviště zbudováno nejvíce jeho přispěním, jak hmotným, tak mrav-
ním. (z novin Moravská orlice, 1876)

Oslava 10letého předsedání pana Frant. Tilla ve Cti-
boru
Večer dne 2. 12. byl pro náš slovanský spolek večerem slavnostním, 
radostným a příjemným, slovem prvním dnem ne v roce, nýbrž v 10 
letech. Slavili jsme desetileté jubileum předsedání našeho milého sta-
rosty pana Frant. Tilla. Do vkusně dekorovaných místností přivedli tři 
z nejváženějších našich členů pana lékárníka. Ovšem bylo překvape-
ní pana předsedy veliké, poněvadž bylo neočekávané. Ve spolkovém 
salóně, který byl spoluúdy přeplněn, oslovil pana lékárníka pan mís-
topředseda M.U.Dr. J. Klimeš. Slovy upřímnými objasnil pan doktor 
desetileté předsedání pana lékárníka, jež spojeno bylo s mnohými 
obtížemi, jeho vždy opatrné jednání a neocenitelnou zásluhu o zdar 
spolku, děkoval jménem údů za tu dlouhou a těžkou práci, kterou 
tento s nevšední obětavostí rok co rok přijímal a nesl. Pak podal osla-
venci krásně provedenou blahopřejnou adresu. Pan lékárník byl velmi 
pohnut, děkuje členům za jejich lásku a důvěru – slíbil, že seč jeho 
síly a zdraví dovolí, že i nadále se přičiní, aby spolek náš rozkvétal. 
Vyslovil naději, že nyní za změněných poměrů účel spolku se i lépe 
bude dařiti.
Na to zapěl pěvecký spolek staročeskou. Přišlé telegramy z Vídně  
a z pod Radhoště byly bouřlivou radostí a voláním slávy přijaty. Tím 
slavnost zakončena a nastala volná zábava. Památný tento večer zů-
stane zajisté panu předsedovi navždy v paměti. (z novin Moravská 
orlice, 1880)

Záložna
V letech 60. minulého století vyvolaly zbědované poměry občanstva 
podnět k úvahám o hospodářském posílení našeho národa. Již prv-
ní naši buditelé viděli, že cíle toho může být dosaženo jen svépo-
mocným úvěrním sdružováním. Spolky podobné na mnoha místech 
se osvědčily a tu lékárník Frant. Till, jenž 
té doby stál v popředí našeho národního 
hnutí v Jevíčku, propagoval myšlenku, aby 
i u nás založen byl podobný svépomocný 
spolek. K němu se přidružilo několik pokro-
kových občanů a na Nový Rok 1865 byla 
svolána poradní schůze. Druhá schůze svo-
lána na 19. 2. 1865, na níž došlo k založení 
Občanské záložny v Jevíčku. Při ustavující 
valné hromadě zvolen prvním starostou 
jednohlasně lékárník Frant. Till. (z publikace 
Půlstoletí Záložny v Jevíčku, 1915)

Hasičský sbor v Jevíčku
Dobrovolný hasičský sbor založen byl  
r. 1870. Po velkém požáru v r. 1869, při němž vyhořela více než polo-
vina města i kostel i Augustiniánský klášter, ujal se myšlenky o zřízení 
hasičského sboru lékárník Frant. Till. Požádal Obecní představenstvo, 
aby dovolilo cvičiti se s obecní stříkačkou. Na to zřídilo Obecní zastu-
pitelstvo samo hasičský sbor r. 1870 s velením německým. (z publika-
ce Hasičská kronika Markrabství moravského, 1898)

Hospodářská a lesnická jednota
Dne 24. 11. odbývána v sále Panského domu 17. valná hromada Hos-
podářské a lesnické jednoty, k níž se 100 účastníků dostavilo. O sta-
vu jednoty podal zprávu jednatel. Na to skládal pan lékárník Fr. Till, 
kterýžto jest pokladníkem, zprávu o jmění jednoty na penězích, jež 
jediné při požáru 1869 zachránil a dosud svědomitě spravoval. Při 
následující volbě zvolen zase pokladníkem. (z novin Našinec, 1874)

Čtenářsko-pěvecký spolek Ctibor
Minulé právě dny uplynul 5. rok od počátku působení Čtenářsko-pě-
veckého spolku Ctibor, i bylo přirozené, že se toto jubileum spolku 
oslavilo. O půl sedmé začala společná večeře, mezi níž zapěli údové 
zpěváci Odpadlý od srca a četných proneseno přípitků. Předně staros-
ta spolku pan Frant. Till pronesl na Jeho Veličenstvo nejmilostivějšího 
císaře a krále Sláva, jež společností třikrát provoláno. Pak čteny došlé 
telegramy zdejších studujících na vysokých školách ve Vídni. Násle-
dovaly sbory Hlídka na Vyšehradě, Zpěv jinochův a Hvězdy na výsos-
ti. Po vyčerpání programu holdovalo se tanci, nálada byla srdečná.  
(z novin Našinec, 1874)

Zastaveníčko
Dne 2. t.m. večer učinil pěvecký sbor Ctibora ctěnému a milované-
mu starostovi panu Františku Tillovi za příležitostí jeho jmenin zasta-
veníčko. O půl sedmé hodiny hnul se průvod s četnými barevnými 
lampióny k příbytku páně starostovu, kdež zapěny jsou tři sbory. Na 

Insitní drobnička Arnošta Bechra

Moje milá Rézi
pracuje na frézi.
I když umí prd,
jsem vám na ni hrd.


