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Rok osobností malohanácké metropole

Fotoaktuality

Od začátku září probíhá jedenáctá
sezóna badatelského výzkumu
Germánského osídlení v Jevíčku

12. 9. proběhlo setkání radních
s důchodci, tentokrát ve venkovním
prostředí

13. 9. radní předali ocenění osobnostem
roku 2020, jednou z oceněných je paní
Anna Langerová

Informace
k volbám do
PS Parlamentu ČR
str. 8

Podzimní výstava „Historie čokolády
v Československu“

Město Jevíčko a Městské muzeum přijali nabídku „Múzea obchodu Bratislava“ na prezentaci jejich výstavy s názvem „Historie čokolády v Československu“. Výstava byla
původně vytvořena ke 100. výročí vzniku Československa a od té doby putuje po výstavních síních různých měst. Záměrem autorů výstavy bylo zachytit dějiny výroby a prodeje
čokolády na území tehdejší ČSR. Exponáty jsou trojrozměrné, jako kovové obaly, skleněné
dózy, formy na čokoládu, setkáme se tu ale i s papírovými obaly, reklamními tabulemi,
kartony na čokoládu. A co takhle automat na
čokoládu Delikates? Sice na výstavě nebude
použit, ale co když „náhodou“…
Předmětů k vystavení je celkem 473 kusů.
Představí se nám pestrá směs materiálů, barev a návrhů podle tehdejšího vkusu. Věříme,
že návštěva této výstavy ve vás oživí vzpomínky (třeba na mlsání v dětství), nebo i pocit potřeby si „uloupnout“ kousek čokolády
a vychutnat si ho, až přijdete z výstavy
domů. Tak pěkné zážitky a případně i dobrou chuť vám přejí pořadatele výstavy.
Podrobněji originální text ve slovenštině
a plakát akce.
Mgr. Helena Ulčová
„Čokoládový a cukrovinkársky priemysel
patril medzi najvýznamnejšie odvetvia potravinárskeho priemyslu v Československu.
Vďaka svojej dlhej tradícii, ktorá sa začala
budovať už od polovice 19. storočia, postupným zakladaním viacerých tovární na
výrobu čokolády v dobovej Rakúsko-uhorskej monarchii (v roku 1892 bolo na území
monarchie už 190 továrenských podnikov
s čokoládou, z čoho bolo 40 tovární na čokoládu), mal už v období po konci prvej
svetovej vojny nálepku tradičnej továrenskej výroby. Hoci po rozpade
monarchie čokoládové fabriky na území Československa stratili veľké
množstvo odbytíšťi dôležitej konkurencie, najmä po roku 1920 nastáva veľký rozmach v zakladaní nových tovární na čokoládu a cukrovinky.
Kým v roku 1920 bolo na území Československa 60 tovární tohto druhu,
už začiatkom 30. rokov 20. storočia sa ich počet vyšplhal na 180 menších či väčších tovární na výrobu čokolády a cukroviniek, ktoré zamestnávali okolo 20 000 zamestnancov.
Z toho viac ako 1400 pracovalo v najväčšej československej továrni ORION a počas sezóny stúpol počet zamestnancov až na 2000. Čokoládový priemysel bol typický značným zamestnávaním žien najmä na nižších pozíciách, v baliarni, čokoládovni a podobne, čo v tom období nebolo celkom bežné. Medzi tradičných veľkých výrobcov čokolády
v Československu patrili také značky ako pražská RUPA, ZORA v Olomouci, Koukol a Michera v Kutnej hore, Küfferle v Rohatci, Jordan und Timaeus v Podmoklech, Velim vo Velimi,
Fiedor v Ostrave, Stollwerck v Bratislave či Fischer, neskôr Figaro v Trnave. Život čokoládových tovární bol v medzivojnovom období pomerne zložitý. Samotný čokoládový priemysel postihlo viac ekonomických kríz ako to bolo v iných odvetviach v Československu
v tomto období. Na jednej strane to bolo zapríčinené značnou konkurenciou na kúpnu
silu republiky, čo viedlo k rozmachu nekalých praktík v konkurenčnom boji, na druhej
strane boli problémom premrštené ceny cukru, ktoré na území Československa umelo
udržiaval cukrovarnícky kartel. Okrem továrenskej výroby bola veľmi rozšírená i výroba
čokolády remeselne, drobnými cukrármi. Remeselné čokolády a čokoládové cukrovinky
boli veľmi populárne a trh s nimi bol veľmi rozmanitý. Niektorí takýto cukrári boli známi
po celom Československu i v zahraničí.“
Múzeum obchodu Bratislava

www.jevicko.cz

2/

Jevíčský zpravodaj

Říjen 2021

Okénko radních
Ohlédnutí za prázdninami

Prázdniny a doba dovolených jsou
již minulostí, ale rád bych se ve svém
příspěvku zmínil o táborech, které tradičně plní prázdninové kalendáře mnoha rodin s dětmi. Dětské tábory mají
v naší zemi bohatou historii. První skautský tábor v Čechách se konal
již v roce 1912 u Lipnice nad Sázavou
v Orlovských lesích. Od těch dob hrají
skauti v naší společnosti nezastupitelnou roli při práci s mladou generací.
Postupně se přidávaly další organizace,
které vznikaly a zanikaly. Zásadní vlivna současnou podobu dětských táborů
měly i pionýrské tábory, které v různých
podobách a zařízeních existují dodnes.
V posledních letech jsou velmi oblíbené příměstské tábory, které pomáhají
zaměstnaným rodičům vyplnit pracovní
dny smysluplným programem pro jejich děti.
V našem městě je každoročně velmi
široká nabídka táborů různé délky, tematického zaměření i věku účastníků.
U většiny organizací jsou letní tábory
vyvrcholením celoroční činnosti s dětmi a studenty. Vedení města, a hlavně
rodiče si této velmi zodpovědné práce
nesmírně váží a snaží se ji podporovat.
Zvláště pak v této covidové době plné
různých nařízení a omezení je třeba
všem organizátorům vyslovit upřímné
poděkování a popřát hodně sil a nadšení pro další práci.
Pro děti a jejich zdraví je totiž nesmírně důležitý pohyb venku a jakákoli
činnost na čerstvém vzduchu je pro ně
navíc zajímavá a atraktivní. Pro mnohé
bývá prospěšné i krátké odloučení od
rodiny a domácího pohodlí. Tábory tak
v mnoha směrech napomáhají k utváření a rozvíjení důležitých vlastností, dovedností a schopností.
V oblasti tělesného rozvoje a sportu
osobně cítím největší dluh a tvrdou daň
za celé období pandemie. Mnozí žáci
trpí nadváhou, která má za následek
ztrátu motivace ke spontánním pohybovým aktivitám a následně způsobuje
oslabení přirozené imunity.
V mnoha dalších oblastech je však situace podobná. Zde bych rád použil
úryvek z rozhovoru: „U dětí to budou
samozřejmě ztráty ve znalostech, ale
digitální výukou škrtáme i osvojování některých dovedností, například umění pečlivě číst neverbální
komunikaci. Největší ztrátou je podle mě rozkolísání pravidelnosti, režimu, řádu v životě dětí, to je něco,
do čeho se budou některé z nich obtížně vracet,“ odpověděl Pavel Vacek
z Katedry pedagogiky a psychologie
Univerzity Hradec Králové v Českém

rozhlase Plus na
otázku, co koronavirus přinese školou
povinným dětem.
S tímto názorem
musím bohužel naprosto
souhlasit
a chcivěřit, že k tak
dlouhému uzavření
škol nebude v budoucnu již docházet.
Jsem přesvědčený,
že bude efektivnější
zavírat školy v lokálních
ohniscích
nákazy. Jen pro zajímavost zmíním, že
v měsíci září proběhlo screeningové
testování žáků ZŠ ve třech termínech.
Všichni testovaní žáci i zaměstnanci byli
negativní. Za celé období testování ve
škole jsme aplikovali 4700 testů rovněž
s negativním výsledkem. Chtěl bych proto v závěru popřát všem klidnější školní rok, méně chaotických a nelogických
opatření a hlavně plné fyzické i duševní
zdraví.
Mgr. Miloslav Parolek
		
ředitel ZŠ Jevíčko

Společenská rubrika
Blahopřejeme občanům Jevíčka,
kteří v měsíci říjen 2021
oslaví významné životní jubileum

Ludmila Ošlejšková

Ludmila Kritzbachová
Inge Mandíková
Olga Knapová

Dne 18. 10. 2021
tomu bude 5 let,
co nás navždy opustil

Ing. Vít Komárek

PŘEHLÍDKA
STŘEDNÍCH ŠKOL
SVITAVY 2021

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště
Svitavy pořádá za účasti středních škol
okresu Svitavy a vybraných středních
škol z jiných regionů Přehlídku středních škol 2021.
Akce se koná ve čtvrtek 21. října 2021,
pro veřejnost v době od 9.00 do 17.00
hod. v přízemí Střediska kulturních
služeb města Svitavy (Multifunkční
centrum Fabrika).
Srdečně zveme žáky, rodiče, pedagogické pracovníky, výchovné poradce
a všechny, kteří chtějí získat přehled
o nabídce vzdělávání v našem regionu.
Bc. Barbora Kabátová,
ÚP ČR, Kontaktní pracoviště Svitavy

S láskou stále vzpomínají
rodiče, sourozenci, přítelkyně
s rodinou a spolupracovníci
MěÚ Jevíčko.

Poděkování členkám SPOZ
Vedení města děkuje za spolupráci
členkám SPOZ, které se podílely
na zajištění besedy s důchodci
a vítání nových občánků našeho
města.

INFORMACE Z TIC
V letošním roce v období prázdnin
červenec – srpen navštívilo městskou věž
1134 turistů, z toho dospělých 662, dětí 472.
Tímto TIC děkuje slečnám brigádnicím za
dobře odvedenou práci.
Není nic lepšího než spokojený turista.
TIC Jevíčko
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Co kam patří?

MUDr. Zuzana Šedrlová

neordinuje od 20. - 22.10.2021,
sestra v ordinaci přítomna, zástup pouze akutní
stavy MUDr. Trčková, MUDr. Křížová, nutno
se dopředu objednat !

MUDr. Ivana Křížová

8. 10. 2021 neordinuje - druhý pátek

Přesunutí pracoviště plicní
a ortopedické ambulance

OLÚ Jevíčko oznamuje, že od 20. 9. 2021 budou
plicní ambulance MUDr. Blažkové a Ortopedická
ambulance přesunuty do 1. poschodí
budovy S – současné očkovací místo.
K tomuto opatření dochází z důvodu stavebních
prací v přízemí budovy S. Cesta k ambulancím
bude označena směrovkami.
Děkujeme za pochopení.

Očkovací centrum
OLÚ Jevíčko stále přijímá
další termíny
k registraci první dávkou
vakcíny Comirnaty.

V Jevíčku lze odevzdávat do žlutých kontejnerů také plechovky od nápojů.

Očkovaní probíhá každou středu
od 8:00 do 10:00
K očkování se můžete registrovat
na https://registrace.mzcr.cz/
V době od 8:00 do 9:00 hod. je možné
v tento den očkování bez registrace.
Prosíme o dodržování termínu k očkování.
V případě, že se nedostavíte na očkování
ve stanovený den a čas, budete
z očkování vyřazeni.
K očkování se mohou registrovat osoby
ve věku 16+.
Očkování dětí probíhá ve vybraných očkovacích
centrech Pardubického kraje.
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Usnesení 69. schůze Rady města Jevíčko konané
dne 19. července 2021
Rada města Jevíčko schvaluje
1/69R/2021 program 69. schůze rady města
dne 19. 7. 2021
2a/69R/2021 změnu ceníku Pečovatelské služby Jevíčko od 1. 9. 2021, kdy se zvyšuje
základní sazba poskytovaných služeb
z 90 Kč na 100 Kč a zvýšená sazba ze
120 Kč na 130 Kč za hodinu, ostatní
ceny zůstávají v dosavadní výši
2b/69R/2021 bezplatný pronájem Panského
dvora pro konání společenské akce
„Rozloučení s prázdninami“ pořádaného T. J. SK Jevíčko, která proběhne
v sobotu 28. 8. 2021 od 15:00 h s ukončením v neděli 29. 8. 2021 ve 02:00 h
2c/69R/2021 pronájem modlitebny v budově
synagogy spolku GLOBAL PHILIPPINE
HEALING, z. s. za účelem pořádání duchovní očistné techniky, zpěvu mantry
OM, každý čtvrtek v době od 19:00 do
21:00 h od 1. 8. 2021 do 31. 10. 2021
s platebními podmínkami dle ceníku
města za pronájem prostor v synagoze
3a/69R/2021
cenovou
nabídku
firmy
NETVOIP, s. r. o., Kostelní 41, Jevíčko,
IČ: 28850581 na upgrade kamerového
systému na Palackého náměstí v Jevíčku za částku 74.294 Kč bez DPH
4b/69R/2021 cenovou nabídku spol. INPROS
F-M, s. r. o., 28. října 1639, 738 01 Frýdek Místek, IČ: 64611281 na projektové práce (DÚR, DSP, DPS) na stavbu
„Chodník na p. č. 228/2, 228/25, 222/4,
222/5, 1750/8, 1740/14 v k. ú. Jevíčko-předměstí“ za částku 62.000 Kč bez
DPH
4c/69R/2021 cenovou nabídku spol. INPROS
F-M, s. r. o., 28. října 1639, 738 01 Frýdek Místek, IČ: 64611281 na inženýring
pro povolení stavby nápojného chodníku z ulice Brněnské k provozovně
LIDL, Na Rybníku za částku 26.000 Kč
bez DPH
4d/69R/2021 přijetí dotace od Ministerstva
průmyslu a obchodu pro akci „Podnikatelský park Jevíčko“ ve výši 9.575.825
Kč na 1. etapu zainvestování technické infrastruktury pro budoucí průmyslovou zónu dle Registrace akce
č. 122D201000003
4e/69R/2021 cenovou nabídku společnosti InProjects - Mgr. Alexander Ivanov,
788 16 Sobotín 257, IČ: 02008726 na
spolupráci při administraci při realizaci
projektu „Podnikatelský park Jevíčko“
za částku 60.000 Kč (není plátce DPH)
4f/69R/2021 úhradu prací provedených společností TOFRA-STAVBY, s. r. o., Biskupická 367, Jevíčko, IČ: 07695454 na
zastřešení problémového úseku hradeb
v úseku „I“ v souvislosti se zatékáním do
sousedního objektu č. p. 241, Okružní II
ve výši 63.920,40 Kč bez DPH
4g/69R/2021 přijetí dotace z Pardubického
kraje ve výši 40.000 Kč na provedení
restaurování tzv. Dworschakova kříže
v k. ú. Jevíčko-předměstí
4h/69R/2021 dotaci ve výši 7.200 Kč na pořá-

dání příměstského tábora „Prázdninová
dílna s knihou“ v termínu 12. 7. – 16. 7.
2021, dotaci ve výši 10.800 Kč na pořádání příměstského tábora „Všeuměl
sportovcem“ v termínu 12. 7. – 16. 7.
2021, oba pořádané MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s. a dotaci ve
výši 5.600 Kč na pořádání příměstského
tábora „Letní tenisový kemp“ v termínu
19. 7. – 23. 7. 2021 pořádaného Tenis-Clubem Jevíčko, z. s.
5a/69R/2021 prodej nepotřebného majetku osobní motorové vozidlo Škoda Octavia rz 1E3 3034 nejvyšší nabídce, minimálně za odhadní cenu dle zna leckého
posudku ve výši 35.000 Kč
6b/69R/2021 podání žádosti o pokácení tújí
na pozemku p. č. 169/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí, o pokácení břízy na pozemku p. č. 1199/6 v k. ú. Jevíčko-předměstí
7/69R/2021 navýšení ceny díla na havarijní
opravu zdroje tepla v objektu Soudní 51
v Jevíčku firmou Instalatérství Bidmon,
s. r. o., Třebovská 431, 569 43 Jevíčko,
IČ: 28821068 za částku 357.504,40 Kč
bez DPH, vzhledem k tomu, že v průběhu měsíců březen - červen 2021 došlo
k navýšení cen materiálů (potrubí, armatury, kotle, izolace, atd.) o více jak 20
% a jde o cenu obvyklou v daném místě
za dílo srovnatelných vlastností vzhledem k náročnosti provedení díla, délce doby, po kterou bude zhotovováno
a jde o cenu přiměřenou zakázce
Rada města Jevíčko potvrzuje
2d/69R/2021 potřebnost s vybudováním Domova se zvláštním režimem v obci
Křenov, kdy záměr společnosti Senior
Support, s. r. o., Korunní 2569/108, 101
00 Praha - Vinohrady, IČ: 08252793 je
v souladu se Střednědobým plánem
rozvoje sociálních služeb Pardubického
kraje, neboť tato lokalita je hodnocena
nedostatečným pokrytím počtu lůžek
této sociální služby

Rada města Jevíčko uděluje
2e/69R/2021 souhlas se záborem části pozemku p. č. 538/57 (598 m2) za účelem
zařízení staveniště pro výstavbu bytového domu v době od 1. 8. 2021 do
1. 1. 2022 dle dodané žádosti
6d/69R/2021 souhlas společnosti Lidl Česká
republika, v. o. s., IČ: 26178541 s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozemků
p. č. 1740/14, p. č. 1750/5, p. č. 1750/8,
p. č. 3073/4 a p. č. 3073/5, vše v k. ú.
Jevíčko-předměstí
Rada města Jevíčko souhlasí
2f/69R/2021 s nabídkou společnosti „Kino na
Kolečkách“ k uspořádání jednoho promítání letního kina v prostorách Panského dvora v termínu 17. 8. 2021, kdy
veškeré náklady na produkci budou pokryty z vybraného vstupného
Rada města Jevíčko pověřuje
3b/69R/2021 starostu vyvoláním jednání s autobusovým dopravcem Olomouckého
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Město Jevíčko

Městský úřad Jevíčko

INFORMACE

o konání 34. zasedání Zastupitelstva
města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko informuje o konání
34. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka,
svolaného starostou města Dušanem
Pávkem, dipl. um. v souladu s § 103 odst. 5
zákona o obcích.
Místo konání: sál Zámečku,
				 U Zámečku 451, Jevíčko
Doba konání: 11. 10. 2021 od 16:00 h
Program:		
				
				

bude zveřejněn 7 dní 		
před zasedáním
na úřední desce

V Jevíčku dne 16. 09. 2021
Dušan Pávek, dipl. um. v. r.
starosta města Jevíčka
kraje o možnosti zřízení nedělní odpolední autobusové linky do Olomouce
5b/69R/2021 vedoucího technických pracovníků zajištěním vyhlášení nabídky na
prodej osobního motorového vozidla
Škoda Octavia rz 1E3 3034 s uveřejněním na úřední desku města a internetových portálech
6c/69R/2021 starostu projednáním připomínek vyplývajících ze schůze komise životního prostředí o minimalizaci využívání silnic ve městě zemědělskou technikou a zákazem vyvážení digestátu na
polnosti v blízkosti města s Hanáckou
zemědělskou společností Jevíčko, a. s.
s ředitelem společnosti

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města
4a/69R/2021 schválit cenovou nabídku
a smlouvu o dílo firmy Ing. Lukáš
Roubal, Sádky 6, 796 01 Prostějov,
IČ: 76627942 na zajištění dokumentace pro provádění stavby na akci: „Nový
areál technických služeb a sběrného
dvora v Jevíčku – 2. etapa“ za částku
272.855 Kč vč. DPH

Rada města Jevíčko nedoporučuje zastupitelstvu města
6a/69R/2021 schválit nabídku společnosti
VIAGEM, a. s. na koupi pozemků p. č.
4811 (633 m2) a p. č. 4821 (1680 m2),
oba v k. ú. Jevíčko-předměstí za celkovou cenu 161.910 Kč

Rada města Jevíčko neschvaluje
6e/69R/2021 smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-122022830/VB/1 mezi Městem Jevíčko
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 4241/1
v k. ú. Jevíčko-předměstí
Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Měsíčník
města Jevíčka
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Usnesení 32. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 9. srpna 2021
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/32Z/2021 program 32. zasedání ZM konaného dne 9. 8. 2021
2/32Z/2021 návrhovou komisi ve složení: Ing.
Roman Müller, Ing. Jaroslav Zezula, Marek Káňa
4/32Z/2021 cenovou nabídku a smlouvu o dílo
firmy Ing. Lukáš Roubal, Sádky 6, 796
01 Prostějov, IČ: 76627942 na zajištění
dokumentace pro provádění stavby na

akci: „Nový areál technických služeb a
sběrného dvora v Jevíčku – 2. etapa“ za
částku 272.855 Kč vč. DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
5a/32Z/2021 prodloužení termínu dokončení
demoličních prací č. p. 275 a č. p. 276
na ul. Okružní I v Jevíčku do 31. 12. 2022
Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/32Z/2021 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Ing.
Františka Bušinu a Mgr. Rudolfa Berana

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
5b/32Z/2021 radu města realizací výběrového
řízení pro výběr zhotovitele na výstavbu
cyklostezky Jevíčko - Velké Opatovice
Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Usnesení 70. schůze Rady města Jevíčko konané dne 9. srpna 2021
Rada města Jevíčko schvaluje
1/70R/2021 program 70. schůze rady města
dne 9. 8. 2021
2/70R/2021 smlouvu mezi Městem Jevíčko
a společností CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň,
IČ: 04084063 dle přílohy s podmínkou
úhrady jednorázového poplatku za zřízení sítě Městu Jevíčko ve výši 15.000 Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
3a/70R/2021 podání výpovědi smlouvy
o odbavování lokálního infokanálu uzavřenou mezi Městem Jevíčko a společností Kabelová televize CZ, s. r. o. k 31.
8. 2021 a pověřuje starostu podáním
výpovědi

3b/70R/2021 uzavření smlouvy mezi Městem
Jevíčko a společností PROJEKTY B. H., s.
r. o., Valouškova 575/11, 635 00 Brno-Bystrc, zastoupené Ing. Jiřím Svobodou, autorem projektové dokumentace
na zajištění autorského dozoru stavby
„Přístavba a stavební úpravy kina Astra
na ul. Kostelní 41, Jevíčko“ za podmínek
800 Kč bez DPH/h, 8 Kč bez DPH/km
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
3c/70R/2021 objednávku zhotovení virtuální prohlídky interieru kostela a sakristie v Jevíčku společností Panoramas,
s. r. o. Šelešovice 110, 767 01 Kroměříž
za částku 3.000 Kč bez DPH

4a/70R/2021 odpuštění úhrady dvou měsíčních nájmů nájemci bytu č. 9 na adrese Komenského nám. č. p.167, Jevíčko
z důvodu mimořádné události vlivem
špatných povětrnostních podmínek ze
dne 8. 7. 2021 - zatečení vody střechou
do bytu
Rada města Jevíčko neschvaluje
4b/70R/2021 prominutí měsíčního nájmu žadateli a nájemci bytu č. 5, Třebovská 71,
Jevíčko
Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Usnesení 71. schůze Rady města Jevíčko konané dne 23. srpna 2021
Rada města Jevíčko schvaluje
1/71R/2021 program 71. schůze rady města
dne 23. 8. 2021
4b/71R/2021 záměr provozovat budoucí
městský kulturní dům ASTRA formou
nájemních smluv pro veškeré externí
uživatele
5a/71R/2021 dotaci ve výši 400 Kč na každého
účastníka letních táborů s trvalým pobytem v Jevíčku pořádaného Svazem
skautů a skautek ČR, 28. oddílu skautů
„Petra Müllera“ Jevíčko, z. s., který se
uskutečnil od 3. 7. 2021 do 14. 7. 2021
a od 14. 7. 2021 do 24. 7. 2021 v Trhonicích u Jimramova dle předložených
seznamů
5b/71R/2021 příspěvek pro Burzu filantropie
2021 v celkové výši 15.000 Kč na veřejně prospěšné projekty
5c/71R/2021 zadání dopracování dokumentace posouzení vlivů na ŽP ke změně
č. 3 územního plánu Jevíčko spol. Ecological Consulting, a. s., Legionářská
1085/8, 779 00 Olomouc, IČ: 25873962
za částku 36.000 Kč bez DPH na základě požadavků KrÚ Pardubického kraje,
OŽPZ
5d/71R/2021 cenovou nabídku firmy ASACONT s. r. o., 463 45 Lažany 93, IČ:
08712336 na pořízení variabilního
aretačního systému se zástěnami pro
kontejnerové stání u gymnázia v částce
79.600 Kč bez DPH
5e/71R/2021 cenovou nabídku společnosti
UNIFLEG CZ, spol. s r. o., Na Křečku 365,
109 04 Praha 10, IČ: 28906641 na poří-

zení mycího stolu OCEAN SUN SET pro
potřeby JSDH Jevíčko a technické údržby města za částku 76.656 Kč bez DPH
5f/71R/2021 dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování poradenských služeb mezi
Městem Jevíčko a společností Ernst &
Young, s. r. o., Na Florenci 2116/15, 110
00, Praha 1 po dobu udržitelnosti projektu „Zavedení systému door to door
v Jevíčku“ za částku 25.000 Kč bez DPH
a pověřuje starostu podpisem dodatku
č. 1
7b/71R/2021 smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2004574/VB/4 mezi
Městem Jevíčko a společností ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín na zřízení věcného břemene
- služebnosti na pozemku p. č. 158/5
- zahrada, p. č. 163/2 - ostatní plocha,
p. č. 1751/31 - ostatní plocha, p. č.
3571/1 - ostatní plocha a p. č. st. 1381
- zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Jevíčkopředměstí, jednorázovou náhradu za zřízení výše popsaných práv odpovídajících věcnému břemeni ve výši
10.100 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
7c/71R/2021 smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-122022381/SOBS VB/2 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení
věcného břemene na pozemku p. č.
3072/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši
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jednorázové náhrady 2.000 Kč bez DPH
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
7d/71R/2021 smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-122022224/SOBS VB/1 mezi Městem
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce,
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na
zřízení věcného břemene na pozemcích
p. č. 5330/1, p. č. 5384, p. č. 1687/3, p. č.
1497 a p. č. 1753/2, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady
10.400 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
7e/71R/2021 záměr prodeje pozemku p. č.
438/2 a části pozemků p. č. 440 a p. č.
1324/1, vše v k. ú. Zadní Arnoštov
7g/71R/2021 záměr prodeje části pozemku
p. č. 24/1 v k. ú. Zadní Arnoštov
7i/71R/2021 smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-122022829/VB/1 mezi Městem Jevíčko
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení
věcného břemene na pozemcích p. č.
538/74 a p. č. 550/69, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady 2.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
7j/71R/2021 smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-122022960/VB/1 mezi Městem Jevíčko
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věc-
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ného břemene na pozemku p. č. 3052
v k. ú. Jevíčkopředměstí, výši jednorázové náhrady 2.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
7k/71R/2021 smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-122022187/VB/1 mezi Městem Jevíčko
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení
věcného břemene na pozemcích p. č.
4240 a p. č. 4241/1, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové náhrady
2.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
7l/71R/2021 smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-122022830/VB/1 mezi Městem Jevíčko
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 4241/1
v k. ú. Jevíčkopředměstí, výši jednorázové náhrady 6.100 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
7n/71R/2021 smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-122022810/SOBS VB/4 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení
věcného břemene na pozemcích p. č.
1751/65, p. č. 1751/66, p. č. 2557/4, p. č.
2557/3, p. č. 2557/2 a p. č. 2561, vše v k.
ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové
náhrady 4.100 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
7p/71R/2021 dodatek č. 1 nájemní smlouvy mezi Městem Jevíčko a nájemcem
nebytového prostoru ve III. NP domu
Palackého nám. 1 na pronájem uvedeného nebytového prostoru s prodloužením nájmu do 31. 12. 2022 a pověřuje starostu podpisem dodatku nájemní
smlouvy
7q/71R/2021 úpravu cen nájemného za pozemky v majetku města Jevíčka pro
nově uzavřené i stávající nájemní
smlouvy
7r/71R/2021 smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti mezi Městem Je-

víčko a společností CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 na
zřízení věcného břemene na pozemku
p. č. 107/9 v k. ú. Jevíčko-město, výši
jednorázové náhrady 1.000 Kč bez DPH
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Rada města Jevíčko přiděluje
8/71R/2021 byt č. 1 na ul. Biskupická 364, Jevíčko, žadatelům dle zápisu s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou
od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2022

Rada města Jevíčko ruší
7a/71R/2021 usnesení RM č. 5a/67R/2021
ze dne 7. 6. 2021 týkající se smlouvy
o zřízení věcného břemene č. IE-122004574/VB/4 mezi Městem Jevíčko
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení
věcného břemene - služebnosti na pozemku p. č. 163/2 - ostatní plocha, p. č.
1751/31 - ostatní plocha, p. č. 3571/1 ostatní plocha a p. č. st. 1381 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí s jednorázovou náhradou
za zřízení výše popsaných práv odpovídajících věcnému břemeni ve výši 9.100
Kč bez DPH
Rada města Jevíčko uděluje
3/71R/2021 souhlas pro ZŠ Jevíčko k přijetí
účelově určeného finančního daru od
společnosti Women for Women, o. p.
s., v rámci projektu „Obědy pro děti“
pro školní rok 2021/2022 v celkové výši
63.375 Kč a pověřuje ředitele ZŠ Jevíčko
podpisem darovacích smluvVytvořeno
v aplikaci UZOb. strana 3 / 3
6a/71R/2021 souhlasné stanovisko ke zřízení
sjezdu pro napojení novostavby bytového domu na ul. Třebovská p. č. 138/1
a p. č. 216/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí a
pověřuje starostu podpisem uděleného
souhlasu
6b/71R/2021 souhlasné stanovisko k zvláštnímu užívání komunikace pro umístění
přípojek k novostavbě bytového domu
na ul. Třebovská p. č. 138/1 a p. č. 216/1
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje
starostu podpisem uděleného souhlasu

7o/71R/2021 souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se stavbou s názvem akce

„Jevíčko, Olomoucká 226, kNN“ s požadavkem uložení kabelového vedení NN
v zeleném pásu kolem silnice v dostatečné hloubce z důvodu možné realizace zpevněných ploch - chodníku

Rada města Jevíčko souhlasí
2b/71R/2021 a podporuje úpravy autobusového jízdního řádu mezi městy Konice
a Jevíčko dle předloženého návrhu
obce Šubířov
4a/71R/2021 s návrhem starosty, uplatnit si
pro Město Jevíčko DPH z celkové ceny
rekonstrukce kina Astra, kdy DPH stavby činí 7.843.978 Kč, a toto DPH bude
kráceno poměrem a koeficientem dle
§ 76 Zákona o dani z přidané hodnoty
č. 235/2004 Sb.
Rada města Jevíčko pověřuje
2a/71R/2021 starostu projednáním návrhu
autobusového dopravního spojení
v neděli ve směru Konice-Šubířov-Jevíčko a zpětně Jevíčko-Šubířov-Konice
s návazností na další autobusové spojedo cílových stanic Olomouc a Prostějov
s Pardubickým a Olomouckým krajem

4c/71R/2021 starostu zpracováním návrhu
ceníku nájmů pro prostory kulturního
domu ASTRA a předložením materiálu
do jednání RM nejpozději do 31. 10.
2022
Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města
7f/71R/2021 schválit prodej pozemku p. č.
438/2 a části pozemků p. č. 440 a p.
č. 1324/1, vše v k. ú. Zadní Arnoštov
s doporučením držet se horní hranice
ceníkové ceny

7h/71R/2021 schválit prodej části pozemku p.
č. 24/1 v k. ú. Zadní Arnoštov s doporučením držet se horní hranice ceníkové
ceny
7m/71R/2021 schválit stavebníkům dle zápisu prodloužení lhůty pro dokončení
staveb garáže v lokalitě za Židovským
hřbitovem v k. ú. Jevíčko-předměstí do
31. 12. 2021
Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Usnesení 72. schůze Rady města Jevíčko konané dne 6. září 2021
Rada města Jevíčko schvaluje
1/72R/2021 program 72. schůze rady města
dne 6. 9. 2021
2/72R/2021 vznik Centra římsko-germánské
archeologie v Jevíčku (CERGA) se zázemím v atriu budovy MěÚ dle zápisu
3c/72R/2021 bezplatný pronájem městské
chaty na Smolenské přehradě v termínu
5. - 7. 11. 2021 za účelem pořádání výtvarného soustředění žáků ZUŠ Jevíčko
4b/72R/2021 záměr pronájmu části pozemku
p. č. 175/8 v k. ú Jevíčko-předměstí
5a/72R/2021 výzvu k podání nabídek k veřejné
zakázce „Výstavba společné stezky Jevíčko-Velké Opatovice“ zadávané zjednodušeným podlimitním řízením podle
§ 53 ZZVZ včetně příloh a členy komise

pro hodnocení nabídek za Město Jevíčko dle zápisu
5b/72R/2021 nákup zemního plynu na období
roku 2023 dle cenové nabídky společnosti MND
6/72R/2021 cenovou nabídku firmy TESAŘSTVÍ, Ladislav Vašík, Zálesí 12, 569 43
Biskupice na stavbu: „Novostavba krytého stání pro 2 automobily, Jevíčko“
za částku 98.025 Kč (není plátce DPH)
s využitím dostupných materiálů
z vlastních zdrojů
7/72R/2021 smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi Městem Jevíčko a společností
PODA, a. s., 28. října 1168/102, 702 00
Ostrava na zřízení věcného břemene
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na pozemcích p. č. 174/4, p. č. 174/5,
p. č. 175/2, p. č. 175/3, p. č. 175/4, p. č.
175/10, p. č. 179, p. č. 186, p. č. 187/1,
p. č. 187/3, p. č. 526/1, p. č. 526/2, p. č.
526/3, p. č. 526/4, p. č. 526/6, p. č. 528,
p. č. 529/2, p. č. 529/3, p. č. 529/4, p.
č. 530/21, p. č. 538/14, p. č. 538/16, p.
č. 538/20, p. č. 538/25, p. č. 538/57, p.
č. 538/64, p. č. 1714/1, p. č. 1715/5, p.
č. 1715/7, p. č. 1737/2, p. č. 1737/3, p.
č. 1737/8, p. č. 1744/1, p. č. 1744/3, p.
č. 1757/1, p. č. 1757/6, p. č. 3573 a p.
č. st. 268, vše v k. ú Jevíčko-předměstí
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
8a/72R/2021 dohodu o ukončení nájmu bytu
č. 12 na adrese Pivovarská 812 v Jevíčku
na základě žádosti nájemce ke dni 30. 9.
2021 za předpokladu, že budou ze stra-

Měsíčník
města Jevíčka
										
ny nájemce splněny všechny kroky, které povedou k řádnému
předání a převzetí této bytové jednotky - úklid, výmalba
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Rada města Jevíčko uděluje
4a/72R/2021 souhlas Policii ČR, Územnímu odboru Svitavy k dálkovému
přístupu ke kamerovému systému města Jevíčka
Rada města Jevíčko pověřuje
3a/72R/2021 investičního technika jednáním a přípravou podkladů ve
věci řešení závad na rozvodech vody v budově ZŠ Jevíčko
3b/72R/2021 starostu zajištěním doplňujících informací k záměru obnovení činnosti organizace Pionýr Jevíčko dle zápisu
4c/72R/2021 starostu předložením návrhu smlouvy o umístění
Z boxu od společnosti Zásilkovna, s. r. o., Lihovarská 1060/12,
Libeň, 190 00 Praha na vytipovaném pozemku města p. č. 175/8
v k. ú. Jevíčko-předměstí na ul. K. H. Borovského
8b/72R/2021 referenta SBF k jednání s nájemcem bytu č. 12 na adrese
Pivovarská 812, Jevíčko ohledně řádného předání bytu zpět pronajímateli
Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Úterky

15:10 - 16:10
Seniorský klub

Středy

Volná herna, výtvarné dílny – sudý týden

6.10. Procvičujeme mozkové závity
13.10. Hrátky

20.10. Protažení celého těla
27.10. Tvořivá dílna

Čtvrtky

10:00-11:00
15:30-16:30

Volná herna, cvičení

Vážení spoluobčané a bývalí zaměstnanci společnosti Kras Chornice,

oslovujeme vás s prosbou o zápůjčku dokumentů, týkajících se historie výroby
padáků v Krasu Chornice, případně i předválečné výroby firmy Sponer v Chornicích.
Může se jednat např. o novinové výstřižky, fotografie, atp.
Dokumentaci bychom okopírovali a případně použili v knižní publikaci o výrobě
padáků na pomezí Moravy a Čech.
Děkujeme vám																			 Svatoslav Marek
																									 MarS a.s.
GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Noví prváci na Gymjev

Zahájení nového školního roku na Gymnáziu v Jevíčku se pro nově nastupující
žáky neslo ve znamení adaptačního kurzu. Jen se trochu rozhlédli po třídě, už balili kufry a hurá
na adapťák. Jak se s příchodem do nového prostředí vyrovnali? A jak si užili první společné dny
s novými kamarády a učiteli?
„Letošní začátek školy byl velmi obtížný. Po dlouhé distanční výuce a prázdninách se mi popravdě do školy nechtělo vůbec. Navíc do nové školy s novými spolužáky a učiteli. Prvního září jsem
si dokonce říkala, že to všechno nové vůbec nezvládnu. Že bude lyceum něco jiného, než na co
jsem byla zvyklá ze základní školy, jsem čekala, že bude ale až tak jiné, jsem si ovšem nepředstavovala ani v těch nejbujnějších snech. První překvapení bylo s učiteli. Těm ze srdce záleželo na
tom, abychom všechno zvládli. Byli (a jsou) usměvaví, laskaví a moudří a já jim za to moc děkuju. Adaptační kurz, kde jsme s paní učitelkou a panem učitelem vařili,
šili si sešity a lezli do nepřístupné jeskyně, byl hodně nezvyklý. Ale co
mě nejvíc překvapilo, byli mí spolužáci. Jak se mohlo podařit sehnat tak
úžasnou partu chápavých, tolerantních a ohleduplných lidí, kteří o svém
životě přemýšlí podobně jako já? Možná to byla náhoda, ale jak říká pan
třídní, náhody neexistují. Kdo ví. Zítra poprvé usednu do lavice, protože začíná normální škola. Už se nebojím, ale těším se na své usměvavé
a chápající učitele a své spolužáky, se kterými nás čekají luxusní čtyři roky
(a možná nejen ty... ).“ (žákyně 1. ročníku lycea)
„Prvního září. Všichni sedíme zamlklí ve třídě. Co nás čeká? První okamžiky spolu, první informace, krátká prohlídka školy a…Nalodili jsme se do
autobusu a očekávali to lepší, možná nejlepší. Což se dostavilo. Adapťák.
Jakmile jsme přijeli na místo a obdrželi klíčky od chatek, začali jsme se
všichni pomalu seznamovat. Velmi brzy snad každý našel někoho, s kým
si rozumí. Během tří dnů jsme prošli společným programem, lezli jsme po horolezecké stěně, mnozí nadšeně prošli lanovým centrem. Někteří
měli strach, někteří respekt, ale užili si to všichni, jak lezci, tak jejich povzbuzovatelé. Součástí programu byla i lukostřelba. Navzdory tomu, že nás
po ní ještě teď bolí ruce, jsme se všichni cítili jako Robin Hood. Poslední den jsme prošli ještě týmovými hrami, což také jistě přispělo ke vzájemnému poznávání. Cítili jsme se vděčně i za to, že na nás učitelé mysleli a zařídili nám obědový balíček do autobusu, jelikož jsme odjížděli v čase
oběda (děkujeme!). A po adapťáku? Mentální příprava na ten pravý začátek školního roku. Doufáme, že uspějeme.“ (žákyně 1. ročníku gymnázia:
Dokoupilová Hana, Krejčířová Tereza, Veselá Vanesa)
Nám nezbývá než našim novým studentkám a studentům popřát hodně úspěchů ve studiu, neobyčejné a nezapomenutelné zážitky a především
mnoho skvělých kamarádů a také učitelů, kteří je budou provázet následujícími čtyřmi roky jejich života.
Mgr. Lucie Škvařilová, ředitelka školy

www.jevicko.cz

8/

Jevíčský zpravodaj

Říjen 2021

Oznámení voličům o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 8. a 9. října 2021
V souladu s ustanovením § 15odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Polanecké sněmovny Parlamentu ČR a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
i n f o r m u j i v o l i č e , že
1. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek dne 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost - budova kulturního domu, Jevíčko - Zadní Arnoštov pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v
Jevíčku - Zadním Arnoštově, popřípadě pro voliče s voličským průkazem
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost - budova synagogy v Jevíčku, Soudní ulice pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jevíčku ulice A. K. Vitáka, Brněnská, Eden, K. Čapka, K. H. Borovského, Kostelíček, M. Mikuláše, Mackerleho, Mlýnská, Na
Rybníku, Na Salajce, Nappova, Nerudova, Okružní I, Okružní IV, Petra Bezruče, Pionýrská, Slunečná, Smolenská, TRNLéčebna, U Zámečku, Vrchlického, Římských legií, popřípadě pro voliče s voličským průkazem
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost - budova synagogy v Jevíčku, Soudní ulice pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jevíčku ulice Barvířská, Biskupická, Dolní, Dolní Farní, Dr. Klimeše, Horní, Horní Farní, K. Appla, Kobližná, Komenského nám.,
Kostelní, Krátká, Křivánkova, Luční, Malé náměstí, Okružní II, Okružní III, Olomoucká, Palackého nám., Pivovarská, Pod
Zahradami, Přehrada, Příční, Růžová, Soudní, Spojovací, Svitavská, Třebovská, U Cihelny, U Střelnice, Úzká, Zadní a pro
voliče, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v Jevíčku – na č.ev. bez názvu ulice, popřípadě pro voliče s voličským průkazem
3. Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu ve městě Jevíčko.
4. Voličům – občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
5. Volič vybaven voličským průkazem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, může na tento voličský průkaz hlasovat
v jakémkoliv volebním okrsku.
6. Voličům budou dodány nejpozději do 5. října 2021 hlasovací lístky.
Obálky budou dodány podle aktuálních voličských seznamů do poštovních schránek, případně na jiné vhodné
místo. Občané, kteří hlasovací lístek neobdrží, ztratí jej nebo znehodnotí, si mohou náhradní vyzvednout před
volbami na městském úřadě, ve dnech voleb přímo ve volební místnosti.
7. Občané, kteří budou chtít volit, ale jejich zdravotní stav jim neumožňuje dostavit se do volební místnosti, mohou
požádat sami nebo prostřednictvím jiné osoby (před volbami na městském úřadě nebo ve dny voleb ve volební
místnosti) o návštěvu členů okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou v místě jejich trvalého pobytu.
8. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti jsou pro všechny přítomné závazné pokyny předsedy
okrskové volební komise.
9. Z důvodu ochrany obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a šíření onemocnění COVID-19, upozorňujeme voliče na povinnost
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování.
Při vstupu do volební místnosti použijte dezinfekci rukou a k vyznačení preferenčních hlasů přednostně vlastní propisovací
tužku.
10. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební
komise hlasování neumožní.
V Jevíčku dne 15.09.2021
Dušan Pávek, dipl.um.,v.r.
starosta

www.jevicko.cz

Měsíčník
města Jevíčka
										

Alois Gottwald – 120 let od narození

Dne 28. července uplynulo 120 let od narození jevíčského občana Aloise Gottwalda. V poslední době byl několikrát vzpomenut
– roku 2017 napsala Mgr. Helena Ulčová profilový článek do Iniciál
Jevíčského zpravodaje, obsahující základní údaje, okruhy činnosti
a vzpomínky paní Anny Langerové i její, Mgr. Michal Schuster ve
stati o pobytech varhanního virtuosa B. A. Wiedermanna na Malé
Hané, uveřejněné vesborníku Muzeum Blanenska 2020–2021, čerpá
z článku A. Gottwalda, tehdy již učitele hudby v Jevíčku, z r. 1970
v Malé Hané a cituje dopis z jeho pozůstalosti, kniha Kořeny
z r. 2021 přináší jeho medailon.
Výše zmíněné dokazuje, že není zapomenuto lokální a regionální
badatelské činnosti a působení této skromné osobnosti Jevíčka, Jevíčska a Malé Hané.
Výročí mě vede také k úvaze o významu života a působení člověka, který byl vychován svou rodinou a okolím k věrnosti tradičním
hodnotám – převzetí živnosti po otci, k povinnosti dochovat staré
rodiče, k pokračování ve varhanickém působení dědečka.
Dlužno ovšem podotknout, že k práci a povinnostem patřilo i kulturní vyžití, kterého Jevíčko poskytovalo hojnost, a kterého se Alois
Gottwald aktivně účastnil: hudba a muzicírování, amatérské divadlo…
Jako hodinář tedy bděl nad chodem nástěnných, kapesních i náramkovýchhodin, jež odměřovaly čas k povinnostem, odpočinku
i zábavě v širokém okolí… Jako hudebník pak přispěl, vedle výuky
žáků, zpěvem i hrou k úspěchu nejednoho veřejného vystoupení.
Jako varhaník dodával na působivosti vánoční atmosféře pro téměř tři generace, nejedné dvojicizahrál při obřadu svatební pochod
a dlouhou řadu spoluobčanů vyprovodil na jejich poslední cestě.
Tolik vzpomínka na mého prastrýce, pana Aloise Gottwalda, v roce,
kdy uplynulo 120 let od jeho narození.
Jaroslava Čajová
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Tábor v Bobrovecké dolině
„Když se brána otevře a známé hory vyletí.
Celý rok jsi přemítal a teď jen vzlykáš, je ti k zalknutí.
Ranní rosu botama srážet, známou cestou nevšední.
Tolik barev, vůní vnímat, jít a doufat, že NENÍ POSLEDNÍ…“
To se zpívá v jedné z našich táborových písní a my věříme, že nebyl
poslední…poslední tábor v roce 2019 v Bobrovecké dolině. Sedmdesátiletá tradice, to už je totiž něco, co by nemělo jen tak utichnout. Jezdili tam naši tátové, jezdili jsme tam my a teď tam chceme
vzít naše děti. A nejen na tábor do Bobrovce! Rádi bychom v dnešní,
velmi uspěchané době, plné tlaku a přehnaných ambicí, udělali krok
zpět k přírodě a zálesáctví a předali našim dětem to, co kdysi parta
lidí v čele s Romanem Müllerem předala nám, a co v nás zanechalo
hluboké a krásné vzpomínky. Moc lidí asi netuší, že Pionýrská skupina Jevíčko má poměrně dlouhou tradici a pan František Továrek je
jakousi ikonou v rámci celé pionýrské organizace v České republice.
Proto jsme se rozhodli navázat tam, kde to kdysi bylo přerušeno a
vrátit se zpět ke kořenům. Znovu tedy zakládáme i Pionýrský oddíl,
kam děti budou moci chodit i v průběhu roku a jako vyvrcholení jet
„za odměnu“ na tábor v Bobrovci. Schůzky se budou konat každý
čtvrtek od 16 do 18 hodin a na vedení se bude spolupodílet celá
parta lidí. Rádi bychom s dětmi trávili hodně času v přírodě, hráli
s nimi hry a učili je zálesáckým dovednostem. Součástí by, dle zájmu dětí a rodičů, měly být i víkendové výpravy. Věříme, že spousta
jevíčských rodičů, kteří prošli stejnou výchovou jako my, jezdili na
tábory a chodili do turistického oddílu TOM Věžník, na tuto dobu
rádi vzpomínají a rádi nám své ratolesti svěří. Pokud se máte chuť
připojit, stačí dát vědět na email pionyrjevicko@seznam.cz a my
vám obratem pošleme přihlášku a instrukce ke schůzkám. Budeme
se moc těšit na setkání starých známých, a i na vaše ratolesti.
„SLUNCI, HORÁM, MLÁDÍ, VLAJCE, ZDAR, ZDAR, ZDAR!“
Za tým Pionýrské skupiny Jevíčko Mgr. Kateřina Smékalová

Prázdniny mladých hasičů ze SDH Jevíčko

Pohár Malé Hané
V sobotu 14. srpna se konal již XXX. ročník tradiční soutěže mladých
hasičů v požárním útoku a běhu na 60 m s překážkami. Na atletické
hřiště se k nám přijelo podívat celkem 5 družstev a 49 jednotlivců
v kategoriích přípravka (děti do 6 let), mladší žáci (do 11 let) a starší
žáci (do 15 let). Počasí nám přálo, a tak jsme se i v takto malém
počtu závodníků mohli těšit na vydařené výkony. V požárním útoku
si putovní pohár odvezlo družstvo ze Sušic v kategorii mladší žáci
a družstvo starších žáků
z Hradce nad Svitavou.
Mladí závodníci z Jevíčka využili podpory rodičů,
nezalekli se soupeřů a statečně bojovali s hadicemi
v běhu na 60 m. Celkem
čtyři z nich vybojovali medaili, a to: Ema Dvořáková – 1. místo, Viola Bidmonová – 2. místo (obě kat. přípravka dívky) a Jan Šmach – 3. místo (kat. přípravka chlapci), Nela Hegerová
– 2. místo (kat. mladší dívky). I když se ne všem dařilo, jak by chtěli,
tak na konci závodů měli úsměv od ucha k uchu, a to je pro nás
vedoucí motivace a zároveň ta největší odměna.

Rescue Camp 2021
V týdnu od 16. do 20. srpna jsme v podobě příměstského tábora
připravili pro naše mladé hasiče Rescue Camp. Celkem se tábora
zúčastnilo 23 dětí. V pondělí byly na programu kolektivní hry a první
část výroby masek na obličej. Také jsme navštívili Městskou věž. Úterý jsme zahájili návštěvou stanice záchranné služby Jihomoravského
kraje ve Velkých Opatovicích, kde si děti prohlédly sanitku, vyzkou-

šely EKG nebo
třeba krční límec
a také přenos
pacienta v celotělové vakuové
dlaze. V půli tábora jsme jeli na
celodenní výlet
na Dolní Moravu, kde nás čekal
výstup na Stezku v oblacích. Cestu nahoru jsme si ulehčili lanovkou
Sněžník a zpět dolů jsme měli možnost svištět Mamutí horskou dráhou. Zbytek dne děti strávily v Mamutím zážitkovém parku plném
zajímavých atrakcí. Ve čtvrtek ráno jsme se přesunuli na Žlíbka, kde
na děti čekalo dopravní hřiště. Každý si zde vyzkoušel roli chodce, řidiče i policisty. Děti, které nedávaly při výkladu dobrý pozor,
nasbíraly pokuty ve formě razítek. Někdo jich měl pár, někdo plné
předloktí. Odpoledne patřilo dílničkám a praktické výuce používání
přenosného hasicího přístroje. Konec tábora uzavřel Den s IZS, který
byl přístupný také veřejnosti. Přijeli se k nám podívat policisté, záchranáři a také jevíčští hasiči, již nám předvedli ukázku vyproštění
osoby z havarovaného vozidla. K vyzkoušení byl také bumperball,
fotbalové šipky, lukostřelba nebo malování na obličej. Program pro
děti zakončila hasičská pěna, v níž se děti dosyta vyřádily. A ačkoliv
opouštěly tábor mokré, špinavé a utahané, přesto věříme, že i nadmíru spokojené.Závěrem se sluší vyjádřit velké poděkování všem,
kteří se jakkoli podíleli na chodu tábora.

www.jevicko.cz

Za MH Jevíčko Simona Konečná

10 /

Jevíčský zpravodaj

Říjen 2021

11. ročník ankety ADHR

Město Jevíčko zve spoluobčany

Dobrovolní hasiči roku 2021

k účasti na vzpomínkovém aktu u příležitosti státního svátku –

Dne vzniku samostatného

Dovolte mi Vám s potěšením oznámit, že jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko byla odbornou porotou vybrána
mezi finalisty letošního ročníku soutěže dobrovolní hasiči roku
2021. Bližší informace naleznete na:
https://www.adhr.cz/nominace-11-rocniku-ankety-dobrovolni-hasici-roku/
Desetičlenná odborná porota rozhodlao ocenění 25 jednotek
a 25 sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky,
za profesionální provedení zásahu, jako je hašení požárů domů, pomoc při dopravních nehodách, při likvidaci
následků tornáda nebo za preventivní a výchovnou činnost. Ocenění jejich práce proběhlo v rámci jubilejního
11. ročníku Ankety Dobrovolní Hasiči Roku. Na řadu tak
přichází veřejnost, která svým hlasování rozhodne o výsledném pořadí všech oceněných. Finalisté na prvních
třech místech k ocenění díky partnerům Ankety obdrží finanční a věcné dary v celkové hodnotě přesahující
2,4 miliony korun. Samotné slavnostní vyhlášení je plánováno
na 16. listopadu 2021 a bude uzpůsobeno aktuálním podmínkám preventivních opatření.
„Rozmanitost posuzovaných zásahů a činností byla široká.
Hlavními motivy příběhů byly také požáry, dopravní nehody
i pomoc po tornádu na Hodonínsku, která nám připomněla, že síla živlů je nezkrotná a každá dobrovolná pomoc
k nezaplacení. Přesto, že v rámci ankety můžeme zviditelnit
a vyzdvihnout jen malou část práce dobrovolných hasičů,
vyjadřujeme skrze ní naše uznání a podporu všem“, řekl Radek Benčík, jednatel společnosti NET4GAS a člen odborné
poroty.
Hlasovat lze dvěma způsoby. Prostřednictvím hlasovacího formuláře přímo na stránkách ankety www.adhr.cz, nebo zasláním
hlasovací SMS. Podrobnosti k hlasování jsou uvedeny na stránkách Ankety.
1) Prostřednictvím hlasovacího formuláře na webu
https://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/hlasující uděluje
jeden hlas v každé z 5 oblastí v kategorii jednotek SDH.
Pro řádné hlasování je nutné vyplnit všechna povinná pole
a kliknout na tlačítko ODESLAT. V případě, že hlasování
proběhlo řádně, obdrží hlasující potvrzovací zprávu
na uvedenou emailovou adresu.
2) Prostřednictvím SMS zaslané na telefonní číslo 900 77 06
• tvar SMS pro JSDH Jevíčko

československého státu

1918

2021

Slavnostní připomínka 103. výročí
vzniku ČSR proběhne
ve čtvrtek 28. října 2021
od 16 hodin na Palackého náměstí
v prostoru před sochou T. G. Masaryka.
Následně se společně přesuneme k památníku
obětem 1. světové války u budovy Zámečku,
kde bude uctěna památka zesnulých spoluobčanů.

ASPV Jevíčko Vás zve na cvičení pro

RODIČE S DĚTMI
(pro děti od 2 do 6 let)

Cvičit budeme každé

úterý od 17 do 18 hodin

v malé tělocvičně ZŠ Jevíčko.
Děti se budou seznamovat s různými gymnastickými
pomůckami a zdokonalovat se v pohybové aktivitě.

HASICImezeraJVC2

Hlasování bylo spuštěno 10. září
a končí 20. října 2021 ve 24:00 hod.

Začínáme

Do soutěže je jednotka SDH Jevíčko přihlášena se zásahem na požár hospodářského stavení v Biskupicích. Děkuji
mnohokrát za Vaši podporu a prosím o rozšíření této informace mezi další příznivce jevíčských hasičů.

Stanislav Ducháček
velitel JSDH Jevíčko

5. října 2021

Těší se na vás Jitka Budigová a Alena Popelková.
Kontakt: jitka.skrebska@seznam.cz
Cvičné:

www.jevicko.cz

30 Kč/lekce pro celou rodinu

Měsíčník
města Jevíčka
										

Městské muzeum Jevíčko
Vás srdečně zve na výstavu,

Říjen 2021

Město Jevíčko a 98. oddíl oldskautů Františka Plecha
Vás zvou v neděli 31. října 2021 na

Městská věž bude otevřena od 8.00 do 18:00
16:30 slavnostní odhalení pamětní desky panu učiteli

která bude ve spolupráci
s Múzeem obchodu Bratislava probíhat
v prostorách bývalé synagogy
Vernisáž s doprovodným programem 13. 10. 2021 v 16:00
Výstava bude přístupná o říjnových a listopadových víkendech
v časech 14:00 až 17:00 nebo na
objednání u vedoucí Městského muzea
tel. 605 531 067

těš
CVIČENÍ

ím

se

od

říj

na

Očima
fyzioterapeutky

!

KARDIO
FUNKČNÍ A CORE TRÉNINK
POHYBOVÁ STABILITA
STREČINK S PRVKY JÓGY

KAŽDÉ pondělí v 18:00 - 1 9:1 5
V TĚLOCVIČNĚ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V JEVÍČKU
cena za lekci: 70 KČ; STUDENT 50 KČ

permanentka: 10+1 LEKCE 700 KČ
STUDENT 500 KČ

terezafinsterlova@seznam.cz

www.jevicko.cz

Srdečně zvou pořadatelé
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Městská knihovna Jevíčko

Připravujeme pro vás autorské
čtení Sylvy Fischerové, která je ne-

Půjčovní doba knihovny od 1. října 2021 do odvolání.

jen úžasná osobnost, ale také má vztah
k Jevíčku. Jejím švagrem byl Josef Jedlička,
který ve své knize Krev není voda vzpomíná
na svoji jevíčskou část rodiny. Přesné datum setkání najdete na webových stránkách a FB knihovny v Jevíčku.
https://www.knihovna-jevicko.cz/

12. října 2021 v 17.00 hodin

Arnošt Vašíček a České tajemno

Dějiny jsou plné událostí, které se navzdory vědeckému zkoumání doposud nepodařilo uspokojivě vysvětlit, a které nás provokují
svou tajemností. Záhadné archeologické nálezy, podivné záznamy v kronikách a také tajuplné okamžiky v životě některých proslulých osobností naznačují, že minulost je daleko vzrušivější, než
si vůbecdovedeme představit a vybízejí nás k novému pátrání.
Arnošt Vašíček uvádí fascinující tajemství historie od magických rituálů v temném pravěku po nejnovější důkazy o UFO.
Hrad svatého grálu - Prokletá hrobka– Nové šokující objevy ve Voynichovu rukopisu - Golem a jeho bratři - Ztracení
v propasti času - Incký princ na Moravě –– Děsivé noční mory –
UFO útočí - Na vlnách podivna…

Sylva Fischerová
jedna z nejpozoruhodnějších básnířek své
generace, prozaička, esejistka a klasická filoložka. Narozena v Praze, do 18 let však
žila v Olomouci. Debutovala v roce 1986
sbírkou Chvění závodních koní. Je autorkou jedenácti básnických sbírek, píše také
povídky, romány a knihy pro děti. Její verše byly přeloženy do řady jazyků, tři knižní výbory vyšly ve Velké
Británii a v USA, prozaická díla vycházejí v angličtině, němčině,
nizozemštině, polštině a j. Dvě alba z jejích básnických textů vydala Monika Načeva. V roce 2018 se stala první básnířkou města
Prahy, kde také žije a přednáší starou řeckou literaturu, náboženství a filosofii na Karlově univerzitě. V roce 2020 jí vyšel povídkový soubor Tisíce plošin (Druhé město).
Díla: Zázrak (2005), Anděl na okně (2007), Egbérie a Olténie
(2011), Pasáž (2011), Evropa je jako židle Thonet, Amerika je pravý úhel (2012), Bizom aneb Služba a mise (2016), Světový orloj
(2017), Kostel pro kuřáky. Pražské básně / A ChurchforSmokers.
Prague Poems (2019), Tisíce plošin (2020)
Upozorňujeme všechny čtenáře, že je možné platit registrační
poplatek v knihovně i na číslo účtu. Dospělí 80,- Kč a rodinný
poplatek 100,- Kč.
Číslo účtu, na který můžete platit registrační poplatek za knihovnu je: 19-2526591/0100
Variabilní symbol - číslo čtenáře, které máte na čtenářském průkazu, nevíte-li, zavolejte do knihovny a my vám je sdělíme.
Specifický symbol - 3314.
Všechny akce knihovny budou probíhat za aktuálně platných hygienických opatření.
Děkujeme za pochopení.

Společnost Czech Blades s. r. o. se sídlem v Jevíčku
nabízí uplatnění ve výrobě čepelek na pozice:

• Operátor broušení - brusič
• Operátor balení • Mechanik/obráběč
• Nástrojař

Manželé hledají ke koupi starší dům na bydlení
(Jevíčko, V. Opatovice a okolí). Tel.: 732 798 770.

Koupíme chalupu – Svitavy, Blansko.
Tel.: 604 697 683.

S těmito požadavky:
• vyučen v příslušném oboru strojním
nebo příbuzném oboru, pro pozici balení
pouze vyučení
• nástup dle dohody
Nabízíme:
• zaměstnání v prosperující a dynamicky
se rozvíjející firmě
• finanční podmínky podle dosaženého vzdělání
a délky praxe, bonus dle výkonu
• 5 týdnů dovolené
• 13. mzda
• možnost dalšího profesního vzdělávání
• mimoplatové benefity (závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele)

Písemné přihlášky zasílejte na adresu Czech Blades, s. r. o., personální oddělení,
Brněnská 559, 569 43 Jevíčko nebo na e-mail: marcela.svancarova@czechblades.cz,
tel. 461 801 217 nebo 737 276 584

www.jevicko.cz

Měsíčník
města Jevíčka
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OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
V PRAXI!
železné
a neželezné
kovy

53 %

plasty

beton

25 %

ostatní

12 %

8%

nebezpečné
látky

elektronika

2%

1%

ZÁKONY SE MĚNÍ, MY VŠAK ZŮSTÁVÁME VAŠÍM
STABILNÍM A SPOLEHLIVÝM PARTNEREM!

PROJDI DŮM A POSBÍREJ VŠECHNA
ELEKTROZAŘÍZENÍ K RECYKLACI
Lampička, sporák, fén nebo úsporná žárovka - všechny tyto věci
a veškeré další elektro patří do tříděného odpadu! Zrecyklovat
a znovu použít jde totiž víc než 90 % materiálů. Elektrozařízení
navíc často obsahují i nebezpečné látky (zářivky třeba rtuť) a do
popelnice zkrátka nepatří. Zbytečně zatěžují přírodu. Mohou
poškodit nejen životní prostředí, ale i lidské zdraví.
Sběrná místa jsou přitom přístupná všem. Společnost EKOLAMP,
která zpětný odběr a recyklaci v Česku zajišťuje, jich provozuje
přes 4400. Vysloužilá elektrozařízení lze vrátit v jakémkoli
obchodě s elektronikou, ve sběrných dvorech obcí či do sběrných
nádob v obchodních centrech, na městských úřadech nebo v řadě
firem.
S recyklací elektrozařízení pomáhá i nová mobilní hra Zrecykluj to!
Jejím cílem je zábavnou formou vysvětlit, že elektroodpad nepatří
do popelnice, ale na sběrné místo, odkud se dostane k recyklaci.
Hru si můžete zdarma stáhnout pro platformy Apple (iOS)
a Android.

www.jevicko.cz
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Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence i mzdové
agendy včetně daňových přiznání a jednání s úřady.
Cena dohodou.
Jana Schrömerová, Chornice 233, IČ: 64209857,
kontakt: 776 079 331, schromerovajana@seznam.cz.

Nabídka pronájmu městské chaty
Město Jevíčko nabízí k pronájmu městskou
chatu v blízkosti Smolenské přehrady. Termíny
si zájemci mohou zamluvit na telefonním
čísle 464 620 524 a 733 603 029
nebo e-mailu jelinek@jevicko.cz.

OKRASNÁ ŠKOLKA STRAKOV

.
..
.

ZAHAJUJE PODZIMNÍ SEZÓNU 2021
Nabízíme sortiment listnatých a jehličnatých stromů pro krajinu i zahradu,
široký sortiment jehličnanů, okrasných keřů stálezelených i opadavých,
živé ploty, rhododendrony, azalky, trvalky, traviny, alpinky, cibuloviny
Od 2. poloviny října ovocné dřeviny
Balené substráty, rašelinu, borku, hnojiva, přípravky na ochranu rostlin,
volně ložené zeminy a mulčovací kůru
Návrhy zahrad, veřejné zeleně a krajinných úprav,
úpra údržba zeleně, poradenství

PO-PÁ 8:00 - 17:00 SO 8:00 - 11:30 Strakov 22 tel.: 461 639 001

Každý pátek prohlídky pěstebních prostor ve školce
www.ars-vavrin.cz

ars-skolkastrakov@centrum.cz
www.jevicko.cz
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Mgr. Lubomír Mokrý - certifikovaný specialista
v oblasti BOZP: dokumentace BOZP, prevence rizik,
školení zaměstnanců
Tel.: 731 285 196, e-mail: lubomokry@seznam.cz

www.jevicko.cz

Měsíčník
města Jevíčka
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Historické čtení na pokračování

MĚSTO JEVÍČKO V LETECH 1938 - 1940
instituce, kulturní zařízení, živnosti a zemědělci v Jevíčku

předmět
podnikání

Židovský
Německý

č.p.
souč.

č.p. dřívější
m-město
p-předměstí
ž-žid.čtvrť

Přehled institucí, kulturních zařízení a živností:
podnikatel

K. H. Borovského ulice

č. st. par. 256/1 přm
256/2 přm
č. 465 41 p
č. 464 264 p
č. 461 253 p

U zámečku

školní statek

zahradnictví
sirotčinec
zimní rolnická škola

Hodina Jaroslav
okresní sirotčinec
Zimní rolnická škola
Jevíčko
zámeček město
Jevíčko
boční křídlo
gymnasia
Aubrecht František

č. 451

90 p

měšťanská škola

č. 452

207 p

měšťanská škola

č. 303

91 p

sodovkárna
cement. zboží

A. K. Vitáka
č. 452

207 p

reálné gymnasium

č. 453

287 p

papírnictví

M. Mikuláše

87 p, 88 p

č. 450

327 p

sodovkárna, výčep,
Beran František
lihovar, lisovna ovoc- a Růžena
ných šťáv, vín
praktický lékař
MUDr. Kolisko Josef

č. 294
č. 292

7p
8p

kolářství
autodoprava

č. 292

8p

zastoupení
pojišťovny
koupaliště, hřiště,
restaurace
kuželna, tenis.kurty
nábytkové
stolařství
stolařství
hrobník
krejčí

Okružní I

č. par. 1212/1 přm
č. 288

10 p

č. 788
č. 282
č. 279

281,12 p
192 p
124 p

č. 268
č. 266
č. 810
č. 263
č. 262

32 p
195 p
--122 p
34 p

Okružní II

č. 258
113 p
č. 258
113 p
č. 253
208 p
č. 746
250, 54 p
č. 737 249, 55 p

smíšené zboží
malířství, natěračství
obchod obilím, sklad
mateřská školka
stolařství, truhlářství
pohřební ústav
dámská krejčová
kovář, podkovář
lýkový průmysl
kovář, podkovář
porodní asistentka

č. 242

56 p

obuvník

č. 239
č. 235
č. 269
č. 261
č. 745
č. 241
č. 238
č. 236

57 p
58 p
199 p
215 p
248, 99 p
211 p
249 p
248 p

lýkový průmysl
krejčí
asyl
oděvní závod
zahradnictví
dámská krejčová
autodoprava
prodej a opravy jízd.
kol

Okružní III
č. 220

stavební a strojní
zámečnictví, opravna
aut
č. 219
120 p
cukrářství
č. 214
62 p
vodní a meliorační
družstvo
č. 208
68 p
zahradnictví
č. 205
69 p
zahradnictví
č. 201
173 p
pořez dřeva, mlácení
obilí
č. 196
70 p
zahradnictví
č. st. par. 358/1 přm, opravy kol
358/2 přm, 358/3
a motocyklů
přm
č. 200
190 p
bednářství
č. 190
112 p
sanitka

Reálné gymnasium
Jevíčko
Pospíšilová
Antonie

č. 449

5. díl
Ing. Jaroslav Zezula st.

164 p

Okružní IV

Seryn František
Ille Richard,
společník
Kritzbach František
Ille Jan
Těl. jednota Sokol
Jevíčko
Skácel Vilém

Zemandlová Růžena
Kozelek František
Effenbergová Marie
Jachan Augustin
Smékalová Amalie

N
Ž

Šponer František
Vodní a meliorační
družstvo Jevíčko
Weinerková Hedvika
Götingerová Anna
Vogt Antonín

Rozbořil Karel
Fellner Augustin

válcový mlýn
pánský krejčí

č. 315

191 p

č. 313
č. 312
č. 312
č. 307
č. 305

160 p
161 p
161 p
149 p
103 p

potraviny /
vejce, máslo/
bednářství
kolářství
dámská krejčová
dámská krejčová
kovář a podkovář

č. 336

75 p

vodní mlýn

Jaroš Vladimír

č. 375

239 p

cihelna, pila
cementové zboží

Mackerle Jaroslav
Ing. Mackerle Karel

U cihelny
č. 686

Křivánek Ludvík
Vykydal Augustin,
Jindřich
Jäcklová Žofie
Rozbořil Ludvík
Bubeník Stanislav
Bubeníková Adéla
Žižková Marie
Ambroz Antonín

č. 381

395, 232 p obchod
s dobytkem
279 p
hodinář

Marek Bedřich

č. 711

354, 43 p

sedlář

Skácel František

č. 373

47 p

zahradnictví

Schupler Ferdinand

Zadní ulice
Dolní ulice

www.jevicko.cz

N
N

Zezula Karel
Rychnovský Jindřich

317, 89 p
158 p

U střelnice

Kopecký Karel
Komárek František
Engel Bruno
město Jevíčko
Schich Rudolf

Müller Stanislav

č. 718
č. 331

Mlýnská ulice

Odvalil Arnošt
Wolf Florian
Ebner Jan

Nedomanský
Antonín
Brabenec Botwid
Rösler Mojmír
dům židovské obce
Fellner Jan
Vrbický Čeněk
Martinková Anežka
Pazdírek Alois
Ing. Špička

Staněk Jan

Pokračování příště
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Obec

Společenská rubrika
září 2021
Naši jubilanti:

Sedláček Josef

Přichystal Václav
Žáčková Vlasta

Přejeme hodně štěstí, zdraví
a osobní spokojenosti.

Biskupice

POZVÁNKA

STEZKA ODVAHY 2021

V sobotu 23. října 2021 přijďte všichni, kteří se rádi bojíte, (anebo nebojíte,
ale toužíte po dobrodružství) v 18.30
hod. před obecní úřad v Biskupicích.
Odtud budete hromadně odvedeni na
začátek trasy „Stezky odvahy“. Letos
se bude konat již 15.-tý ročník. Na začátku cesty plné dobrodružství bude
připraveno něco dobrého na posilnění
i na zahřátí. Pro všechny, kteří zdárně
dokončí cestu plnou strašidel, hejkalů,
trpaslíků a bludiček bude připraveno
vydatné občerstvení. Baterky, lampičky, svítilny, lucerničky, svíčky atd.
nechte doma, nebudete je potřebovat. Vstupné na trasu je pro každého účastníka 10,- Kč.
Těšíme se na všechny statečné odvážlivce, malé i velké.
Helena Neuerová, ČČK

Na Zálesí byla dokončena oprava části komunikace od čp. 31 po čp. 3 firmou M SILNICE A.S., v částce 1,3 milionů korun. Z toho dotace PK 110.000,-,
obec 1.190000 ,- Kč.

!UPOZORNĚNÍ!

! UPOZORNĚNÍ !

Upozorňujeme občany, že dne 4. října
2021 (pondělí) se v naší obci uskuteční
mobilní sběr nebezpečného odpadu.

Oznamujeme občanům, že v pátek 8. října 2021 bude do naší obce
přistaven kontejner na velkoobjemný směsný komunální odpad.

Časový harmonogram:
14:00 – 15:00 hod. stanoviště Biskupice u
hasičárny
Platí i pro občany Zálesí a Flintóra.
PROČ ?

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných odpadových nádob
ohrožuje zdraví lidí, zvířat i rostlin, vodu, vzduch a naše životní prostředí.
Proto jej musíme sbírat odděleně a dále odborně odstraňovat.

Kontejner bude přistaven k čistírně odpadních vod
a uložení velkoobjemového odpadu bude možné
pouze za přítomnosti pracovníků obce a to:

v pátek 8. října 2021 od 16:00 do 18:00 hod.
v sobotu 9. října 2021 od 8:00 do 12:00 hod. a
od 13:00 do 17:00 hod.
Co je objemný odpad ?

Co je nebezpečným odpadem ?
baterie všeho druhu, oleje a maziva včetně jejich obalů, brzdové kapaliny a
destičky, chladící a mycí kapaliny, plechovky od nebo se zbytky laků barev,
rozpouštědla, ředidla, tmely, lepidla, výplňové hmoty a kartuše včetně sprejů,
veškeré tlakové nádoby, štětce, válečky, rukavice, zářivky a výbojky, vše co
obsahuje rtuť nebo líh, tonery a barvy do tiskáren, jedy, kyseliny, zásady,
agropostřiky, pesticidy, kosmetika, fotochemikálie, léky, desinfekční prostředky,
čistící prostředky na okna a WC, znečištěné a zaolejované oděvy, textilie a
hadry, absorpční činidla a všechny různé nádoby znečištěné speciálně
upravenými stavebními hmotami nebo se zbytky chemikálií, pohonných hmot,
asfaltové odpady, azbestové krytiny zabalené, sádrokarton a sádra apod. Tlakové
hadice, autokabeláže, el. vodiče obecně, znečištěná pryž a vše co přišlo do styku
s ropnými látkami.
Upozornění: při tomto sběru se NEBUDOU odebírat televizory, počítače,
monitory, el. zařízení, ledničky. Velkoobjemové a ostatní odpady též ne !!!

Veškerý nábytek, doplňky a vybavení domácností pokud možno vše zbavené
kovových částí, zařízení, které není nebezpečným odpadem. Sedací soupravy,
matrace, molitany, polystyrén, koberce, běhouny, podlahoviny, jinak
neupotřebitelné textilie, zrcadla, drátosklo, autosklo, luxfery, bytové sanitární
zařízení, domácí a zahradní keramika, plastový zahradní nábytek, zahradní
hadice, velo pneu a duše, vědra, vaničky, zbytky stavebních materiálů a střešní
krytina, ale ne azbestová, běžně znečištěné obaly od stavebních nebo jiných
materiálů, plastové nárazníky a plastová výbava automobilů apod.

Upozornění: při tomto sběru se NEBUDOU odebírat televizory,
počítače a monitory, ledničky, el. zařízení, pneumatiky a
nebezpečné odpady !!!

Výběr pneumatik – výběr je zpoplatněn 20,-Kč/kus

ELEKTROODPAD JE VYBÍRÁN OBCÍ

www.biskupice.cz

Měsíčník
města Jevíčka
										

www.biskupice.cz
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Obec
Rubrika Sboru
pro občanské záležitosti
Naši jubilanti v měsíci
říjnu:

Ludmila Spíchalová
Bohumil Voznička
Milan Tulek
Dušan Špička
Alena Tylšarová
Andrea Felnerová

Chornice
První den v základní škole

Prvního září opět ožily školní třídy a chodby po dvouměsíční prázdninové pauze. Také do
školních lavic v první třídě zasedlo deset nových prvňáčků. Jedenáctý, bohužel, se doma
uzdravoval z nemoci.
Všichni jsme se těšili na nové tváře a prvňáčci snad také přicházeli do školy s elánem. Třídní
učitelka, Mgr. Milena Truhlářová, dětem předala symbolický klíč od školy a vzdělávání.
Následovala krátká básnička, kterou si děti společně zarecitovaly. Každý žáček si vylosoval
svoji ovocnou samolepku, která jej bude po celý školní rok provázet a také dostal svůj
první domácí úkol. Na začátek bude stačit přinesení své fotografie do nové třídní pamětní
knihy. Po úvodním seznámení si děti prohlížely nové barvy, pastelky a jiné školní potřeby,
které dostaly od školy darem. Také Pardubický kraj děti potěšil zářivě žlutými taškami
s pomůckami k dopravní výchově.
Pak už malé školáky čekalo sladké pohoštění ve školní družině, kam si je odvedla paní
vychovatelka Eva Kočí. Rodiče mezitím ještě zůstali ve třídě, aby s paní učitelkou probrali
obsah školního řádu a organizační záležitosti.
Naším cílem bude vytvořit takové školní klima, ve kterém se budou děti cítit příjemně,
a vyučování je začne bavit. Nezbývá, než nám všem popřát hodně trpělivosti, výdrže a radosti při vzdělávání v naší škole, ale hlavně pevné zdraví a odolnost proti zákeřným virům.
Mgr. Milena Truhlářová

Věra Dračková
Lenka Mrňková
Eva Bubáková
Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné
zdraví v dalších letech.

Informace
o konání voleb

Oznamujeme
občanům, že Volby do
Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 2021
se budou konat ve
dnech

8. - 9. října

v zasedací místnosti
kulturního domu.

www.obecchornice.cz

Měsíčník
města Jevíčka
										

Malé ohlédnutí za soutěžemi
v roce 2021

Letošní rok soutěží v požárním sportu byl poznamenán epidemií
Covidu 19, tak jako v loňském roce.
Naši hasiči se první soutěže zúčastnili 17. července v obci Hartinkov, kde se soutěžilo O putovní proudnici obce Hartinkov.
Soutěže se zúčastnilo celkem 10 družstev mužů. Soutěžilo se s požární stříkačkou ps-8 na 3 proudy. Prvenství nám uniklo opravdu
o vlásek, neboť na 1.místě se usadilo družstvo mužů z Rozstání
s časem 48:28 a naši borci měli čas 48:29.Domů jsme si tedy odvezli
krásné 2. místo.
Další závody se konaly 21. srpna v obci Dzbel s požární stříkačkou
ps-8. Na tuto soutěž se naši hasiči velice těší, neboť je poněkud
netradiční. První pokusy se provádí z požárního vozíku na elektronickou časomíru. Poté následuje tzv. vyřazovák, kdy jdou dvě družstva proti sobě a vyhrává družstvo, které srazí jako první plechovky. Soutěž je vždy plná emocí a nervů, protože rozhoduje každá
chybička. Soutěže se zúčastnilo 10 družstev mužů.Po prvním útoku
jsme obsadili průběžné 2. místo,které nám zajistilo postup do dalších kol. Bohužel v těchto kolech se nám moc nedařilo a domů jsme
si odvezli pouze 5. místo.
Poslední soutěž se konala v naší obci a to 4. září Sraz Osmičkářů.
Naší soutěže se v letošním roce zúčastnilo celkem 17 družstev.Bylato největší účast za dobu,co Sraz osmičkářů pořádáme. Družstev
mužů bylo 8, družstev veteránů 6 a družstev žen 3. Soutěžilo se na
dva požární útoky s tím,že družstvo s nejlepším časem vyhrává.
Hasičky z Městečka Trnávky získaly 1.místo. Velikým překvapením
soutěže bylo družstvo z Krasíkova. Na naše závody zavítali vůbec
poprvé a hned se jim podařilo zvítězit v kategorii veteránů. Domácí
tým si z kategorie veteránů odnesl 3. místo. Poté následovalo velké
klání mužů, kde nás velmi mile překvapili muži z Gruny,kteří nasadili laťku na časomíře velmi vysoko a nepodařilo se žádnému týmu
tento čas překonat. Gruna si tedy odvezla krásné 1. místo a naši
hasiči 2. místo. Celé odpoledne nás provázelo krásné počasí,dobrá
hudba v podání DJ LÁĎI, výborné jídlo… Velké poděkování patří
také panu Václavu Opaskovi za slovo a panu Michalu Počkovi, který
nevynechal ani jedny závody v naší obci.
Za SDH CHORNICE Andrea Pohanková
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OČKOVACÍ KAMION

Do obce Chornice zajede tzv. očkovací kamion, ve kterém se budou moci nechat
naočkovat všichni, kteří do té doby nebyli
očkováni proti COVID 19. Očkování bude
probíhat na počkání bez nutnosti předchozí registrace. Akce proběhne v druhé polovině měsíce října. Přesný den bude včas
zveřejněn. Neváhejte a chraňte
sebe i vaše blízké.
Pomozte
svým
zodpovědným
přístupem návratu společnosti do
normálu. Děkuji.

Jiří Smékal,
starosta obce

Další putování s Jirkou
Kolbabou

Obec Chornice zve všechny na další zajímavé setkání se známým cestovatelem rádia IMPULS, který k nám tentokrát přijede
s pořadem

NORSKO – OSLAVA PŘÍRODY.
Akce se uskuteční v pátek 26. listopadu
v kulturním domě v Chornicích. Zahájení
bude v 18,00 hodin a vstupné činí 170,- Kč.
Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v kanceláři
obecního úřadu,
tel: 461 327 807.
Pokud nebude
úplně vyprodáno, budou vstupenky i na místě. Všichni jsou
srdečně zváni.
www.obecchornice.cz
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Obec
Rubrika Sboru
pro občanské záležitosti
(Do zářijového čísla zpravodaje jsme uvedli
i oslavence 75 let a víc, ale budeme prozatím
pokračovat ve zmínkách výročí 80 let a víc)
V měsíci říjnu své významné narozeniny oslaví:

ANNA CRHOVÁ
ALŽBĚTA HLOUŠKOVÁ
VLASTA KOSTÍKOVÁ
ANTONÍN KREJČÍ

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, elán
a optimismus do dalších let.
Řadu jaroměřických občanů opustily:

VLASTA REČKOVÁ
ZDENKA BOHÁČOVÁ

Vyslovujeme upřímnou
soustrast pozůstalým rodinám.

Vzpomínka
Dne 20. září uplynulo
devadesát pět let od narození paní

Lidviny
KYSELÁKOVÉ
z Nového
Dvora.
K věčnému odpočinku odešla
v roce 2008.
Křestní jméno Lidvina dostala podle
návrhu skřípovského faráře
P. Josefa Kadlíčka.
Syn Pavel Kyselák s rodinou

Jaroměřice
Oznámení Obecního úřadu

Oznamujeme občanům, že od října 2021 dojde ke změně svozů tříděných odpadů. Četnost
svozů zůstane beze změny, změní se pouze svozové dny. Nový svozový kalendář najdete
společně se Zpravodajem ve svých schránkách, na úřední desce obce a webových stránkách obce. Můžete si jej také vyzvednout v obecní knihovně. Důvodem změny je zavedení
door-to-door systému v dalších členských obcích DSO Technické služby Malá Haná a s tím
spojená optimalizace jízd jednotlivých posádek svozových aut. Děkujeme za pochopení.
Iveta Glocová, starostka obce

Opět po roce – cinkání paliček, veselý smích

bylo slyšet v Centru života a podnikání v Jaroměřicích. Od soboty 31. 7. 2021 do soboty 7. 8. 2021 se scházela společně „děvčata“ z Blanenska a Moravskotřebovska a každé ráno zasedala nejen ke svým herdulím s paličkami, ale i k šití, háčkování či malování obrazů. Během týdne tak vznikly nádherné
paličkované detaily, které vynikly na tématických fotografiích (krajina, vesmír,…). Mimo této tvůrčí činnosti krajkářky nezapomněly ani na každodenní cvičení
s Ilonkou. Nechyběly ani výlety do Brodku u Konice
k paní Zatloukalové, která vyrábí krásné slaměné
ozdoby a tkané koberečky; do Linhartic k paní Coufalové, kde pro změnu obdivovaly výrobky z keramiky.
Podvečerní program byl v duchu opékání buřtů, vytvoření slané podkovy od Alenky, jaroměřické bojovky, paličkovacího
kvízu a tomboly
s vtipy.
Na další týdenní
setkání v příštím
roce se všechny
účastnice už moc
těší!

Hasiči Jaroměřice si Vás dovolují pozvat na slavnostní

žehnání „nového“ zásahového automobilu
v sobotu 30. 10. 2021 ve 14:00 hodin na VČA.
13:15 hodin - 13:45 hodin příjezd a prezence hostů a sborů,
14:00 hodin žehnání a od 14:30 hodin beseda s hosty a sbory.

www.jaromerice.cz

Měsíčník
města Jevíčka
										

Říjen 2021

/ 23

PROGRAM AKCÍ JAROMĚŘICE
ŘÍJEN 2021

Všechny akce se budou konat za platných epidemiologických opatření.

Adapťák

V pátek 3. září proběhlo na naší škole adaptační odpoledne pro
žáky 5. třídy pod vedením školní metodičky prevence Mgr. Kateřiny
Továrkové a třídního učitele Bc. Františka Přidala. „Adapťáku“ se
zúčastnila skoro celá třída, což bylo skvělé, protože do 5. třídy přibyly dvě nové žákyně z Úsobrna. Prostřednictvím her zaměřených
na vzájemnou spolupráci a komunikaci se utužil kolektiv třídy, posílila se vzájemná tolerance mezi dětmi a ochota si pomáhat – prostě táhnout za jeden provaz. Akci hodnotíme jako velmi vydařenou
a budeme se těšit na příští rok.
Mgr. Kateřina Továrková

Nabídka individuální psychoterapie
a psychologických konzultací.

Mgr. Martina Bourdais, klinická psycholožka.

Jaroměřice Centrum života a podnikání, 1. patro. Mobil: 775611617
/při SMS zavolám zpět/. Email: martina.kasparkova@seznam.cz

Pozvánka pro ženy:

Měsíční Dýchánek - téma Sebeláska a Sebehodnota.
2.10. /9-12hod/ a 30.10. /9-12hod/ v Knihovně Jaroměřice. Dýchánek vždy začíná u prostého nádechu a výdechu a dále se rozšiřuje do pohybu těla, tance, zvuku či zpěvu, volnosti a postupně
oslovuje i určitá témata v nás. Propojení s druhými ženami v podobném rytmu, kdy každá přináší svou vlastní kvalitu, vytváří silné
pole, nádobu proměny. Tentokrát bude naším záměrem téma lásky
k sobě, přijetí sebe sama, otázka hodnoty sebe sama - téma, které
v ženském pokolení zraje už staletí!
Více info na email: martina.kasparkova@seznam.cz či mobil: 7756
11617
Těším se na setkání, Martina Bourdais

Maminky a tatínkové, byl by zájem o pravidelné
setkávání s dětmi v herničce přímo v Jaroměřicích?
Kdo má zájem, ať se hlásí v knihovně.

29. 9. - 3. 10. ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ – 25. ročník veřejné
sbírky, možnost zakoupit kytičku v knihovně za 20,- Kč
a podpořit tak Ligu proti rakovině.
2. 10. a 30. 10. MĚSÍČNÍ DÝCHÁNEK - téma Sebeláska a Sebehodnota, VS, /9-12hod/. Více info email:
martina.kasparkova@seznam.cz, tel.775611617
1. 10. - 15. 10. BURZA KNIH, VS, v půjčovní době knihovny. Police
vám doma nestačí? Dejte svým knihám šanci najít nový
domov v knihovně nebo u jiných čtenářů. Možnost
odkoupení knih za 5,- Kč.
4. 10. - 8. 10. TÝDEN KNIHOVEN – registrace nových čtenářů
ZDARMA
5. 10.
DOKONALÁ SVATBA, úterý, zájezd do Moravského
divadla Olomouc, Odjezd autobusu: Biskupice v 16:30,
Jevíčko v 16:40, V. Opatovice v 16:50, Jaroměřice
v 17:00h. Sebou si vezměte certifikát o očkování,
případně doklad o negativním aktuálním testování!
8. 10. - 9. 10. VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY, VS Obecní
knihovny, pátek: 14:00 – 22:00, sobota: 8:00 – 14:00
hodin.
9. 10.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, sobota, obřadní síň zámku
11. 10. - 15. 10. HUMANITÁRNÍ SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV, stodola CŽP. Sběr oděvů, obuvi, přikrývek, aj,
informace v knihovně.
VĚTRÁNÍ ŠATNÍKU, pátek, 12:00 – 17:00h., VS, pošlete
15. 10.
okoukané oblečení do světa, nic se neplatí, jen vyměňuje.
PALIČKOVÁNÍ – VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ, neděle,
17. 10.
9-15. hod, VS
Do 20. 10. PRODEJNÍ VÝSTAVA TVORBY PANÍ JANY ANDRLÍKOVÉ, VS
PRODEJ DUŠIČKOVÝCH VAZEB pana Chlupa a butiku
26. 10.
Kristýna z V. Opatovic, úterý 13:00 – 16:00 hodin, stodola
CŽP. Objednání vazeb od 1.10. do 22.10. v knihovně.
Rozpis cvičení: stálý týdenní rozpis

po
út

po

Centrum života a podnikání – „Dvoustovka“

masáže s fyzioterapeutkou Dis. Kamilou Zapletalovou,
objednání na tel: 774 226 595
kosmetické studio LUCIE VISAGE – kosmetička Lucie
Plocrová, objednání na tel.: 732 133 501
Výstavní síň - VS

cvičení

čas

lektorka

TCHAI-CHI

15:30
18:00

Mgr. Lenka Kořenářová

BODYFORM

19:00

Mgr. Lenka Kořenářová

út

Jóga s Veronikou

18:30

Veronika Vykydalová

st

Pilates

18:00

Mgr. Jana Kamená

po
po
út
st

st

SM SYSTÉM (cvičení
s gumou, zdravotní
cviky na záda)
JÓGA

TCHAI-CHI

Jóga s Veronikou

16:30
15:30

19:30

p. Marie Pazdírková

Ing. Věra Benešová

p. Marie Pazdírková

Veronika Vykydalová

Nově je možnost chodit opět po letech k paní Alence Kriklové
na orientální tance - skupina začátečnice, VS, termín se bude
domlouvat až pokud bude zájem, je nutné alespoň 5 tanečnic.
Registrace zájmu probíhá 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
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, Danka Machálková

www.jaromerice.cz

24 /

Jevíčský zpravodaj

Říjen 2021

Koupím staré jízdní řády, vlakové jízdenky,
kovové cedule z lokomotiv apod.
Tel.: 608 420 808.

Koupím:
- staré motocykly nebo náhradní díly Jawa
- německé helmy z 2. světové války i bez vnitřku
Tel.: 732 532 866.
Nabízíme k pronájmu prodejnu
ELEKTROCENTRUM
na Palackého nám. 31 v Jevíčku.
Bližší informace na tel.: 607 635 072. Podmínky
dohodou. Důvod - odchod do důchodu.
Hledáme pokračovatele pro zavedenou prodejnu.

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

www.jevicko.cz
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Rok osobností malohanácké metropole

Milí čtenáři Iniciál,
v posledním čísle tohoto listu jsem jevíčským koryfejům, pro mou generaci nezapomenutelným pánům učitelům Františku Továrkovi a Antonínu Ornerovi připsal autorství publikace, jež pojednává o historii
a povaze skautingu v našem městě před rokem 1948. K první informaci
o existenci této písemnosti jsem přišel někdy na konci 90. let minulého
století, ještě za života Antonína Ornera. Vzpomínám si, že jsme spolu
hovořili rovněž o tom, že pokud chtěl po roce 1948, kdy se v Československu ujali moci komunisté, kdokoli pokračovat ve skautské výchově
a činnosti, musel se bezpodmínečně vzdát skautské symboliky i sdílených hodnot, které se rozcházely s ideologií marxismu-leninismu. Do
té doby osvědčené metody výchovy a sebevýchovy mládeže byly proto
logicky nabourány a ohroženy. Ve vylívaní vaniček i s dětmi jsme ostatně velcí kabrňáci.
Ale jak už to chodí na světě, mnohdy postačí málo.
Jak pravil už Karel Havlíček Borovský v úvodním
epigramu ve své Vojně s hloupostí a zlobou: „Jehly,
špičky, sochory a kůly / stesal, skoval, zostřil, sebral / kvůli / vojně s hloupostí a zlobou místo šavel
/ Borovský Havel.“ A tak proč ho neuposlechnout,
klasika, mohl se ponoukat tehdy mladý učitel českého jazyka a literatury František Továrek. Pročež
v roce 1949 zakládá v Jevíčku pionýrskou organizaci a po celý svůj činorodý život se věnuje především mládeži a její výchově.
To však již odbočuji a sám sebe papouškuji. Zpátky
se vraťme k inkriminované publikaci o jevíčském
skautingu, která byla podle všeho po roce 1948
rychle zavrhnuta a její cyklostylované výtisky patrně rozmetány. Když jste se na mě v létě mnozí
obrátili, kde se k dílku můžete dobrat, vážně jsem
znejistěl. A sakra! Čerpáš z jakýchsi zdrojů a paměti a bác! Dyť to máš na vodě. Jako ostatně kdejaký
zdroj. Navíc v dnešní době, kdy máme informační
a mediální voděnky znečištěné až běda.
Avšak dobrá voda, když pramení, bývá čistá,
mnohdy křišťálová. Podobně jako poválečné ambice vzpomínaných Jevíčáků. Stačí se začíst do
úvodu kapitoly po letech objevené publikace Světlé
stopy, kterak se ono inkriminované dílko osvětlující
činnost čsl. Junáka v Jevíčku v letech 1923–1948
skutečně jmenuje, a ryzí záměry, následná znepokojení, pohnutky a zároveň odhodlání autorů,
dnes nesporných osobností malohanácké metropole, nemůžeme zpochybňovat ani šeptem. Poslední
pamětníci rádi zavzpomínají, a nejen oni zatlačí
slzu.
Uspořádanou historii skautingu v Jevíčku, její přerývanou minulost, probouzení, pády a následné
obrození, si však uschovejme pro příště. Vždyť výtečná příležitost se nám rýsuje na nejbližším obzoru, neboť již příští rok oslaví jevíčští skauti sté výročí
svého založení. A s ním si doufejme připomeneme
blíže i další pilíře tradiční osvěty, na něž v proudu doby pozapomínáme a které se v Jevíčku svého
času osobitě realizovaly. Jako například gymnazijní
profesor Vojtěch Jelen (*1903 - †?), výrazná tvář
nejen jevíčského skautingu, či mnozí další, jemu
podobní. Člověk nakonec protočí panenky, kolik
toho ve společné paměti postupně vybledlo. Notabene s pamětí vlastní to nebývá o píď lepší.
- - Když jsme cirka před rokem diskutovali o koncepci našeho projektu Roku osobností malohanácké

metropole, byli jsme si vědomi, že nejsme absolutně s to vzpomenout
a akcentovat všechny persony, jejichž práce a život v jevíčském souhvězdí nejsou hodny zapomnění. A koneckonců, kdo je vlastně faktickou osobností? Kdože nám tohle určuje? Inu zase jenom nebohý
človíček, pikolík často zaujatý a podjatý. Nebo taky ještě společenské
konvence a požadavky doby. Nástrah a varování jsme se nicméně nezalekli a v mnoha aspektech ošidný projekt dle možností zrealizovali.
Stejně jako jsme vydali knihu Kořeny s podtitulem – osobnosti Jevíčka
a okolí, která je autorským dílem doyena Iniciál, básníka, literáta
a ostříleného a nespoutaného novináře PhDr. Oldřicha Koudelky.
Se skladbou osobností v této publikaci nemusí přirozeně všichni souhlasit, a taky že se někteří kriticky vymezují. Ti erudovaní se pak nechávají slyšet i skrze nejrůznější média. Nic
proti tomu. Nedejbůh, že bych měl. Ostatně
je skvělé, že se diskutuje. Není přece nic horšího než apatie. Když po člověku neštěkne
ani čokl! Toť teprve skutečná marnost všeho
snažení. A pakliže paviáni vřeští a vlci vyjí
básníkovi pod okny, svět je dosud v pořádku.
Nemyslíte? Nicméně abychom zaměňovali
jablka s hruškami nebo ještě názorněji řečeno
míchali máslo s margarínem, tím prosím čas
nemarněme. Kniha Kořeny – osobnosti Jevíčka a okolí není dojista dílem erudovaného
a bedlivého historika. Autora znám velice důvěrně již mnoho let a nerozpomínám se, kdy
by se on sám za historika považoval. Ledaže
by mu tuto hřivnu přiřknul někdo z přátel,
nebo naopak důmyslný odpůrce kující pikle.
Medailonky osobností, které tvoří obsah knihy
Kořeny, jsou tedy v prvé řadě dílem matadora
Syndikátu novinářů České republiky, a nikoli
člena Sdružení českých historiků. Bohatá kolekce encyklopedických portrétů lidí, za nimiž
si v prvé řadě stojí sám autor, představuje
pestrou paletu rozličných osobností, jež zůstává přirozeně otevřenou a nelze ji prosím
považovat za dogma! A i toho si je autor vědom velice dobře, když píše: „Úcta i pokora
z mé strany se rozhodně dotýká i těch, na
které v mé knize nezbylo místo, nicméně se
o nich třeba zmínili jiní autoři, na jiném místě, v jiných souvislostech, odborných pracích
a publikacích.“ A mně nezbývá než ho doplnit: ... kdekoliv jinde, v pracích a publikacích
jiných autorů, kteří by v určitém spektru
exponovali bezpochyby tváře jiné, a to
na úkor nejedné z těch tváří, jež dostaly právě
v Kořenech dobrou příležitost nepadnout jen
tak honem v zapomnění.
Současně s Kořeny vyšla Oldřichu Koudelkovi
rovněž kniha beletristická. Povídkový soubor
Křesadlo. Epicky podmanivé, jadrné a čtivé
literární dílko, jež nepředpojatého čtenáře
usvědčí v mnou omílané predikci. Tedy že
Oldřich Koudelka je v prvé řadě citlivým poetou a excelentním vypravěčem. A nejen holých příběhů. Skrze jeho texty si čtenář lehce
evokuje barvitou krajinu, přírodní i tu kulturní, v níž se příhoda či sudba člověka odehrává. Člověka, který je tu v hlubším sledu lidsky
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obnažen a představen ve všech gradacích své niterné a ryze lidské role. A jelikož jsou Koudelkovy
povídky jako vždy hojně žehnané svatým Hubertem (†727), přirozeně se nevyhneme ani svébytnému světu myslivosti. Koneckonců kdo jiný nám
jej může lépe přiblížit než čerstvý držitel Čestného mysliveckého řádu, vyznamenání Za zásluhy
o myslivost I. stupně.
V pestré vrstevnatosti Koudelkových próz nechybějí rovněž osobnosti. Tentokrát ovšem blízcí přátelé básníka. Od těch největších rytířů československé honitby v čele s profesorem Ing. Josefem
Hromasem či doc. MUDr. Jaromírem Kovaříkem,
přes nejbližší kamarády, s nimiž pojí Koudelku
múzický kvas, až po rozličné persony našeho
regionu, na něž se v jeho encyklopedické knize
Kořeny zdaleka nedostalo. Stejně jako se povýtce
nedostává na mnohé další ani v našem listě, na dlouhou a konce nedohlednou řadu jmen, které bychom v Roce osobností malohanácké
metropole dokázali sypat z rukávů.
Adolf Řehoř, jevíčský nositel mírových myšlenek bývalého Československého svazu protifašistických bojovníků, ve své knize Občané města Jevíčka v nacistických věznicích a koncentračních táborech apeluje

na to, aby nebyl nikdy nikdo zapomenut. Což je
dozajista výzvou trvalou. A tak doporučuji všem,
abyste si nesmírně cennou a s citem napsanou
knihu Adolfa Řehoře po čase otevřeli nebo si ji už
konečně zakoupili. Je stále k mání v Turistickém
informačním centru na Palackého nám. 1, stejně jako encyklopedie Kořeny – osobnosti Jevíčka
a okolí či Koudelkova nová povídková sbírka Křesadlo (TG Tisk 2020).
Podobně jako na ty ‘své‘, pamatujme ovšem
i na ty, jimž bylo v Jevíčku ublíženo. Zejména pak
na ty z nich, kteří v Jevíčku cosi dobrého učinili
a dokázali. Křiklavým příkladem této nechvályhodné vizitky frakařů, třebaže tu přiřčené na
vrub německé entitě a odrodilcům, budiž osobnost národního buditele a učitele Antonína
Konstantina Vítáka (*1835 - †1906), o němž se
více dočtete v medailonu Jana Suchomela, přetištěném z knihy Muzeum a Historicko-vlastivědný kroužek v Jevíčku (HVK 2004).
Inu nezáviďme člověku nazírání, myšlenku a motivaci, zrovna jako
ochotu a vůli přispět svou troškou do mlýna. Ve městě proslulých mlýnů a legendárních mlynářů by to bylo po všech mýlkách a přehmatech
opovážlivě troufalé, hloupé a politováníhodné.
			
Za Iniciály Ruda B. Beran

Za vlast 1939 – 1945

Kapitola z publikace Františka Továrka a Antonína Ornera
Světlé stopy – Činnost Čsl. Junáka v Jevíčku (1948), str. 27–29
Jevíčský Junák ztratil za okupace svého vedoucího Petra Müllera
/nar. 10. 3. 1917/, svého Petra, jak mu říkal ve středisku kdekdo od
vlčat a světlušek až po starší junáky. Petr byl ohníčkem jevíčského
střediska, dobrý bratr všem, příkladný v životě i ve smrti.
Trvalým pomníkem Petrovy činnosti, jeho úsilí a snah, zůstane reservace s chatou ve Smolenském údolí. Sem odváděl své junáky, učil
je skautsky žít, zde býval vedoucím několika táborů, na které jejich
účastníci nezapomenou, zde obnovoval jednoho večera v létě roku
1940 se všemi svými hochy slib, že věrni zůstanou.
Petr svou věrnost zpečetil smrtí. Organizoval na Malé Hané podzemní hnutí proti vetřelcům, byl však prozrazen a 10. 11. 1943 zatčen i se
svou Marií, také dobrou skautkou. Marně se pokoušel o útěk. Byl pak
vězněn v Kounicových kolejích, později převezen do Vratislavi, postaven před válečný soud a odsouzen k smrti stětím.
Před popravou, která byla vykonána dne 3. října 1944, psal ve 13 hodin téhož dne svým milým na rozloučenou:
Kde domov můj? 				
Pozdrav všem bratřím!
Předrahá maminko, sourozenci, příbuzní a všichni, kteří jste mne měli
rádi!
Nevím, jak bych začal. Musím se na tomto světě s Vámi rozloučit. Dnes
v 6.15 večer skončí můj mladý život. Drahá maminko, co Bůh činí, dobře činí. Děkuju Ti za veškerou dobrotu a oběti, které jsi za mne přinesla.
Utěšujme se modlitbou a věřme, že se v nebi zas celá rodina sejdeme.
Nermuťte se, buďte svorni a milujte se! Budu se na Vás dívat, jak jste
vespolek šťastni, ublížil-li jsem Vám někdy, odpusťte mi a vzpomínejte
na mne. Odcházím vyrovnán, neboť věřím v boží mlýny.
Měl jsem plány a ideály. Těšil jsem se na to hnízdečko doma, až se
s Vámi shledám. Loučím se dnes s Vámi se všemi, líbám Vás a objímám
a přeji Vám šťastný a spokojený život, hodně zdraví a radosti.
Aspoň kdybych Vás mohl ještě spatřit a obejmout! Byl to můj osud
a přijímám jej. Maminko, buď tak pevná, jako když umřel tatínek. To
bylo u nás hůř.
S Bohem a na shledanou u Pána Boha
					
Váš dobrý Petřík
Můj hrob bude v Tvém srdci a tam, maminko, bude mít klid. Líbám
a ještě zdravím. - - Petr Müller odpočívá v cizí zemi, v neznámém hrobě, jako tisíc jiných,
kteří s ním sdíleli stejný osud. Jeho práce a jeho oběť nebyly však zapomenuty. Na jeho počest byl nazván jevíčský junácký okrsek v oblasti
Posvitavské okrskem Petra Müllera a v reservaci při cestě od přehrady

k sanatoriu byl
zbudován kamenný pomník
s deskou, která nese nápis:
„Památce Petra
Müllera,
ved.
org. Junák v Jevíčku,
popraveného 3. 10.
1944 ve věku 27 let ve Vratislavi - junáci z Jevíčka.“
Deska byla odhalena 10. května roku 1947 v předvečer oslav 2. výročí
Dne vítězství. Mnoho junáků a skautek se sešlo z Jevíčka a okolí, přišly
i delegace Sokola, Orla, hasičského sboru, MNV, SOPV (Svazu osvobozených politických vězňů), SNR (Slovenské národní rady) a mnoho
občanstva s věnci a kyticemi. Za MNV promluvil jeho předseda řed.
V. Skácel, za SOPV tříd. uč. z V. Opatovic J. Koukal, za SNR pplk.
J. Mahr, za Sokol vzdělavatel o. uč. F. Mikula. Hlavním řečníkem, junáckým, byl prof. J. Malec. Všichni řečníci zhodnotili Petrovy zásluhy
a shodli se v tom, že zůstane příkladem nejen junákům, ale všem
opravdovým vlastencům. Na závěr tiché, ale opravdu důstojné oslavy recitoval A. Šťastný verše F. Továrka “Popravený“ a za oblastního velitele R. Forst předal Petrově matce zlatý junácký kříž “Za vlast
1939-45“ udělený in memoriam náčelnictvem čsl. Junáka.
Život v boji za svobodu svého národa obětoval též člen 1. RS (roverského oddílu) Jevíčko Jiří Wenzl, jehož otec František byl popraven
za heydrichiády. Jiří se narodil 8. 6. 1923 jako poslední mužský potomek rodu, který od ukončení války třicetileté /podle zápisu z roku
1657/ hospodařil na statku číslo 8 v Unerázce. Vystudoval reálné
gymnázium v Jevíčku, a ačkoli byl nadaným básníkem, chystal se převzít rodný statek.
Na sklonku okupace navázal styk s partyzány, kterých bylo dost po
lesích kolem Malé Hané. Prováděl výzvědnou a spojovací službu.
15. dubna 1945 se sešel s partyzány v Petrůvce a vydal jim plánek
muničního skladiště v Jevíčku, které chtěli přepadnout a vybrat. Do
akce byla nasazena SS Polizei v síle 30 mužů, zesílená třemi auty
volkssturmu.
Němci byli rozezleni a pozatýkali proto všechny české hochy, kteří se
vraceli z Bohdalova ze stavby, finance Plaňanského, který jel od večerního vlaku z Jevíčka a posléze i Jiřího, který odtud spěchal domů.
Jiří měl u sebe revolver, pravděpodobně však jen poplachovou pistoli,
což jej stálo život.
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Jiří Wenzl byl pohřben do rodinné hrobky v Městečku Trnávce. Rozvaliny staroslavného Cimburku střeží jeho věčný sen a jeho junácký
život.
Obětí rasové persekuce za poslední války se stal člen 1. smečky vlčat,
Michal Štampf. Narodil se 12. 5. 1931 v Soběslavi, v dubnu 1934 se
přestěhoval s rodiči do Jevíčka a již v roce 1939 patřil k nejnadšenějším vlčatům.
Z jevíčských skautů jej německá persekuce postihla jako prvního.
13. března 1942 byl deportován do Brna a odtud to Terezína. Zde
bydlel zprvu s matkou, později byl přemístěn do společné ubikace
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hochů do 18 let. Židovští hoši z českých zemí, Rakouska, Německa,
Holandska, Dánska a Belgie tu setrvávali bez školního vzdělání a veškerá jejich výchova se děla jen ilegálně večerními rozpravami v židovském a socialistickém duchu. Sem Míša vnášel junácké prvky, učil své
kamarády junácké písně, morseovku a jiné.
Trpěl hodně a k dovršení všeho jej ještě postihla tyfová epidemie.
4. října 1944 byl převezen do Osvětimi, odkud od osvobozeného spoluvězně přišla jediná zpráva, že prý jednoho dne zmizel. Podle osvětimské praxe to znamenalo, že zahynul v plynu. 		
František Továrek

Doslov knihy o jevíčském skautingu

Vzpomínám, jako by to bylo dnes.
V letech, když v Jevíčku bylo junáctví v rozkvětu pod vedením prof.
Vojtěcha Jelena, vedl jsem oddíl v Konici. Skauti byli tehdy vzácní
i sobě navzájem, o dobře vedených oddílech nebo střediscích se
vědělo daleko široko. A tak jsme věděli o Jevíčku a přáli jsme si je
poznat. Příležitost se naskytla při
velké slavnosti v Chornicích, když
se tady koncem školního roku
1934/35 otvírala měšťanská škola.
Lidí bylo všude plno, a když náš
oddíl připutoval z Konice pěšky,
hlásil jsem se se svým zástupcem
u nejvyššího skautského činovníka, tedy okrskového zpravodaje
bratra Jelena. Můj zástupce se
jmenoval Jelínek. Když řekl své
jméno, bratr okrskový se rozesmál, poplácal je za obecného
veselí kolemjdoucích po ramenou
a povídá: „Tak ty jsi Jelínek? Těší
mne – já jsem Jelen!“
Brzy poté jsme navštívili první
jevíčský tábor pod Duranou u Úsobrna, cestou na Českomoravskou
vysočinu; bratr Jelínek si dokonce v táboře u bratra Jelena vysloužil tři

orlí pera, ale naše další spolupráce zanikla dřív, než se mohla rozvinout. Ještě téhož roku na podzim jsem absolvoval dosud svůj nejdelší
putovní tábor – za povoláním na Podkarpatskou Rus – a bratr Jelen se
za necelý rok také loučil s Jevíčkem. Neměl jsem tehdy opravdu ani
potuchy, že mě osud jednou postaví na jeho místo ...
Nikdy jsem také nemyslel, že se vyplní sen mého dětství, že na vlastní
oči spatřím skoro legendárního náčelníka Antonína Benjamina Svojsíka. A já jej nejen spatřil, dokonce jsem mu naslouchal, rozmlouval
s ním a mohl mu stisknout levici!
Roku 1934 jsem si dal jako posluchač dvouleté pedagogické akademie v Praze mimořádně zapsat na ústavě prof. Dr. Františka Smotlachy Svojsíkovy přednášky o skautingu. Mnohé jsem z nich znal, neboť A. B. Svojsík hojně publikoval v knihách a časopisech, mnohé
však bylo pro mne novinkou. Mezi jiným i spodní tón lítosti, že se
nepodařilo hned po světové válce uskutečnit
dohodu s nezapomenutelným Dr. Jindřichem
Vaníčkem o skautingu v Sokole.
Na druhého náčelníka vrcholné junácké
organizace u nás, Dr. Rudolfa Plajnera
– alias Tátu, vzpomínám jako na svého profesora ve 3. třídě prostějovské reálky. Učil mě
tam jen krátký čas na sklonku roku 1927, ale
i tak mi jeho zjev zůstal v paměti natrvalo
a jeho učitelské působení se mi stalo vzorem.
František Továrek

ANTONÍN KONSTANTIN VÍTÁK

Jan Suchomel

Antonín Konstantin Víták, toť mimořádná
vlastenecká osobnost v dějinách Jevíčka. První učitel, který bojoval v Jevíčku o českou školu
a národní probuzení. V našem městě působil od 1. 6. 1861 do 30. 9. 1865.
V Jevíčku byla na začátku 19. století jen
dvoutřídní škola. Počet žáků se však neustále
zvyšoval (na jednu třídu bylo více než 130),
a proto byla zřízena ve školním roce 1856/57
třetí třída, později ve školním roce 1859/60
se škola rozšířila o 4. třídu. Škola byla povýšena na farní hlavní školu. Umístěna byla
v bývalém augustiniánském klášteře, kde
byly čtyři učebny, sál pro kreslení, místnost
na rekvizity a byty učitelů. Vyučovalo se
v první a druhé třídě moravsky a ve 3. a 4. třídě německy. V roce 1861 se hledal učitel pro
4. třídu. Mikuláš Vlastimil Kaplan, soustružník
a obchodník v Jevíčku, člen městského zastupitelstva, oslovil v Brně
vlasteneckého učitele Antonína Konstantina Vítáka s přáním, aby se
tento ucházel v Jevíčku o místo učitele. Podařilo se a A. K. Víták nastupuje dne 1. 6. 1861 v Jevíčku jako učitel.
Víták studoval v piaristickém řádu v Kroměříži. Po jeho dobrovolném
opuštění se stává učitelem na zámku ve Věžkách, později v Brně – Zábrdovicích. Z tohoto místa přichází mladý muž do Jevíčka, kde velká
většina obyvatel mluví česky, ale vládne německá menšina, městské
zastupitelstvo a starosta úřadují německy, přisluhuje jim spousta

(9.6. 1835 v Čáslavi - 6. 3. 1906 v Praze)

odrodilců. Víták vyučuje tak, aby mu děti rozuměly, tj. moravsky (jak
se tehdy říkalo). Ve svých ”Pamětech” říká: ...”jest pedagogický nesmysl učiti neznámému neznámým jazykem.” (Paměti starého učitele vlastence, persekucí postiženého. Vydal nakladatel Fr. A. Urbánek
v Praze 1904).
Víták je výborný učitel, na námitky, že preferuje češtinu na úkor němčiny a někteří žáci nejsou potom schopni udělat zkoušky na německé střední školy, argumentuje, že školy národní připravují především
pro život, ne pro školy střední. Víták mluví německy perfektně, ve
4. třídě vyučuje oboujazyčně, ale aby
mu žáci rozuměli dává přednost jazyku českému, jak mu poroučí srdce
a svědomí. Někteří rodiče si stěžují na
Vítáka farnímu a školnímu úřadu, městské zastupitelstvo mu snižuje plat, v každém hostinci a na ulicích je napadán,
neboť učí česky, to jest špatně! Němci
a odrodilci ho chtějí za každou cenu odstranit, znemožnit jeho vlastenecké působení. Víták je však bojovník, nebojácný, někdy — jak sám říká — horkokrevný,
prudký, neohrožený v boji o českou vyučovací řeč. Působil nejen na jevíčskou
školu, ale na celé moravské školství,
a to založením prvního pedagogického
časopisu na Moravě s názvem Pěstoun
moravský. Sám ho redigoval, financoval
a tiskl u Antonína Augusty, knihtiska-
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ře v Litomyšli. ”Pěstounem nazval jsem ho proto, že měl pěstovat
výchovu v rodinách i školách, přesvědčovati, že první výchova musí
být v mateřském jazyku. Moravským proto, že redakce byla v Jevíčku,
tedy na Moravě.” Pěstoun moravský měl mnoho dopisovatelů nejen
z Moravy, Čech a Slezska, ale i z Chorvatska, Slovinska, Ruska atd.
Pro zlepšení příjmů byl Víták nucen dávat kondice. Mimo jiné připravoval na zkoušku do 2. třídy gymnázia v Brně Arnolda Spinu, který se
stal doktorem medicíny a prvním profesorem experimentální patologie na české univerzitě v Praze.
Život v Jevíčku byl pro Vítáka stále horší a nesnesitelnější. Odrodilci
ho stále více nenáviděli a udali ho například, že Pěstoun moravský
pobuřuje jevíčské občany. Pravda vyslovená v Pěstounu je tak píchala
a pálila! Víták je nucen hledati místo jinde, všude naráží na potíže
pro články v Pěstounu, je uznáván jako výborný pedagog, ale pro své
vlastenectví není potvrzen jako učitel v Tišnově, Poličce, Kutné Hoře
atd., i když tamní obce mají o něho zájem. Dostává přísnou důtku od
olomoucké konzistoře a doporučení, aby hledal práci mimo Moravu.
I když podle tehdejší inspekce má jevíčská škola spoustu nedostatků — např. 1. třída je přeplněna, má 90 chlapců a 71 děvčat = 161
žáků — je učitelská činnost Vítáka hodnocena dobře, tj. nejlépe ze
všech učitelů. Donucen úřady a ”jevíčskými frakaři” odchází z Jevíčka
do Dvora Králové nad Labem jako provizorní učitel 4. třídy Dívčí hlavní školy. Provizorní proto, že opět nebyl konzistoří potvrzen a dokonce byl pro své smýšlení pod policejním dozorem. Pro své vlastenectví
a boj za českou školu musel se Víták s rodinou patnáctkrát stěhovat!
Nejen pro své žáky napsal Víták v roce 1864 Nejstručnější mluvnici
českou, která se dočkala tří vydání a byla vystavována v roce 1867
i na světové výstavě v Paříži. Dedikoval ji Petru Bílkovi, řediteli vychovávacího ústavu ve Vídni, rodáku z Boskovic, velkému vlastenci
a mecenáši. Víták později vydává Zápisky učitelské s kalendářem na
rok 1866, Obrázky cyrilometodějské a Patero úvah o školství brněnském. Později — mimo Jevíčko — píše Dějiny Dvora Králové nad Labem, Václav Hanka a rukopis Královédvorský a další.
Obrovská je práce, kterou vykonal Víták pro Jevíčko. Bojoval proti
hlouposti, fanatismu a zůstával vždy svým. Předběhl svou dobu, byl
vzorem odvahy a vysokého letu. Díky Vítákovi získalo Jevíčko primát
v pedagogice, stalo se známým a začalo se probouzet.

Tiffany

Petra Veselka
Snídaně u Tiffanyho, to je tvůj poklad
Zažíváš v lesku, co do očí ti svítí, rozklad
Cožpak nevidíš, že tvá krása je zrůdná
Že umíráš, protože chceš být jiná
Jiná než sama sebou,
tou, kterou před svýma vlastníma očima
tajíš
A přesto víš, že tam někde jsi
Chce to jen pochopit, že štěstí znamená
klec uchopit
Ty se té klece bojíš
Protože ta klec, je jediný způsob, jak být
tou pravou
před někým
Protože ta klec, je jediný způsob, jak být
šťastnou
Holly Golithly
činíš mě šťastným

Z knihy POHÁDKY z Jevíčka a okolí
Julia Worlová - Jaroslav Mackerle

O propadené hospodě u Staré kašny

Za dávných časů, — před mnoha a mnoha lety — nestávalo Jevíčko
tam, kde stojí dnes. Bývalo prý kdysi víc na západ a rozkládalo se
v údolí u „kostelíčka”. Dřevěné chaloupky se táhly až pod návrší u Staré kašny, kde prý kdysi stával mocný, pěkný zámek. Vybíralo prý se
zde clo. Dole pod zámkem stávala hospoda. A tam bylo vždy veselo.
Jedenkrát v neděli bylo všude takové sváteční ticho a jenom v té hospodě byl řev, až se to v lese ozývalo. To bylo nějakého tancování,
až se země prohýbala, to bylo nějakého výskání a smíchu – a nikdo
nedbal, že v kostelíčku již dávno začala hrubá mše.
Tu bylo slyšet z kostelíčka zvoneček. Zvonil právě k pozdvihování.
V hospodě se tomu jen smáli a tím víc vyváděli; a že budou také
vyzvánět. Chytili kočku, co seděla za oknem, tahali ji za ocas a že prý
také vyzvánějí. Ale vtom se až země zachvěla nad takovým rouháním. S pekelným hukotem se otevřela země, pohltila hospodu a s ní
i všechny rouhače.
Na tom místě pak se vyvalily vody a rozlily se v nevelké jezírko.
Den za dnem bylo vidět, jak stále ode dna vystupují bublinky k hladině. To prý je ještě vzduch z té propadené hospody.
Tak byli potrestáni opilci za to, že se rouhali.
Potom již Pán Bůh tuto krajinu nemiloval. Brzy zanikla celá vesnice
a zůstal jen kostelíček a jezírko, kde se potom říkalo U Staré kašny.

Poklady u Staré kašny

U Staré kašny, kde je ta červená skála, bývaly dříve pastviny. Chodili sem pást krávy tři chlapci z Jevíčka. Ti se dovedli honit a škádlit.
A dnes si právě vybrali pro zlobení toho nejmladšího, němého.
Na pokraji skály byla hluboká díra a do té z rozpustilosti hodili tomu
němému čepici. Ten plakal, ale co naplat. Bez čepice domů nesměl,
a tak nezbývalo než pro čepici vlézt. Chlapci svázali provazy od krav
a kamaráda spustili dolů.
Opatrně se soukal dolů úzkou dírou, ale najednou se díra rozšiřuje
a bílé světlo chlapce oslňuje. Co to jenom tady je! Stojí zde dřevěná
káď plná zlata, na ní sedí kohout, vedle stojí druhá, vedle třetí a tolik
zlata a pokladů! Honem si nabral plné kapsy, sebral čepici a hajdy
zpátky dírou ven, na světlo. Chlapcům však nahoře nic neřekl.
Doma po práci si sedl pěkně na dvůr a hrál si se zlaťáky, co si ze skály
přinesl. Uviděl to hospodář. A hned na chlapce, odkud je má. Tak
z chlapce dostal, že ze skály z té díly. Hospodář zlato sebral a šel se
na faru poradit. Zatím se to však již rozneslo po celém městě. Kde kdo
chtěl lacino přijít k penězům.
A tak až přišel Velký pátek, kdy se poklady otvírají, vypravilo se
z Jevíčka celé procesí, aby si rozebrali ten poklad. To prý se ale nesmí
nikdo cestou ani ohlédnout. To prý by poklad ihned zmizel.
Již bylo procesí v zátočině. Již se začínaly číst pašije ... Ale vtom jede
kolem nějaký starý žid a na trakaři veze starou židovku. Tak jim to
kolečko podivně skřípá, až to do kosti proniká. Nikdo se neohlédl.
Jen poslední babička, taková malá, co musela všechno vědět, ta to
zvědavostí nevydržela a po očku se ohlédla. Ale žid už nikde ... zmizel.
Nikomu se s tím nepochlubila, to se ví ... ale když přišli ke skále, byla
už zavřená ... a poklady nikde.
A tak babička svou zvědavostí zavinila, že ze skály zmizely všechny
poklady a že se skála od té doby — ani na Velký pátek — neotvírá.

Muřinoh gratuluje

dvaadvacátému vylosovanému poutníkovi,
který úspěšně doputoval za Krchomilkou.
Je jím Viola Sílová z Letovic,
jíž zasíláme knihu Muřinoh
a Krchomilka s věnováním autora.
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