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OHLÉDNUTÍ ZA ATLETICKÝM DVOJBOJEM  
V JEVÍČKU

21. května v rámci oslav 100 let skautingu v Jevíčku proběhlo na hřišti 
u gymnázia atletické klání dětí a dorostu ve skoku dalekém a běhu na  
60 m, nazvané po jevíčském atletovi, skautovi a členu Sokola „Memori-
ál Josefa Koliska“. Atletického závodu se zúčastnilo 64 chlapců a dívek 
z Jevíčka, Velkých Opatovic, Jaroměřic, Chornic za účasti hlavních orga-
nizátorů, učitelů tělesné výchovy a hojné účasti rodičů a diváků. Přijely 
i atletky ze Žďáru nad Sázavou! 
Atmosféra závodů byla skvělá, jak se patří k atletickým závodům, kde je 
jedním z hlavních principů „fair play“ a kamarádství mezi atlety. Podání 
ruky soupeřům po závodě, je tak jedním ze symbolů sportovní etiky  
a sportovního ducha. Cílem atletického dvojboje byla mimo jiné propagace atletiky a po-
hybové aktivity mezi dětmi a mládeží. V minulosti byla atletika na  školách líhní mladých 
talentů a nejinak tomu bylo i v Jevíčku a okolí. Z jevíčských rodáků lze vzpomenout na vý-
borného skokana do výšky Mirka Laštůvku, olympionika v hodu kladivem Pavla Sedláčka 
a další, kteří začínali s atletikou v Jevíčku. 
Pro účastníky memoriálu bylo připraveno drobné občerstvení z dílny MARKOL, pro nej-
lepší závodníky trička, medaile a diplomy od města Jevíčko a vítězové navíc obdrželi od 

jevíčských skautů vzpomínkové trofeje. Po-
děkování tedy patří všem organizátorům at-
letického dvojboje: Městu Jevíčko, jevíčským 
skautům, základní škole v Jevíčku, Gymnáziu 
v Jevíčku, učitelům tělesné výchovy z Jevíčka 
a okolí a dalším dobrovolníkům a sponzorům, 
kteří pomohli při organizaci. Věřme, že byla 
založena nová tradice regionálního atletické-
ho zápolení.
Rád bych připomněl rodičům, že dostatek 
pohybu a sport jsou přirozenými prostředky 

zdravého psychomotorického vývoje dětí, mládeže i dospělých. To platí především v dneš-
ní době internetu, mobilů, tabletů a počítačových her, které mají často negativní vliv na 
psychosociální a motorický vývoj dětí a mládeže. A tak přejeme mladým adeptům atletiky 
z Jevíčka a okolí, aby se pokusili navázat na úspěchy svých předchůdců. Atletika vyžaduje 
mimo talentu rovněž hodně vytrvalosti, hou-
ževnatosti a překonání prvních neúspěchů. 
Tak jak zaznělo při vyhlašování výsledků zá-
vodu, slovy písně skupiny Mirai: „Když nemů-
žeš, tak přidej víc, zakřič sobě z plných plic; 
slovo nejde, neexistuje!“    
Na závěr uvádíme přehled jmen vítězů v jed-
notlivých kategoriích podle celkového součtu 
bodů ve skoku dalekém a běhu 60 m. Výsled-
kové listiny a fotky jsou k nahlédnutí na webu 
města.
Přípravka chlapci:  1. Béza Jonáš, 2. Ševčík Cyril, 3. Skalický Šimon
Přípravka dívky:  1. Volkmanová Elena, 2. Pávková Anna, 3. Smékalová Natálie
Mladší žáci:  1. Schreiber Dan, 2. Plhoň Jeremiáš, 3. Pospíšil Jan
Mladší žákyně:  1. Plhoňová Ester, 2. Nebesáčková Silvie, 3. Koutná Miroslava
Starší žáci:  1. Friedl Daniel, 2. Andrlík Jakub, 3. Dobeš Dominik
Starší žákyně:  1. Faltýnková Marie, 2. Kovaříková Sofie, 3. Sedláková Veronika
Dorostenci:  1. Kadlec Jakub, 2. Martinec Radek, 3. Valeš Petr
Dorostenky:  1. Kalousková Lucie
Junioři:  1. Bohatec Filip, 2. Navrátil Daniel 

Doufáme, že se v příštím roce opět setkáme s dalšími mladými sportovci na 2. ročníku 
atletického klání a uvidíme ještě lepší dosažené výsledky. S blahopřáním všem sportovcům 
z Jevíčka a okolí se připojuje vedení města.

Za organizátory Petr Kolisko

Fotoaktuality

Gymnázium Jevíčko oslavilo 125 let od 
založení

Po dvouleté covidové pauze proběhl 
dětský den

Zastupitelé se seznámili s postupem 
prací v kině

Rok skautingu v Jevíčku /1922–2022/ aneb Století skautingu v malohanácké metropoli
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Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci červenci 2022 
oslaví významné životní jubileum

Karel Peř

Oldřich Loubal

Miroslav Havlíček

Anna Suchá

Anna Drobníčková

Lydie Košťálová

Marie Vykydalová

Anna Dokoupilová

Miroslava Kudličková

 
na centrum města z London Eye. Mezitím 
ještě stihli navštívit malebné městečko 
Canterbury, kde na ně čekala netradiční 

projížďka loďka-
mi a super záži-
tek s výkladem. 
Ubytováni byli 
v anglických ro-
dinách, na které 

udělali značný dojem nejen znalostí an-
gličtiny, ale i vystupováním. Při loučení 
se objevily i slzy. Žáci výlet krásně zvládli 
včetně několikanásobné jízdy londýn-
ským metrem v závěrečném dni a domů 
si tedy odvezli zážitky na celý život. Zá-
jem o tento zájezd byl tak veliký, že jsme 
se rozhodli zorganizovat v říjnu další.
 Je opravdu moc dobře, že opět může-
me organizovat a prožívat všechny tyto  
aktivity, které jsou pro většinu z nás velmi 
důležité. Že si nemusíme zakrývat obličej 
maskami, ale usmívat se na sebe a podá-
vat si ruce, i když na Západě už od toho 
dávno upustili. 
Přeji všem krásné léto, pohodové prázd-
niny a zaslouženou dovolenou.
  Mgr. Miloslav Parolek

 

Školy ve znamení uvolňování
I tento školní rok byl ovlivněn covidem 
a opatřeními s ním spojenými. Po ná-
ročném období podzimních a zimních 
měsíců svitla koncem prvního pololetí 
naděje postupného uvolňování a ná-
vratu k relativně normálnímu životu. 
Po roční pauze se žáci škol mohli těšit 
na lyžařské kurzy. Jen z Jevíčka se lyžař-
ských výcviků postupně zúčastnilo cca 
150 žáků. Do Říček v Orlických horách 
odjelo ve dvou termínech asi 85 žáků 
gymnázia. Žáci základní školy absolvo-
vali tradičně dva kurzy v Čenkovicích  
a jeden rozšiřující v Koutech nad 
Desnou. Ani tentokrát se však tyto akce 
neobešly bez komplikací způsobených 
covidem.
Dříve, než se zima zcela rozloučila, 
mohli žáci čtvrtých ročníku uspořádat 
své odložené maturitní plesy s nadějí, 
že i maturity letos budou mít standartní 
průběh. V době, kdy všichni plánova-
li návrat do zajetých kolejí, přišla další 
tvrdá rána pro všechny demokraticky 
smýšlející lidi. Dne 24. února začala rus-
ká invaze na Ukrajinu, která je vyvrcho-
lením rusko-ukrajinské krize. Konflikt 
změnil svět a naše společnost se ještě 
více rozštěpila.  
Přes všechny tyto smutné události se 
začaly konat tradiční soutěže a olym-
piády, proběhly návštěvy žáků z jiných 
škol a projektové dny, individuální po-
hovory s rodiči a žáky, zápis žáků do 
prvního ročníku a v neposlední řadě 
závody a turnaje v různých sportovních 
disciplínách.
Rád bych také zmínil 46. ročník me-
zinárodního cyklistického etapového 
závodu, jehož součástí je i závod škol  
a bohatý doprovodný program.
Ke konci května se uskutečnil první roč-
ník atletického dvojboje - Memoriál Jo-
sefa Kolíska, při němž si přišli na své at-
leti a atletky z Jevíčka a širokého okolí.
Po dlouhé odmlce se také podařilo zor-
ganizovat zájezd do Anglie, kterého se 
ve dnech 23. 5. – 27. 5. zúčastnilo 47 
žáků druhého stupně základní školy. 
Výletníci strávili dva dny prohlídkou 
Londýna, kde navštívili tak významné 
památky jako je Tower Bridge a The 

Tower of Lon-
don. Prošli se 
kolem Houses 
of Parliament, 
vyfotili si Big 
Ben a užili si 
jak spoustu 
legrace v mu-
zeu voskových 
figurín Mada-
me Tussauds, 
tak i vyhlídku 

Okénko radních

Sáčky na psí exkrementy 
zdarma

Město Jevíčko nakoupilo pro majitele psů sáčky 
na psí exkrementy. Pokud máte zájem, sáčky si lze 
vyzvednout na pokladně města. Věříme, že tato 
služba pomůže k udržení větší čistoty ve městě. 
Děkujeme všem majitelům psů, kteří se chovají 
ohleduplně a po svých psech uklízejí.

Jana Bartuňková, finanční odbor



www.jevicko.cz

             Červenec 2022  / 3Měsíčník města Jevíčka

MUDr. Zuzana Šedrlová

Dovolená od 1. 7. - 8. 7. 2022,  
1. 8. - 12. 8. 2022,  

zástup MUDr. Jana Trčková  
a MUDr. Ivana Křížová  

po předchozím objednání,  
pouze akutní stavy, 

 prosím o zajištění pravidelné  
medikace u nás, ne u zastupujících 

lékařů

MUDr. Jana Melková 

Dovolená 1. 7. 2022 a 4. 7. 2022 
a od 25. 7. do 5. 8. 2022

 

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/42Z/2022 program 42. zasedání ZM kona-

ného dne 16.05.2022
2/42Z/2022 návrhovou komisi ve složení: Mgr. 

Jiří Janeček, Ing. Pavel Vykydal, Marek 
Káňa

4/42Z/2022 prodej bytové jednotky č. 56/2, 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
935/3528 na společných částech domu 
č. p. 56 a spoluvlastnických podílů o ve-
likosti id. 935/3528 na pozemcích p. č. 
st. 102/1, p. č. st. 1474, p. č. 51/1, p. č. 
51/2, p. č. 51/3, p. č. 51/4, p. č. 51/5, p. č. 
51/6, p. č. 51/7, p. č. 3217/1, p. č. 3217/2 
a p. č. 3217/3, vše v k. ú. Jevíčkopřed-
městí M*** B*** a I*** B*** Jevíčko za 
cenu 1.855.980 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodno-
tě 2.000 Kč kupujícími + kupní smlouvu 
mezi městem Jevíčko a M*** B*** a I*** 
B*** na prodej bytové jednotky č. 56/2, 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
935/3528 na společných částech domu 
č. p. 56 a spoluvlastnických podílů o ve-
likosti id. 935/3528 na pozemcích p. č. 
st. 102/1, p. č. st. 1474, p. č. 51/1, p. č. 
51/2, p. č. 51/3, p. č. 51/4, p. č. 51/5, 
p. č. 51/6, p. č. 51/7, p. č. 3217/1, p. č. 
3217/2 a p. č. 3217/3, vše v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy

5/42Z/2022 prodej nově zaměřených pozemků 
p. č. 52/6, p. č. 70/10 a p. č. 1311/13, vše 
v k. ú. Zadní Arnoštov M*** K***, Zadní 
Arnoštov *** Jevíčko a P*** K***, Zadní 
Arnoštov *** Jevíčko za cenu 292.800 
Kč + úhradu správního poplatku ka-
tastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč 
kupujícími + kupní smlouvu mezi měs-
tem Jevíčko a M*** K*** a P*** K*** na 
prodej nově zaměřených pozemků p. č. 
52/6, p. č. 70/10 a p. č. 1311/13, vše v k. 
ú. Zadní Arnoštov a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

6/42Z/2022 prodej pozemku p. č. 4884 (203 
m2) - lesní pozemek v k. ú. Jevíčko-
-předměstí Ing. D*** S*** a Mgr. T*** 
S*** Brno za cenu 2.030 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřa-
du v hodnotě 2.000 Kč kupujícími + 
kupní smlouvu mezi městem Jevíčko a 
Ing. D*** S*** a Mgr. T*** S*** na pro-
dej pozemku p. č. 4884 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

8a/42Z/2022 budoucí prodej části pozemků 
p. č. 5199, p. č. 5200/4 a p. č. 5201/5, 
vše orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
společnosti Expoline AT, s. r. o., U Střel-
nice 733, 569 43 Jevíčko za cenu 500 Kč 
bez DPH za m2 + smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy

8b/42Z/2022 budoucí prodej části pozemků 
p. č. 5197 a p. č. 5199, oba orná půda 
v k. ú. Jevíčko-předměstí V*** Z*** Je-
víčko za cenu 500 Kč bez DPH za m2 
+ smlouvu o smlouvě budoucí kupní  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

8c/42Z/2022 budoucí prodej části pozemků p. 
č. 5197, p. č. 5198/1 a p. č. 5199, vše 
orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
společnosti HRBATA, s. r. o., Svitavská 
166, 569 43 Jevíčko za cenu 500 Kč bez 
DPH za m2 + smlouvu o smlouvě bu-
doucí kupní a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

8d/42Z/2022 budoucí prodej části pozemků 
p. č. 5199, p. č. 5200/4 a p. č. 5201/5, 

 
 Usnesení 42. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko  

konané dne 16. května 2022

vše orná půda v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí společnosti Development Minářová,  
s. r. o., Vrchlického 885, 569 43 Jevíčko, 
IČ: 05281865 za cenu 500 Kč bez DPH 
za m2 + smlouvu o smlouvě budoucí 
kupní a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

8e/42Z/2022 prodloužení nejpozdější lhůty 
pro uzavření kupní smlouvy mezi měs-
tem Jevíčko a P*** Z*** Jevíčko na koupi 
části pozemků p. č. 5199, p. č. 5200/4  
a p. č. 5201/5, vše orná půda v k. ú. Je-
víčko-předměstí do termínu 22.01.2023

9a/42Z/2022 cenovou nabídku firmy Ing. Jan 
Král, Lázeňská 57, 568 02 Svitavy, IČ: 
72899778 na výkon technického dozo-
ru investora na akci "Podnikatelský park 
Jevíčko – příprava ZTI pro průmyslovou 
zónu ulice Třebovská" ve výši 190.000 
Kč bez DPH

9b/42Z/2022 uzavření příkazní smlouvy mezi 
městem Jevíčko a firmou Ing. Jan 
Král, Lázeňská 57, 568 02 Svitavy, IČ: 
72899778 na výkon technického do-
zoru investora na akci "Podnikatelský 
park Jevíčko – příprava ZTI pro průmy-
slovou zónu ulice Třebovská“ za částku 
190.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

10/42Z/2022 dohodu mezi městem Jevíč-
ko a Regionálním muzeem v Litomyšli  
o provedení záchranného archeologic-
kého výzkumu na jevíčskou část stav-
by "Výstavba společné stezky Jevíčko 
– Velké Opatovice" do maximální výše 
nákladů 300.000 Kč a pověřuje starostu 
podpisem dohody

11a/42Z/2022 záměr podání žádosti o dotaci 
na vybavení kulturního domu ASTRA 
do výzvy č. 7 MAS Moravskotřebovsko 
a Jevíčsko

12/42Z/2022 návrh programu Jevíčské pouti  
v termínu 13.–14.08.2022 a rozpočet do 
výše 300.000 Kč včetně veškerých ved-
lejších dopravně technických nákladů  
a pověřuje starostu podpisy smluv  
s účinkujícími

13/42Z/2022 úpravu rozpočtu města Jevíčko 
na rok 2022 č. 1

14a/42Z/2022 záměr prodeje části pozemku p. 
č. 4238/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí

14b/42Z/2022 jednotkovou kupní cenu ve výši 
300 Kč za m2 za prodej části pozemku 
p. č. 4238/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/42Z/2022 zapisovatelkou zasedání Petru 

Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. 
Petra Jedlinského a Mgr. Petra Votroub-
ka

Zastupitelstvo města Jevíčko souhlasí
7/42Z/2022 se zahájením procesu výběru 32 

stavebních pozemků žadateli v pořadí 
výběru dle pořadí podání žádosti

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
11b/42Z/2022 radu města realizací výběro-

vých řízení na dodávku vybavení kultur-
ního domu ASTRA

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
předložené zápisy a usnesení ze 41. zasedání 
ZM, 89. a 90. schůze RM bez zásadních při-
pomínek

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informaci o počtu žadatelů o stavební poze-
mek v lokalitě U Kapličky, kteří uhradili zálohu 
kupní ceny
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí informaci o potřebnosti nového vybavení 
pro kulturní dům ASTRA, který bude využíván 
zejména spolky a místními organizacemi pro 
spolkovou a kulturní činnost
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce dubna 2022

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

MĚSTSKÁ VĚŽ  
a MUZEUM JEVÍČKO

OTEVŘENO

1. 7. – 31. 08. 2022

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

   
VSTUPNÉ VĚŽ:    
DOSPĚLÍ 40,-     

DĚTI, SENIOŘI  20,-

Možnost prohlídky městského muzea  
ve shodné otevírací době městské věže. 
V případě zájmu o prohlídku městského 
muzea s odborným výkladem se prosím 

předem objednejte  
na tel.: 605 531 067 nebo 

emailu: muzeumjevicko@seznam.cz.
 

 VSTUPNÉ MUZEUM: DOBROVOLNÉ 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Taneční chvilka v MŠ
Po dvouleté pau-
ze se naše děti v MŠ 
konečně dočkaly ta-
nečního kroužku. 
Tanečníci celý rok 
pilně trénovali, aby 
vše zúročili při příle-
žitosti ZMN v Jevíčku  
v neděli   8. 5. 2022. 
Tancovali v rytmu 
skladeb Baby Shark  

a Zub od Karol a Kvído. Děti byly velmi šikovné a sklidily obrovský 
potlesk. Celý rok jsme zakončili sladkou odměnou.

Za MŠ Veronika Bílková, Bc. Martina Zatloukalová

Výlet do Brna
Po dlouhém očekávání v pondělí 16. 5. konečně nadešel den, kdy 
se „Kapříci“ s „Koťátky“ vypravili na výlet. I když dopravní situa-
ce nebyla zrovna příznivá, podařilo se nám dojet ve správný čas 
do Hvězdárny a planetária Brno na Kraví hoře. Děti byly nadšené, 
protože téměř nikdo z nich ještě planetárium nenavštívil. Nejdříve 
v digitáriu pozorovaly planety, souhvězdí a dozvěděly se mnoho 
zajímavých informací. Poté následovala pohádka Kouzelný útes. 
Děj se odehrával dětem nad hlavou a všechny byly nadšené.  Na 
závěr jsme ve venkovním prostoru navštívili vědeckou stezku. Zde 
se nachází několik interaktivních exponátů, jako je kaleidoskop, pi-

xelová stěna, zvukovod, 
planetární siloměr nebo 
spektroskop. A to pořád 
ještě nebylo vše, další 
dobrodružství nás tepr-
ve čekalo. Autobus nás 
převezl na Brněnskou 
přehradu a my jsme se 
nalodili na parník. I toto 
byla pro spoustu dětí 
premiéra a nevšední zá-
žitek. Počasí bylo jako 

na objednávku a výlet jsme si všichni užili. Těm, kdo na těchto mís-
tech ještě nebyli, můžeme vřele doporučit!

Za MŠ Dita Mlčochová

Od kutění k řemeslu
Dne 17. 5. 2022 v 7,55 hodin se oddělení nejstarších předškolních 

dětí MŠ Jevíčko vydalo směr Linhartice – 
centrum Stolístek. I když nám počasí vů-
bec nepřálo, celé dopoledne pršelo, vy-
dali jsme se vstříct programu „Od kutění  
k řemeslu“, který nám přivezl poly-
bus. Vybaveni pláštěnkami a gumáky 
jsme na dvoře za budovou Stolístku 
pod rozdělanými stany opracovávali 
dřevěné botičky. Ty si děti později ba-
revně dozdobily uvnitř bývalé školy, 
navlékly do nich tkaničku, kterou se 
potom pokusily zavázat. To byl snad 
nejtěžší úkol dne. V jiných prostorách 
si děti hravou formou zopakovaly, jak 

rostou stromy a které druhy znají. Vybaveni informacemi lektorů  
o nářadí a jeho bezpečném používání všechny děti botičku vyrobi-
ly a odvezly si ji autobusem domů.
Programu jsme se mohli zúčastnit díky MAS Moravskotřebovsko  
a Jevíčsko o.p.s.

za MŠ Jevíčko Mgr. Alena Faltýnková

Berušky na výletě
14. 6. 2022 se třída Berušek vypravila na výlet do Zadního Arnošto-
va - Osada Lípa. Paní Kaderková pro nás připravila pestrý program. 
Děti měly možnost se seznámit s koníky na jízdárně a ve stáji. Nej-
větším zážitkem pro děti byla jízda na koni.
Na závěr výletu nás překvapili skřítci z lesa, kteří si pro nás připra-
vili překvapení. Děti hledaly poklad v lese a podařilo se nám ho 
najít. Domů si odnesly balíčky s pastelkami, gumou a omalován-
kou. Také nám tam zanechaly zlaté mince pro štěstí. Výlet se nám 
krásně vydařil a počasí nám přálo.
Přejeme všem krásné letní prázdniny plné sluníčka a pohody. 

Za MŠ Mgr. Eva Štěpánková a Anežka Podlezlová

Projektový den
V úterý 14. 6. probíhal u „Kapříků“ 
projektový den s názvem „Od dřeva 
k loutce a pohádce“. Nejdříve děti 
shlédly 3 krátké loutkové pohádky. 
Poté se seznámily s prací loutkoherců, 
kteří dětem ukázali a vysvětlili rozdíly 
mezi marionetou a maňáskem. Do-
zvěděly se z jakého materiálu se vyrá-
bějí a dokonce viděly, jak se marione-
ta sestavuje. Po zajímavých ukázkách 
a povídání, dostaly možnost zkusit 
práci se dřevem a dlátem. Projek-
tový den byl pro děti nejen poučný, 
ale především zajímavý a přinesl jim 

nové znalosti a zkušenosti. Celá akce byla pro děti zdarma v rámci 
šablon-Moderní formy výuky v MŠ Jevíčko III.  

          Za MŠ Dita Mlčochová

Rozloučení se školním rokem
V pátek 17. 7. jsme se sešli na zahradě 
mateřské školy, abychom se za pří-
tomnosti rodičů, prarodičů i souro-
zenců rozloučili se školním rokem.
Všechny návštěvníky přivítaly děti 
pásmem písniček za doprovodu kyta-
ry. Poté všichni přítomní utvořili špa-
lír a tím za námi přišel sám král Jan 
Lucemburský, aby naše předškoláky 
za zvuku fanfár pasoval svým mečem 
na školáky. Mnoho rodičů mělo v ten 
moment slzičku na krajíčku. A ná-
sledovala volná zábava. Pro děti byl 
připraven skákací hrad, malování za 

obličej, jízda na terénní motorce a svezení v elektrických autíčkách. 
Počasí bylo nádherné a občerstvení zajištěno. Děti i dospělí si od-
poledne náležitě užili. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, 
kteří se na přípravě podíleli a dětem i dospělým popřát krásné léto 
plné zážitků.

                                                         Za MŠ Dita Mlčochová

8. až 10. června 2022 proběhla v Mateřské škole Jevíčko  
inspekční činnost České školní inspekce zaměřená na hod-
nocení kvality a efektivity poskytovaného vzdělávání, ale 
také školního stravování. Jelikož jsem byl přítomen vy-
hodnocení této kontroly, chtěl bych vedení MŠ, učitelkám 
i provozním zaměstnancům za zřizovatele Město Jevíčko 
poděkovat za velmi pěkný výsledek a pozitivní hodnocení 
prostředí školy i výchovně-vzdělávacího procesu ze strany 
přítomných inspektorek. 

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
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Baterie v našem životě
22. dubna jsme se sešli netradičně v modré, zelené a žluté barvě. 
Připomněli jsme si rozmanitými aktivitami Den Země. Vyhledá-
vali jsme informace, psali básničky, pohádky a příběhy o bateri-
ích. Zahráli jsme si hru, kterou pro nás připravili mladší spolužáci. 
Deváťáci nás pozvali do odborných učeben na  pokusy, kterými 
nám předvedli, jak baterie fungují. Zajímavosti jsme se dozvěděli 
i z krátkého filmu. Vyrazili jsme také do terénu a pracovali na školní 
zahradě. Žáci vytvořili dvojice a chodili po připravených stanovi-
štích podle nakresleného plánku. 21 stanovišť obsahovalo prak-
tické ukázky rostlin, živočichů a minerálů. Do předem připravené 
tabulky zapsali žáci správné názvy. V určování jim pomohly při-
pravené atlasy. I přes nepřízeň počasí se všichni zapojili a během 
dvaceti  minut si prošli celou školní zahradu. Následovalo společné 
řešení a vyhodnocení výsledků třídy. Učení a pohyb jsme propojili  
v tělocvičně. Na úvod žáci trochu zaběhali při třídění baterií podle 
typu do správných krabic. V druhém úkolu měli žáci vybrat vhodné 
baterie do malých elektrospotřebičů a vložit je do nich. V malé 
tělocvičně se žáci seznámili s jedním z nejdůležitějších prvků při 
výrobě baterií, a to je lithium. V psaném textu našli státy, které mají 
největší zásoby tohoto nerostu. Přiřadili ke státům správné vlajky  
a ty umístili na kontinenty.

Žáci 2. stupně Základní školy Jevíčko 
 

Autíčko na baterky
Tereza Unčovská
Baterie nám nabije třeba malé autíčko
které pak když vyjede 
přivítá ho sluníčko
autíčko má ovladač
co také na baterky je
co mám dělat
když baterka se vybije?
 
 

Elektrická Karkulka 
Moderní pohádka Miroslava Klíče
Byl jednou jeden elektrický vlk a spatřil Karkulku, jak jde k babičce 
a v tašce nese baterky. Vlk už byl skoro vybitý a udělal hop přes 
pařez a přes příkop a už byl u ní. „Ha, co to tu neseš?“ „Baterky,“ 
říká Karkulka. „A kam je neseš?“ zeptal se vlk. „Nesu je k babičce, už 
je starší a vybíjí se moc rychle,“ odpověděla Karkulka. „A co tak mi 
je dát?“ křikl na ni. Karkulka byla zkušená elektrikářka, svoji baterii 
může i využít, tak vlk dostal elektrický šok. „Au, co to děláš? Já to 
myslel ze srandy,“ prosil vlk. „Já si taky jen hraju,“ odpověděla, „jed-
nu ti  ale dám.“ „Vážně?“ „Mám tu jednu trošku vybitou do zásoby, 
ale měla by ti pomoct.“ „Díky,“ řekl vlk. Ale tu starou baterku mi dej, 
ať tady v lese necourá lithium.“ „Dobře.“ Vlk se na chvíli vypnul, ale 
hned byl zpět. „Tak a teď půjdeme každý svou cestou,,“ řekl vlk.  
A tohle mi už nikdy nedělej. „Dobrá, dobrá,“ řekl vlk. „Tak čau, ať 
už tě nevidím.“

Literární olympiáda
Základní škola v Jevíčku navázala po dvou letech na tradici. Opět 
jsme vyslali do Svitav na literární olympiádu Svitavská čtečka zá-
stupce devátého ročníku. Na soutěž vyrazila pětice dívek, Lili 
Procházková, Tereza Procházková, Veronika Janíčková, Jana Voj-
těchovská a Kateřina Martincová. Olympiádu tentokrát organizo-
valo gymnázium. Literární klání se skládá ze dvou částí, z úloh na 

porozumění textu a tvůrčího psaní. Soutěže se letos zúčastnilo 38 
soutěžících ze základních škol i víceletých gymnázií. 
Výsledková listina nám přinesla radost. Jana získala pátý nejlepší 
výsledek, v závěsu za ní se objevila jména Katky a Veroniky. Děvča-
tům patří poděkování za vzornou reprezentaci školy. Věříme, že se 
jim bude nadále dařit i na středních školách.

Jiřina Finsterlová

musím najít sběrný dvůr
nebo třeba školu
když baterky vyhodím
letí směrem dolů
spousta lidí nemyslí
a do koše je hodí
vůbec jim však nedochází
jak přírodě škodí

Zprávy z DM
Letošní školní rok uplynul jako voda, kvapem se blíží závěrečné 
vysvědčení a dlouho očekávané letní prázdniny. Na DM bylo ale 
během posledních týdnů rušno! 
P. vychovatelka Blahová uskutečnila ve spolupráci s lektorkou  
p. Jindřiškou Pátečkovou projektový den formou vlastivědné vy-
cházky v zámeckém parku ve Velkých Opatovicích. Studenti se se-
známili s historií tohoto místa, naučili se poznávat stromy podle 
listů a plodů a na závěr si své znalosti ověřili v kvízu. Celá akce byla 
zakončena opékáním buřtů. 

S p. Vafkovou se stu-
denti mohli opět utkat 
v překonávání Intrre-
kordů, například v pití 
vody brčkem na čas 
nebo v sezení u stěny 
na výdrž. 
P. Gnipová provedla 
malou brigádu kolem 
DM, která spočíva-
la ve vypletí záhonků  
a celkovém úklidu - 
sběru odpadků, zame-
tení cest apod. 
Ve čtvrtek 9. 6. 2022 
proběhl na DM ve spo-
lupráci s SDH Jevíč-
ko dlouho plánovaný  
a utajovaný cvičný po-
žární poplach. Po vyhlá-
šení „požáru“ v jedné  
z kuchyněk museli 
všichni přítomní stu-
denti pod vedením 
vychovatelek rychle 
opustit budovu a shro-
máždit se v dostateč-
né vzdálenosti od DM. 
Tam pozorovali příjezd 
jednotek profesionál-
ních hasičů z Morav-
ské Třebové a SDH 
Jevíčko. Na DM zůstali 
ukrytí čtyři domluvení 
„figuranti“, které ha-
siči museli vyprostit a 
zabezpečit. Celá akce 
proběhla rychle a pro-
fesionálně, přesto si 
však studenti oddechli, 
když vyšlo najevo, že 
požární poplach byl jen 
cvičný a jejich kamará-
dům se nic nestalo. 

 Mgr. Darina Gnipová 

gyMNÁZiUM JEVÍČKO
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Co patří mezi Vaše každodenní 
radosti?
Moje největší radost jsou květi-
ny, ráda se o ně starám a čerstvé 
květiny musím stále doma mít. 
V doprovodu rodiny ráda zajdu 
k lesu, ale s hůlkou už to moc ne-
jde. Na televizi se moc nedívám, 
moderní zařízení mě příliš nezají-
mají. Ráda si dám něco sladkého, 
ale na kávu si nepotrpím. Mám 
ráda čaj a minerální vodu.
Mezi mé záliby patřila také čet-
ba. Oblíbenou autorkou je Vlasta 
Javořická. Její rodné jméno bylo 
Marie Barešová. V mládí jsme 
jezdívali do jejího rodiště a kni-
hy jsem si ráda kupovala a opakovaně četla. V mojí knihovně mají 
čestné místo.

Knihovničku máte opravdu plnou knih. Vidíme tu ale i spoustu 
fotek Vaší rodiny. 
Ano, to už jsou převážně moje pravnoučata. Dělají mi radost.

Co naopak ráda nemáte?
Nemám ráda u lidí faleš.

Zajímal by nás Váš oblíbený recept, třeba na nějakou vyhláše-
nou rodinnou pochoutku.
Ráda jsem pekla dorty. Pekla jsem i pro druhé. Mezi mé oblíbené 
recepty patřil dort piškotový nebo dort brněnský. 

Je nějaké životní období, na které opravdu ráda vzpomínáte?
Vzpomínek je hodně. Život byl jaký byl. Někdy lehčí, někdy těžší. 
Ráda vzpomínám na svojí práci, ta mě opravdu bavila.

Hodina povídání uplynula jako voda. Paní Bohunce děkujeme za 
čas, který nám věnovala a přejeme pevné zdraví!

TIC Jevíčko

Dnes jsme požádaly o rozhovor nejstarší občanku města 
Jevíčka paní Bohumilu Pohlovou. S úctou k dosaženému 

věku snad můžeme sdělit, že paní Pohlová se narodila v roce 1924.
Paní Bohumila žije v domě s pečovatelskou službou. 
Dveře bytu nám otevřela drobná paní s hůlkou v ruce. Paní Bohun-
ka hůře slyší, ale o to širší a vroucnější je její milý úsměv, kterým nás 
během našeho povídání několikrát obdařila. Na první pohled nás 
zaujaly květiny, kterých má v prosluněném bytě opravdu hodně  
a jsou krásnou dominantou zútulňující domov. Motto paní Bohun-
ky je: I kdyby na chleba nebylo, čerstvé květiny ve váze musí být. 
I na obrazech si všímáme přírodních motivů. Je vidět, že se paní 
Bohunka obklopuje věcmi, které jí dělají radost. To nám potvrzují 
i její slova, že vždy měla a má ráda květiny, přírodu, les, zahrádku. 
Ráda v lese sbírala houby a borůvky. 

Řekněte nám, prosím,  kde  jste  se  narodila  a  prožila  většinu 
svého života?
Narodila jsem se ve Vanovicích v okrese Blansko, zde jsem i vyrůs-
tala. S manželem jsme bydleli nejprve v Jevíčku. Následovalo stě-
hování do Městečka Trnávky, kde manžel získal zaměstnání v JZD. 
Do Jevíčka jsem se vrátila v roce 2003, kde žiji dodnes.

Jaký obor jste studovala a které zaměstnání vykonávala?
Studovala jsem ekonomickou školu v Brně. Nejdříve dva roky den-
ního studia a poté ještě dva roky dálkově. Pracovala jsem v do-
mově důchodců v Boskovicích jako účetní. Bavila mě moje práce, 
účtařinu jsem měla ráda.

Kolik máte dětí?
Mám syna a dvě dcery. Syn Jan žije v Petrůvce, vychoval tři děti. 
Dcera Bohumila bydlí v Městečku Trnávce a má také tři děti. Dcera 
Hana bydlí v Moravské Třebové a má dvě děti. Radost mi dělají už  
i pravnoučata. Děti mě navštěvují a pomáhají mi s domácími prace-
mi. Na některé už sama nestačím, třeba mytí oken nebo převlékání 
peřin.

Všichni určitě obdivují Váš úctyhodný věk. Máte nějakou radu 
pro naše čtenáře? Nebo snad recept na elixír života?
To vám neporadím. Za života jsem prodělala spoustu operací i váž-
ných. Nesmí se tomu člověk poddávat, nesmí nad sebou lamen-
tovat.

Úspěchy Jevíčských skautek a skautů na Lobinově závodě 2022

V okolí skautské základny Eliška nedaleko Fryštáku u Zlína 
proběhl ve dnech 10. až 12. června 2022 výroční XI. ročník 
Lobinova závodu Svazu skautů a skautek České republiky, 
z.s. 
Lobinův závod je jedním z nejtěžších skautských závodů  
v republice pro různé skautské organizace. Jedná se  
o 24hodinový závod, kdy jdou účastníci pod dohledem přidělené-
ho rozhodčího a v terénu plní připravené úkoly, připravují si jídlo 
na ohni a dokazují svou schopnost bezpečně přenocovat v přírodě.
Závodu se letos zúčastnilo více než 160 účastníků, kteří soutěžili  
v nejrůznějších skautských disciplínách. Jevíčské oddíly reprezen-
tovalo celkem 6 družin v různých věkových kategoriích.
Již v pátek odpoledne byla louka pod základnou poseta stany  
a nedaleký les přístřešky pro bivakování. Večer proběhla první dis-
ciplína, kterou byly krátké scénky na skautská témata.
Po sobotním ranním slavnostním zahájení se družiny skautů  
a skautek vydaly do přírody plnit jednotlivé disciplíny. Každá dru-
žina obdržela mapu s pokyny a vyrazila do okolních lesů. Během 
celého 24hodinového závodu byli doprovázeni rozhodčími, kteří 
průběžně vyhodnocovali plnění jednotlivých úkolů, sledovali cho-
vání v družině a vzájemnou spolupráci. Ověřovali, zda si skauti na-
vzájem pomáhají, snaží se naplňovat skautský slib a zákon. Na své 

pouti krajinou soutěží-
cí nejen plnili úkoly, ale 
také svými činy pomá-
hali lidem a přírodě. 
Všichni závodili v těch-
to disciplínách: skaut-

ský kroj, výbava jednotlivce i družiny, první pomoc, odlití stopy 
zvířete, zdolávání nízkých lanových překážek, uzlování, vaření na 
ohni, stavba přístřešku pro bivakování, topografie v terénu, chová-
ní družiny, skauting, poznávání živočichů, rostlin, turistických, ma-
pových a dopravních značek, státní symboly a historie ČR, dobrý 
skutek – velký čin. Noc strávili mladší ve stanech a starší ve zbudo-
vaných přístřešcích.
V neděli ráno proběhlo na slavnostním nástupu vyhlášení výsled-
ků, předání cen, balení, po němž na účastníky čekal chutný oběd. 
Zástupci z jevíčských oddílů slavili na závodech veliký úspěch, když 
se jim v 6 kategoriích podařilo obsadit 4x první, 1x druhé a 1x čtvr-
té místo. Největšího úspěchu dosáhla jevíčská družina Pampeli-
šek, která se stala nejlepší družinou skautek v rámci dívčích oddílů  
v celé České republice. Tato družina byla ve složení: Anežka Parol-
ková, Lili Procházková, Barbora Vojtěchovská, Eva Valíková, Veroni-
ka Janíčková a Valentýna Nováková.

 Mgr. Alena Votroubková
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MĚSTSKÁ KNiHOVNA JEVÍČKO

Prázdninové měsíce začínají a vy máte možnost půjčo-
vat si knihy po celý červenec a srpen bez přerušení.
Provoz se omezuje pouze v sobotu a v pondělí je půjčovní doba 
pouze do 16.00 hodin.

Půjčovní doba Městské knihovny v Jevíčku
červenec až srpen 2022:

pondělí ---------------------- 12.30  - 16.00
úterý 8.00 – 11.00 12.30  - 16.00
středa 8.00 – 11.00 12.30  - 16.00
čtvrtek 8.00 – 11.00 12.30  - 17.00
pátek ---------------------

sobota ---------------------
 
Doporučujeme využít v našem katalogu tyto zdroje:
po  zadání MLP do vyhledávače katalogu – najdete velký výběr 
knih, které si v nabízených formátech můžete stáhnout do počí-
tače, mobilního telefonu atd. Pro získání těchto knih nemusíte být 
čtenářem knihovny.
https://knihovna.jevicko.cz/search?field=0&q=MLP&area=-1&all-
src=on&page=2
po zadání Palmknihy – jste-li čtenářem knihovny a máte účet na 
webu Palmknihy a v Městské knihovně v Jevíčku zadanou stejnou 
emailovou adresu, jako v Palmknihách, můžete si stáhnout 2 knihy 
na 28 dní zdarma. Po uplynutí této není dílo přístupné.
Velký výběr z novinek. Využijte této služby.
https://knihovna.jevicko.cz/search?field=0&q=Palmknihy&area=-
-1&allsrc=on&page=2
Potřebujete-li poradit s aplikací, zastavte, se rádi pomůžeme.

Krásné léto s knížkou Vám přeje vaše knihovna 

Ohlédnutí za projektem MAP ii
Projekt MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská 
Třebová, který realizuje MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko  
o. p. s., se blíží do finále. Zapojilo se do něj všech 27 škol regio-
nu, včetně ZUŠ. Výsledky čtyřletého projektu budou zrekapitu-
lovány na společném setkání všech aktérů v rámci Partnerství 
MAP dne 23. 6. 2022 v CEV Stolístek Linhartice a na řídícím 
výboru projektu. V rámci MAP II bylo realizováno několik do-
tazníkových šetření, zejména evaluace projektu. Jako zásadní 
témata pro další činnost navazujících projektů byla stanovena 
témata vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce  
s odborníky ve výuce.
Během projektu se nám podařilo zrealizovat 77 akcí, přičemž 
nemalá část webinářů byla zaměřena na možnosti a způsoby 
distančního vzdělávání v online prostředí. V době pandemie 
se nám taktéž podařilo společně se členy PS Rovné příležitosti 
podpořit i rodiče žáků ohrožených školním neúspěchem for-
mou online konzultací. V současnosti se podílíme i na pomoci 
školám s výukou ukrajinských žáků. Zásadním tématem, které 
se prolínalo celým projektem, byla podpora regionální iden-
tity. Na vytvoření materiálu s názvem  Mapovník  –  soubor  
aktivit v regionu, který máme rádi, se podílela početná skupina 

pedagogů, kronikářů, zástup-
ců obcí a pracovníku muzeí. 
Mapovník naleznete na našich 
webových stránkách www.
mapmtj.cz/mapovnik, kde je 
k dispozici volně ke stažení 
62  aktivit s regionální téma-
tikou na podporu gramotnos-
tí, badatelské výuky, robotiky  
a questů (hledačky, které vás 
zábavnou formou provedou 
Moravskou Třebovou, Jevíč-
kem a Městečkem Trnávka). 

V návaznosti na vytvořené metodiky jsme připravili pro školy  
i pomůcky, které posloužily jako podpůrný materiál při ověřová-
ní pracovních listů (např. badatelské boxy). Velmi nás těšil zájem 
ze strany pedagogů ověřovat pracovní listy přímo ve školách.
Velkou radost máme i z toho, že se nám podařilo zajistit nejen 
kvalitní lektory z celé republiky, ale nalezli jsme je i mezi naši-
mi pedagogy, kteří byli ochotni sdílet svoji praxi a zkušenosti. 
V MAP II jsme vytvořili prostor pro sdílení a spolupráci. Realizo-
vali jsme pravidelné setkávání ředitelů a zástupců škol a spolu-
pracovali jsme s místními organizacemi. Nezapomínali jsme ani 
na rodiče, pořádali jsme pravidelně Rodičovské kavárny napří-
klad na témata – školní zralost, nadání žáků, kyberšikana nebo 
výchova dětí. V letním období probíhaly letní školy pro peda-
gogy a žáci měli možnost bádat, přiučit se starým řemeslům  
a procvičit si angličtinu. Poslední aktivitou pro žáky byl Mladý 
reportér, který opět sázel na téma spojené s regionální identi-
tou. Jako odměna za velmi profesionálně zpracované reportáže 
byla pro děti cesta do Velkého světa techniky v Ostravě.
Na MAP II naváže od srpna 2022 MAP iii, který se bude rea-
lizovat do října 2023 a zaměří se na analytickou a strategickou 
stránku projektu. Další vzdělávací akce by měl nabídnout MAP 
IV plánovaný od roku 2024.
Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili.

Ing. Lenka Bojanovská
Hlavní manažer projektu

Návštěva místostarosty v ZŠ Jevíčko  
v rámci enviromentální výuky žáků 6. tříd

Ve druhém květnovém týdnu jsem měl možnost díky pozvání Mgr. 
Hany Veselkové debatovat postupně se žáky 6. A a 6. B třídy na 
téma odpadů ve městě, jejich likvidace a svozu, ale zejména pak 
jejich třídění a další využitelnosti. Potěšilo mě, že šesťáci dokázali 
bezpečně určit základní druhy odpadů i způsoby nakládání s nimi. 
Měli také povědomí o zavedeném systému třídění od domu a cel-
kově se v problematice odpadového hospodářství přiměřeně své-
mu věku orientovali. Hlavním cílem společného setkání a povídání 
bylo pochopit odpady jako suroviny k dalšímu využití - recyklaci, 
jejíž podmínkou je třídění v domácnostech a na území města. Ofi-
ciální statistiky odpadové společnosti EKO-KOM uvádějí, že v roce 
2021 vytřídil každý Čech průměrně 71,8 kg odpadů (papír, plasty, 
sklo, nápojové kartony, kovy), 73 % obyvatel ČR aktivně třídilo od-
pady a bylo vytříděno 77% obalů a předáno k recyklaci nebo ener-
getickému využití. Bohužel 46% směsného komunálního odpadu 
končí na skládkách a tak bylo důležitým tématem i předcházení 
vzniků odpadů. Žáci se také dozvěděli, kolik finančních prostředků 

v řádu miliónů korun měs-
to každoročně na svoz  
a likvidaci vynaloží. Chtěl 
bych poděkovat za pozvá-
ní do ZŠ a pochválit šes-
ťáky za jejich pozornost  
a aktivitu.

Mgr. Miroslav Šafář, 
 místostarosta



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

8 /  Červenec 2022

JEVÍČKO patřilo vyznavačům 
horských kol 

Cyklistická sezona 2022 pokračovala v sobotu 16. června závodem 
horských kol.
13. ročník „Jevíčko MTB OPEN“, pro všechny kategorie. Hlavní  zá-
vod byl vypsán na tratích 22, 37 a 64 km. Startovalo 61 cyklistů ve 
všech věkových kategoriích. V závodě dětí na louce za Vrchlického 
ulicí startovalo 26 chlapců a dívek ve věku od 2 do 12 let. Cyklisty 
odradilo od větší účasti velké teplo Závod by nebylo možné uspo-
řádat bez pomoci pracovníků Města Jevíčko a pořadatelů, přede-
vším z řad mládeže. za podporu a záštitu děkujeme městu Jevíčko 
Za poskytnuté šatny, sprchy děkujeme ZŠ Jevíčko. Za zdravotní za-
jištění závodu pak paní doktorce Nádeníčkové a Míše Dostálové. 
Všem, kteří se na přípravě a zabezpečení průběhu závodu podíleli, 
srdečně děkujeme. Ceny nejlepším předali místostarosta města 
pan Miroslav Šafář a předseda Cykloklubu Jevíčko Luboš Krejčí. 

MTB Jevíčko OPEN 2022 výsledky 
Poř. jméno tým Čas
žáci 22 km 
1. Filip  ECLER Uhřice 1:22:08
muži
1. Karol MAJERNÍK  HaPe Brno 1:04:22
ženy 19-39 let  37 km
1. Anna STROUHALOVÁ Velké Opatovice 1:39:30
muži 19-39 let
1. Michal ŠAŠEK Brno 1:26:40
muži 40 let a více
1. Zdeněk MATUŠKA 1:17:47
muži 19-39 let   64 km
1. Patrik NĚMEC Cyklo Tomek 2:45:52 

muži 40 let a více 
1. Roman JONÁŠ Vranov 2:30:49 
Děti:
odrážedla 1. Johanka Voleská Jevíčko
dětská kola            2016 a mladší 
dívky 1. Isabela Homolová Brno
chlapci 1. Dominik Vodica Vsetín

 2014 – 2015 
dívky 1. Adéla Vodicová Vsetín
chlapci 1. Martin Voleský Jevíčko 

2013-2012
dívky 1. Leona Eclerová Uhřice

2011-2012
dívky 1. Markéta Dostálová  Jevíčko

 
Kompletní výsledky včetně závodu dětí, fotky, najdete na webu 
mtbjevicko.cz.

za Cykloklub Jevíčko, Antonín Dostál

Podporujme sportovní spolky v jejich 
dotačním snažení

Zastupitelstvo města na svém 43. zasedání 13. června 2022 na do-
poručení radních schválilo usnesení k podpoře investičních záměrů 
jevíčských tenistů v areálu Žlíbka a fotbalistů v areálu SK. Město 
Jevíčko dlouhodobě jedná s uvedenými spolky o možnostech do-
tační podpory na rekonstrukci jejich sportovního zázemí. Na konci 
června má být vyhlášen dotační program Národní sportovní agen-
tury „REGIONY 2022“ určený pro sportovní kluby, spolky, obce, 
města bez ohledu na počet obyvatel. Dotační podpora je určena 
na výstavbu či rekonstrukci sportovišť vč zázemí a je poskytována 
v rozsahu od 1.000.000 Kč do 40.000.000 Kč (max. 70 %). Tenis – 
Club Jevíčko, připravuje záměr zásadní rekonstrukce všech tří kurtů 
T. J. SK Jevíčko připravuje rekonstrukci zázemí a hracích ploch. Ná-
klady každého z uvažovaných projektů přesahují významně částku 
1 milionu korun, proto se město kromě úhrady povinné spoluúčas-
ti 30% zavázalo uhradit oběma spolkům veškeré náklady spojené 
s administrací dotační žádosti směrem k NSA. Nutnou podmínkou 
pro podání dotace je platný strategický dokument „Plán rozvoje 
sportu“, který zastupitelstvo společně s podáním obou žádostí 
schválilo na období 2022 až 2025. Děkuji za spolupráci těm zá-
stupcům spolků, kteří se aktivně podíleli na sumarizaci podkladů 
a připomínek k plánu. Plán je k nahlédnutí na webu města v sekci 
„Volný čas“. Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
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Info: Turistické informační centrum Jevíčko, 461 542 812, 736 752 611, www.jevicko.cz

Neděle 14. srpna

Sobota 13. srpna

9:30  Slavnostní mše svatá v kostele  
Nanebevzetí Panny Marie, poté posezení  
s dechovým orchestrem ZUŠ Jevíčko na farní  
zahradě

Palackého náměstí:
12:30  CIMBÁLOVÁ MUZIKA MAJERÁN
14:00  VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO  
 KROUŽKU  MŠ JEVÍČKO
14:30  SHOW ŠAŠKA VIKYHO 
16:00  BLASTERY - rock

Po celý nedělní den městský jarmark  
na Palackého náměstí

Doprovodný program, sobota:
Rybí speciality  

z kuchyně ZO Rybářského svazu  
Jevíčko, pečené makrely, grilované 
ryby ( AMUR, BOLEN, CEJN, KAPR,  
SUMEC ), od 12:00 na Palackého  

náměstí.
Pouťové posezení  

se skupinou Kázeň od 15:00 v areálu 
Chovatelů Jevíčko na ulici Brněnská,  
občerstvení, tombola, dobrá nálada 

zajištěna.  

15:00  TAMDEM Protivanov – pop, rock
16:30  TŘI GENERACE – pop, rock
18:30  Tomáš KOČKO & ORCHESTR
 - World Music s moravskými kořeny
20:00  FUPO – funk, rock
21:30  EPICENTRUM  
 – pop, rock
Sobotní program moderuje Silvie Ritter

Palackého náměstí:

Tradiční 

Jevíčská                                
  pouť

Možnost prohlídky Městské věže
otevřeno v sobotu i neděli
9:00 – 11:30   12:00 – 15:30

Turistické informační 
centrum otevřeno

v sobotu 13.8. 
9:00 – 11:30

v neděli  14.8. 
9:00 – 11:30

Lunapark 
v prostoru Palackého 
náměstí bude otevřen 

po celý pouťový víkend.
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DO VÝROBY HLEDÁME
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anlov índ 7+  •  navíc pro pracovníky 
v nepřetržitém provozu 

 příspěvek na dopravu
 příspěvek na dovolenou (10 000 Kč)

 kevěpsířp  na penzijní pojišt
(až 1 090 Kč)
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 příspěvky na stravování

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

Hledám dům v M. Třebové a okolí, max. do 30 
km, nejlépe zahrada, garáž, případně vyměním 
za pěkný byt 3+1 po rekonstrukci, cihla, šatna, 

lodžie. Děkuji. Tel.: 774 765 437.

Pronajmu byt 3+1 v Jevíčku. Tel.: 773 946 436.
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Společenská rubrika

Obec Biskupice

Naši jubilanti 
v měsíci červnu: 
Zdeněk Ondráček 
Zdenek Sekerka 
Marie Trefilová
Jiří Martinek 
Přejeme hodně štěstí,  
zdraví a osobní spokojenosti. 

Z našich řad odešli:
Františka Žouželková
Rodině vyslovujeme upřímnou 
soustrast

Nově narození občánci:
Anežka Bálková
Blahopřejeme rodičům i dětem

informace z kanceláře OÚ

Svoz plastových pytlů: 
20. 7.

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

Svoz TDO v červenci:
6. 7. a 20. 7.

Máme zlato - úspěch obce  
v Soutěži Vesnice roku 2022

Rok 2022 se zapíše do kroniky obce zlatým písmem. V le-
tošním roce se obec po čtyřleté pauze, celkově už po tři-
nácté, přihlásila do soutěže Vesnice roku. Ta si klade za cíl 
povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji 
obce, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaných 
programů obnovy venkova a upozornit veřejnost na jeho 
význam. Dále vyzdvihuje aktivity obcí, jejich představite-
lů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, 
ale současně rozvíjet místní tradice a zapojovat se do spo-
lečenského života v obci. Hodnotí celkový obraz vesnice, 
občanskou vybavenost a infrastrukturu, spoluprá-
ci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči  
o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také kon-
cepční dokumenty obce.
Hodnotící deseti členná komise navštívila naši 
obec v úterý 31. května a po vyhodnocení a srov-
nání s ostatními přihlášenými vesnicemi v Pardu-
bickém kraji můžeme s radostí konstatovat, že 
komise naši obec ocenila v krajském kole Pardu-
bického kraje metou nejvyšší – vítěznou „Zlatou 
stuhou“ a můžeme tak užívat titul „Biskupice – 
Vesnice Pardubického kraje roku 2022“. Jedná 
se o nejvyšší ocenění, které získá obec, která se 
nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech výše uve-
dených posuzovaných oblastech. 
Třináctka je tedy pro Biskupice šťastná a je vidět, 
že poctivá práce se vyplatí, protože toto ocenění 
znamená pro obec nejen prestiž a postup do celo-
státního kola, ve kterém se utkáme s vítězi zlatých 
stuh z jednotlivých krajů ČR, ale jako třesnička na 
dortu také finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč 
a dále možnost čerpání dotačních prostředků ve 
výši 1 mil. Kč.
Velice děkuji jak zastupitelům obce, tak všem oby-
vatelům obce, kteří se starají o své domy a udr-
žují své okolí. Poděkování patří také spolkům naší 
obce, které zajišťují společenský život a zábavu  
v obci, mysliveckému spolku za řízečky z divočá-
ka, učitelkám a dětem z místní mateřské školy za 
uvítání hodnotící komise, Martinovi Vašíčkovi za 
prohlídku muzea, občanům Zálesí a Flintóra za 
uvítání na Zálesí. Zvláštní poděkování patří paní 
Jarce Živné, která hodnotící komisi přímo okouz-
lila. Děkuji také Mirovi Matochovi za sponzorskou 
dopravu, která komisi při hodnocení bezpečně 
provezla obcí a panu Liborovi Maňákovi za prohlídku mlýna, která komisi velmi zaujala. 
Vyhlášení výsledků krajského kola a předání zlaté stuhy se uskuteční 
v technickém zázemí obce Biskupice v sobotu 6. srpna.
Nyní se ale musíme také připravit na hodnocení celostátního kola. To proběhne na pře-
lomu srpna a září letošního roku, a bude jistě potěšující, když se nám podaří uspět i v ce-
lostátním kole. Vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže se uskuteční v Luhačovicích  
v sobotu 17. 9. 2022 a obec tam bude pro zájemce z řad občanů pořádat zájezd. O podrob-
nostech budete předem informováni.
Ještě jednou všem veliký dík, protože o tento úspěch jsme se zasloužili všichni.

Dalibor Šebek, starosta obce
Pozn. :
Článek ve Svitavské deníku 7. 6. 2022: https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/narazili-sou-
dek-a-slavili-biskupice-jsou-vesnici-roku-v-pardubickem-kraji-202206.html
Pardubický kraj 13. 6 2022: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/116711/vesnici-roku-
-pardubickeho-kraje-se-staly-biskupice

Dukelák
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CANTiLO Jevíčko v Biskupicích
V neděli 15. května 2022 se v odpoledních hodinách uskutečnil  
v kostele sv. Petra a Pavla tolik očekávaný koncert smíšeného pě-
veckého sboru Cantilo Jevíčko pod vedením pana Martina Kouřila. 
Členové Cantila zazpívali  směs moravských národních písní, písnič-
ky od pánů Wericha, Voskovce a Ježka - "Ezop a brabenec“ , Život 
je jen náhoda" a další české, ale i anglické skladby. Některé písně 
zpívali se čtyřručním doprovodem na klávesy (pp. Martin Kouřil  
a Filip Kaderka). Dále vystoupily děti z MŠ Biskupice pod ve-
dením p. ředitelky Lenky Brabcové a paní učitelky Janičky. Děti 
se vůbec nestyděly a pásmo písniček i básniček předvedly bez 
chybičky. Alička Navrátilová si připravila 2 skladby s flétničkou  
a Ivetka Sekerková zahrála 5 skladeb na akordeon. Petr Dvořá-

Obec Biskupice - rozpis svozů SKO (popelnice) a plasty (pytle) v roce 2022 
od 1.7.2022 do 31.12.2022
SKO (popelnice)

středa
plasty (pytle)

středa
červenec 6. 20. 20.
srpen 3. 17. 31. 17.
září 14. 28. 28.
říjen 12. 26. 26.
listopad 9. 23. 23.
prosinec 7. 21. 21.

zde odstřihněte  a uschovejte

Občane, kup si baterku !
Vážení spoluobčané,
název článku bohužel není vtip, ale bude to brzy realita nejen  
v naší obci. Díky  stávající „skvělé vládě “, která než aby se starala 
o své vlastní občany, tak se raději stará více o cizí záležitosti a své 
vlastní výhody, bude obec muset začít vypínat veřejné osvětlení  
v obci, a to ne za účelem zvýšení populace, ale proto, abychom še-
třili náklady obce za spotřebu elektrické energie, kdy předpoklá-
dané rozpočtované náklady v letošním roce ve výši cca 200 tis. Kč 
na svícení máme po zdražení energií navýšeny na cca 500 tis. Kč.  
Budeme tak muset v noci asi přestat chodit ven, a nebo vyjít jen 
z baterkou, protože prosvítit 300 tis. Kč navíc za rok, jak sami jistě 
uznáte, není malá částka a obec pro ni najde určitě jiné využití. 
Proto prosím přijměte omluvu za to, že budeme nuceni od 1. 7. 
2022 zregulovat svícení veřejného osvětlení v obci. Děkujeme za 
pochopení a společně si přejme, aby se situace co nejdříve pokud 
možno opět stabilizovala.      Dalibor Šebek, starosta obce

ček z Jaroměřic nám 
zahrál na klarinet  
v doprovodu kláves 
s p. Martinem Kouři-
lem. Po koncertě na 
všechny účinkující, ale 
i posluchače čekalo 
občerstvení v podobě 

výborných koláčků, které s láskou upekly Liduška a Maruška Ne-
ubauerovi. O fotodokumentaci se postarala slečna Michalka Kali-
tová. Ten, kdo si v npoledne udělal čas a přišel na koncert, určitě 
nelitoval, ba naopak odcházel domů plný překrásných zážitků z 
koncertu a velmi příjemně prožitého nedělního odpoledne.

 Helena Neuerová

Kácení máje

Vzpomínka
V sobotu 9. června jsme si připomněli smutné výročí - před 10ti 
lety odešel náš kamarád, tatínek a skvělý dědeček pan Zdeněk 
Sendler. Zemřel zakladatel „Závodu míru nejmladších“  a závodu  
„Od pálenice k pálenici".
V roce 1977, v rámci oslav 20 let TJ Favorit Brno, přišel Zdeněk 
do Jevíčka s myšlenkou, uspořádat zde mezinárodní etapový cy-
klistický závod pro mladé cyklisty ve věku 15-16 let, „Závod míru 
nejmladších“. V Jevíčku se mu podařilo sestavit tým organizátorů, 
který později převzal celou organizaci a pokračuje v ním nastou-
pené cestě. Zdeněk je i zakladatelem doprovodného programu 
Biskupického kaléšku, kdy se mu povedlo uspořádat jeden z nej-
větších cyklistických závodů na historických kolech s názvem Od 
pálenice k pálenici. Kdo jste ho znal, budete se mnou souhlasit, 
Zdeněk Sendler byl velice skromný, ale cílevědomý, tvůrčí a silná 
osobnost. Děkujeme za vše a bylo nám ctí.

Za obec Biskupice Filip Procházka, místostarosta obce
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Společenská rubrika

Naši jubilanti v měsíci  
červenci:

  Bohdana Dobešová
  Věra Machatá
  Marta Nezvedová
  Anna Krbcová
 Eva Stejskalová

Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 

Tomáš Krbec
Blahopřejeme a přejeme hodně 
zdraví a radosti.

Obec Chornice
CHORNiČTÍ SOKOLÍCi OPĚT V AKCi

Ve středu 18. 5. 2022 se mládež z TJ Sokol Chornice vydala reprezentovat naši obec 
na KRAJSKOU SOUTĚŽ V ATLETiCKÉM VÍCEBOJi do PARDUBiC. 19 sokolíků závodilo 
ve sprintu, skoku do dálky, hodu míčkem nebo granátem a vytrvalostním běhu. Ve svých 
kategoriích se umístili :                                                                                                                                          
 1.místo : KOPKOVÁ Hana (1177,92 bodů), SCHREIBER Dan (677,12 bodů)                                         
2.místo : FRIEDL Daniel (559,28 bodů)                                                                                      
3.místo : KRÁTKÝ Adrian (617,77 bodů), KŘENEK Michal (522,51 bodů), GOŠ Václav (522,18 
bodů)                                                                                                                                                 
4.místo : SKALICKÁ Sofie (597,56 bodů), TRÁVNÍČEK Tomáš (617,66 bodů), HOLAS Jan 
(424,60 bodů)                                                                                                                                  
5.místo : GETZL Matěj (482,01 bodů)                                                                                       
6.místo : SCHREIBEROVÁ Sofie (456,69 bodů), BODLÁKOVÁ Denisa (569,56 bodů)     
 7.místo : VAŠÍČEK Tomáš (507,15 bodů)                                                                                  
9.místo : LIŠKOVÁ Aneta (503,25 bodů)                                                                                
10.místo : SCHWARCZOVÁ Dana Božena (501,96 bodů), BUCHAR Matěj (285,07 bodů)          
11.místo : POHANKOVÁ Katka (296,54 bodů)                                                                      
15.místo : VAŠÍČEK Matěj (424,84 bodů)                                                                                
17.místo : VACHUTKOVÁ Berenika (347,58 bodů)                                                         

Z krajského kola se postupuje do REPUBLIKO-
VÉ SOUTĚŽE v atletickém čtyřboji, kterou po-
řádá  ČASPV (ČESKÁ ASOCIACE SPORTU PRO 
VŠECHNY).                                                    
Z naší TJ se nominovalo 12 borců, tak jim drž-
me palce, aby se jim v červnu v Třebíči dařilo.

  Fiebichová Alena, TJ Sokol Chornice, z. s.
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Návštěva Stolístku
Děti z mateřské školky absolvovaly poučný den v Ekocentru Lin-
hartice. Dozvěděly se mnoho nových informací o proměnách ovčí 
vlny a její využití pro náš prospěch. Děti si rovněž vyzkoušely praní 
vlny a domů si odvezly vlastnoručně vyrobené andílky z tohoto 
přírodního materiálu. 

Mgr. Soňa Marková, MŠ

Jak Karlík zachránil babičku
Koncem května přijel za dětmi zajíček Karlík s pohádkou. Děti sle-
dovaly s napětím, jak Karlík za pomoci tří kouzelných mrkviček po-
mohl babičce získat mouku na koláčky pro vnoučátka. Děti zajíč-
kovi pomáhaly s počítáním, zpěvem i radami. Společně s Karlíkem 
se děti naučily rozlišovat levou a pravou stranu, pojmenovat prsty 
na rukou, poznávat barvy, orientovat se v prostorových vztazích.
Všichni malí diváci se se zajíčkem Karlíkem rozloučili potleskem.

 Melková Ivana, MŠ

Projektový den se zahradnicí
V měsíci květnu se v mateřské školce 
uskutečnil projektový den se zahradnicí 
paní Kopkovou „Když všechno kvete“.  
S její pomocí si děti zasadily muškáty 
do květináče. Paní Kopková jim popsa-
la postup, jak se správně sází květinky  
a jiné rostlinky. 
Všechny děti se s radostí zapojily do 
činnosti. Nejprve na dno květináče daly 
trochu písku, přidaly zeminu, postupně 
zasadily rostlinky a pořádně zalily, aby 
se květinkám dařilo. Poté nás p. Kop-
ková vzala na návštěvu na její zahradu. 
Prohlédli jsme si květiny před domem, které jsme zvládli pojmeno-
vat. Neznali jsme názvy všech květin, tak nám paní zahradnice ob-
jasnila jejich původ a název. Na zahradě za domem jsme pozorovali 
další květiny, ovocné stromy a nahlédli i do skleníku. Zahradnice 
nám vysvětlila, jak se množí rostlinky. Nejvíce nás zaujal zasazený 
ananas v květináči. 
Paní Kopkové moc děkujeme za příjemně strávené dopoledne a za 
odborné vyprávění o zahrádce a rostlinách.

Kolínská Kateřina, MŠ

Dětský den
Pro radost dětí k jejich mezinárodnímu svátku uspořádala naše 
škola tradičně zábavné soutěžní odpoledne v atletickém areálu  
u školy. Sezení v lavicích tak vystřídal pohyb a zábava na čerstvém 
vzduchu pod rozpáleným sluncem za přítomnosti ochlazujícího 

větříku, který občas pozlobil děti při výko-
nech s míčem. 
Zručnost, přesnost, odhad a znalost Čes-
ké republiky byly dobrým předpokladem 
k úspěšnému zvládnutí všech deseti hra-
vých disciplín, ve kterých se děti rozdě-
lené do pěti až sedmičlenných družstev 
poměřovaly. Pro nejúspěšnější pak byla 
připravena sladká odměna. Radost z účas-
ti a hravá atmosféra byly tak nejlepším 
dárkem pro děti.

Ing. Radmila Müllerová, ZŠ

Projektový den Recyklohraní
V závěru měsíce května proběhl na naší škole program: Recyklace 
očima mladého vědce. Žáci páté až deváté třídy se prostřednictvím 
nejrůznějších pokusů a úkolů seznámili s problematikou ochrany 

vody. Celodenní program 
se uskutečnil jak v učeb-
ně, tak i přímo u vodního 
toku.               
Žáci se zájmem plnili za-
dané úkoly, které jim tak 
pomohly lépe pochopit 
zákonitosti přírody a vliv 
člověka na ni. Uvědomili si 
rovněž následky svého chování k životnímu prostředí.

                                        Ing. Ivo Vymětal, ZŠ
 

Mladý botanik
Koncem května se uskutečnila na 
naší škole soutěž v poznávání rost-
lin nazvaná Mladý botanik. Akce 
probíhala na území chráněné krajin-
né oblasti Boří les, kde se vyskytuje 
velké množství rostlinných druhů. 
Žáci měli možnost přímo v místě 
tohoto přírodního areálu poznat  
a určit známé rostlinné druhy.
Během času, který jsme této akci vě-
novali, bylo krásné slunečné počasí, 
takže si žáci užili i krásné odpoled-
ne.

  Ing. Marie Gregorová, ZŠ
  

FabLab v Jevíčku
Začátkem května navštívili žáci 8. a 9. třídy pojízdnou dílnu FabLab 
Experience v Jevíčku. Jedná se o technikou nadupaný kamion, kte-
rý objíždí střední a základní školy a učí studenty, co všechno je 
vůbec možné vyrobit - a že digitální projekty nemusí zůstávat jen 
na monitorech počítačů. Na závěr zajímavého a poučného progra-
mu si žáci navrhli originální výrobek, který jim laserová řezačka 
následně zhotovila.

         Ing. Ivo Vymětal, ZŠ  

Hvězdárna v Brně
V rámci výuky astronomie shlédli žáci 9. třídy během návštěvy pla-
netária výukový program Cesta za miliardou hvězd. Představení je 
společným projektem několika desítek digitálních planetárií pod 
patronací Evropské kosmické agentury. Žáci se seznámili s první-
mi představami o Mléčné dráze, podobou naší Galaxie, s názvy 

známých souhvězdí a jas-
ných hvězd. Navštívili také 
místa vzdálená desítky 
světelných let. Poznali, jak 
hvězdy vznikají i jak zani-
kají. A nakonec se spolu 
s kosmickou observatoří 
GAIA vydali vstříc novým 
dobrodružstvím.
 Ing. Ivo Vymětal, ZŠ
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 Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Obec Jaroměřice

V měsíci červenci své významné narozeniny 
oslaví:

MARiE gLOCOVÁ
HEDViKA gLOCOVÁ
MARTA CHARVÁTOVÁ
LUDMiLA HEgEROVÁ
Jubilantům přejeme pevné zdraví, elán  
a optimismus do dalších let.

Řadu jaroměřických občanů opustily: 

VĚRA KRAVÁČKOVÁ
MARiE ZUZČÁKOVÁ
Vyslovujeme upřímnou soustrast pozůstalým 
rodinám.

ZÁJEZD DO TEREZÍNA
Dne 17. 5. 2022 jsme se po dvouleté pře-
stávce znovu vypravili do Terezína. O zá-
jezd byl opět enormní zájem. Dva auto-
busy dětí a dospělých se vydaly brzy ráno 
směr Praha. Cesta do Terezína trvala čtyři 
a půl hodiny. Terezín, původně vojenská 
pevnost, získal svou smutnou proslulost 
během druhé světové války, kdy zde na-
cisté zřídili největší koncentrační tábor 
na území dnešní České republiky, v při-
lehlé Malé pevnosti pak věznici gestapa. 
Terezín se tak stal svědkem nepředstavi-
telného utrpení a bolesti, ale také obrov-
ské osobní statečnosti a lidskosti. Při pro-
hlídce Malé pevnosti, která je bezesporu 
nejpůsobivější, jsme se dozvěděli mnoho 
zajímavých informací, seznámili jsme se 
například s osudy některých terezínských 
vězňů. Po malém občerstvení a náku-
pu suvenýrů, jsme se vraceli zpět domů. 
Všem účastníkům se zájezd líbil a těšíme 
se na příští rok, kdy budeme tuto exkurzi 
opět pořádat. 

Mgr. Kateřina Továrková,  
organizátorka výletu

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
24. květen 2022 se stal pro naše prvňáky velmi významným dnem. Byli slavnostně paso-
váni na čtenáře. Děti nejprve přečetly krátkou říkanku od Ondřeje Sekory a všem zúčast-
něným ukázaly, co už dovedou. Také si připravily malé ukázky ze školní práce – při de-
chovém cvičení s tancem zapojily i své rodiče, kteří přišli podpořit jejich snahu a právem 
byli na své děti pyšní.
Děkujeme paní učitelce Dagmar Valento-
vé za spolupráci na této krásné akci pro 
děti. Dále děkuji paní knihovnici Helence 
Neuerové z Biskupic a paní starostce Ive-
tě Glocové za spoluúčast a pomoc. Děti 
byly úžasné a rodiče se nám též zapojili, 
což bylo parádní. Snad k nám naši noví 
čtenáři budou rádi chodit pro čtení, ať 
už do školy nebo pro volnou chvíli. Mějte 
všichni krásné léto a nejlépe s nějakou tou 
knihou v ruce. 😊

 Zdraví vás vaše knihovna

MŠ Jaroměřice na výletě za zvířátky 
Kam na výlet, abychom mohli vyrazit úplně všichni? Aby i ti nejmen-
ší cestu zvládli a užili si ji? To byla otázka, kterou jsme si koncem 
školního roku často kladli a hledali jsme nejlepší řešení. Naštěstí 
tu byla nabídka od rodičů Elišky Šimkové podívat se na jejich far-
mu na Šubířov… Konečně jsme tak měli možnost vidět vše, o čem 
nám malá Eliška ve školce tak často vyprávěla - ovečky i s jehňát-
ky, kozy i s kůzlátky, kuřátka, kačeny, želvičky, králíčky, dokonce  
i sovu pálenou a u sousedů jsme si vyzkoušeli nakrmit i koně. Všech-
na zvířátka jsme si mohli pohladit. Ta větší přilákal a odchytil tatínek  
a ta menší zase Eliška. Věřili byste tomu, že dokázala chytit mladou 
slepičku, kačenu a dokázala podojit i kozu? A to zdaleka nebylo 
vše, co na nás na farmě čekalo…Měli jsme možnost prohlédnou si  

i prázdný včelí úl a dozvěděli jsme se, kam 
včelky nosí med a jak ho asi vyrábí. Příjem-
né bylo i provizorní posezení z trámů, které 
vybízelo k odpočinku a všechny děti si zde 
konečně mohly začít vybalovat své svačinové 
poklady z batůžku. Nechyběla zde ani tram-
polína, houpačky a skluzavka, které děti ve 
volných chvílích s radostí využily. Překvape-
ním pak pro nás byla ochutnávka domácího 
kozího sýra a malá lahvička domácího medu, 
kterou malí výletníci dostali jako dárek. Všu-

de kolem na nás vyhlížely záhony plné zeleniny, které posloužily jako vzor budoucím 
zahrádkářům, neboť i my se na naší školní zahradě plánujeme věnovat pěstování plodin. 
Za krásný výlet a spokojené děti posíláme ještě jednou velké poděkování celé rodině na 
Šubířov a naoplátku sbíráme suché pečivo jako dárek pro zvířátka. Krásné fotky z výletu 
si můžete prohlédnout na stránkách MŠ Jaroměřice. 

Za kolektiv MŠ Stanislava Pudíková

Hurá prázdniny
Deset měsíců očekávaných letních prázdnin uteklo ve škole jako voda. Jsem moc ráda, 
že děti kromě školy nacházejí cestu i k nám do knihovny. Děkuji maminkám malých 
dětí, že ukazují dětem knížky a umožňují jim tak jiný druh zábavy, který jim navíc krásně 
rozvíjí fantazii a vede je tak trochu do jiného světa. Děkuji za spolupráci škole a družině  
a všem, kteří se podílejí na různých akcích a věřím, že se nám společně daří v této zvlášt-
ní době dělat svět díky knihovně hezčí. Přeji všem čtenářům - těm nejmenším, žákům ZŠ, 
učitelům, rodičům a seniorům – krásné léto ve zdraví a někdy na viděnou v naší krásné 
knihovně 😊. 

Danka z knihovny
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Recyklohraní
Naše škola se zapojila do celostátní soutěže sběru odpadu pod 
názvem Recyklohraní. 
Žáci aktivně nosili vybité baterie, drobné elektro, nepotřebné mo-
bilní telefony a prázdné tonery. Aby byli žáci ještě více motivováni, 
škola slíbila nejlepší sběračské třídě v každé kategorii sladkou od-
měnu. Tu nakonec v kategorii mobilních telefonů získala 5. třída  
a byla odměněna dortem. V ostatních třech kategoriích vyhrála  
2. třída, která získala poukaz do cukrárny v hodnotě 1000 Kč. 
V rámci celé republiky obsadila naše škola krásné 18. místo  
(z bezmála čtyř tisíc přihlášených škol) a v kategorii za Pardubický 
kraj jsme se umístili na 3. místě. Odměnou nám byl poukaz do 
Kauflandu na nákup v hodnotě 3000 Kč. Za tuto částku byly za-
koupeny školní potřeby pro žáky.
Děkujeme všem aktivním sběračům, zejména Valerii Šabatko-
vé, Viktorii Šabatkové a Milanu Valachovi, kteří nasbírali největší 
množství odpadu. 
Tímto bych chtěla poprosit všechny, kdo by měli zájem přispět 
naší škole ve sběru, aby nosili: vybité baterie, prázdné tonery, ne-
funkční mobily a drobné elektro do naší školy. 

Mgr. Kateřina Továrková

PROgRAM AKCÍ V JAROMĚŘiCÍCH V ČERVENCi 2022

V den svátku moravských věrozvěstů před šedesáti lety 
odešel na věky 

František KYSELÁK, 
košikář z Nového Dvora. Vzpomíná vnuk Pavel.
                                            Děkuje a zdraví
                                   Pavel Kyselák
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Koupím: 
- staré motocykly nebo náhradní díly Jawa
- německé helmy z 2. světové války i bez vnitřku
- tropické korkové helmy, pískové nebo zelené
Tel.: 732 532 866.

Prodáme zahradu cca 950 m2 v zahrádkářské 
kolonii Eden u „Sanatorky“. Tel.: 603 499 120.
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příč generacemi všichni znají a jeden druhému vidí do talíře, mívá lež 
přece jen podstatně kratší nohy. A úniku tu až tolik nebývá. Vždyť co 
si nechá jeden o druhém nakukat, když ho zná sám nejlíp! Přičemž 
ony patřičné části těla by se mohly na malém písečku dřív než polibku 
dočkat leda upřímného nakopnutí.   

Ale zanechme mudrování, jehož závěry bývají ve 
všech směrech rozporuplné a nelze je dopovědět 
tak, abychom cokoliv uzavřeli. Každý příběh má 
sice svůj konec, jenže ani ten nemusí být vždyc-
ky definitivní. Jakože i historie našich originál-
ních životů nezřídka pokračují. Jedna více, dru-
há méně. Jeden příběh slavněji, ten druhý o to 
smutněji. Patrně podle neopomenutých zásluh, 
shody okolností či vůle vyšší. Mnozí, kteří byli 
jakkoli a kýmkoli adorováni, by se možná nesta-
čili divit, stejně jako na druhé straně ti, kteří se 
bažíce po nesmrtelnosti nadevše urputně snaži-
li, aby po jimi vystavěných vlastních pomnících 
nakonec neštěknuli ani jorkšíři jejich úlisných 
pochlebníků.  
Tohle však není zjevně případ osobnosti Františ-
ka Továrka (*29. 9. 1915 - †11. 1. 1990), jevíčské-
ho učitele, básníka a vlastivědného pracovníka, 
který po sobě zanechal dílo vskutku nebývalého 
rozsahu i obsahu. Jeho širokým záběrem jsme se 
hlouběji zaobírali již vloni v rámci Roku osob-
ností malohanácké metropole. Zabrousíme-li 
do místní didaktiky, botaniky, historie či litera-
tury, narazíme na jméno František Továrek tak 
či onak vždy. Coby zakladatel jevíčské pionýrské 
organizace proslul zejména jako nezapomenu-
telný iniciátor a po dlouhá léta hlavní vedoucí 
pionýrského letního tábora v Bobrovecké dolině 
v Západních Tatrách na Slovensku.  
Ještě předtím prošel František Továrek jako  
rekrutovaný junák a hybatel věcí veřejných jistě 
úpěnlivými časy, kdy byl nejeden skaut pod ide-
ologickým tlakem proměněného establishmen-
tu donucen zaměnit barvu své oblíbené košile 
a šátku. Včetně Franty samého, kterak mu říká-
vali věrní a nejbližší. Pokud chtěl v započaté práci 

s mládeží plně a aktivně pokračovat, nebylo vyhnutí.  
Coby ikona jevíčských pionýrů nicméně věděl, že historie Pionýra ne-
může být bez historie Junáka nikdy úplná. Ani ne poloviční. 
A čas mu nyní dává za pravdu. Třebaže ne všichni jsou natolik velko-
rysí a shovívaví, aby dokázali uznat, že styčné plochy prosty ideologie  
a světonázoru mají obě hnutí veskrze společné. Šlechtění pevných cha-
rakterů, od rozličných aktivit a dobrodružství v přírodě až po potřeby 
sdružování kamarádů v klubovnách, zrovna jako nezbytnost hierarchie 
a dané uniformity, jež vycházejí z akceptovatelného řádu coby proti-
kladu anarchie.           
Budiž tedy potěšující, že od roku 1990 mohou tyto celostně výchovné 
systémy společensky koexistovat, Junák versus Pionýr, a to bez pře-
rušení, vzájemných invektiv a dramatických změn. Pan učitel Továrek 
by byl nepochybně nadevše potěšen, že ani příběh jevíčských skautů 
neskončil a od počátku 90. let dvacátého století je psán aktivní činností 
znovuzrozených skautských oddílů. Tedy přímými účastníky a hybateli 
dějů a nikoli jen těmi, kteří jsou nuceni vlastními domněnkami zavla-
žovat vysychající prameny historické. 
Od roku 1948 až do svých posledních dnů v roce 1990, tedy dobré 
čtyři dekády, kdy v mnoha směrech kreativně pracoval, tvořil, budoval 
a organizoval nejen místního Pionýra, schraňoval František Továrek 

Milí čtenáři,
příslovečné rovnici, že kdo nic nedělá, nic nepokazí, musí dát za pravdu 
i ten nejpřísnější hnidopich. Neznám jednoho rozumbradu, jenž by tuto 
banalitu rozporoval. Dojde-li nicméně na lámání sebemenšího krajíce 
chleba, dokážeme i z jediného zapečeného chlupu nadělat zlověstné 
důtky. A navíc - jako by vůbec nebylo jednoho metru! Jednomu pro-
jde i připálený blaf, zatímco druhému dokážeme 
nasypat na hlavu klidně celou pepřenku, jíž má 
být vonící skýva dochucena. A důvod? Mnohdy 
prkotina.    
S postupujícím časem mne tato nepřístojnost  
a neobjektivita čím dál víc otravuje. Ne že by při-
tom nebylo úniku. Pořád máme přec k dispozici 
patřičné části těla, které lze vystavit polibku! O to 
až tak nefičí. Toť praktika jednoduše samospásná. 
A v důsledku bezpochyby efektivní. Nicméně ne-
buďme cyničtí. Držme si nad zlořádem nadhled.
Cením si velice všech slušných a přímých recen-
sentů, kterým bych chtěl touto cestou anonymně 
poděkovat. Chvála bohu nevymřeli. Upřímný dík 
patří každému, kdo na faktickou chybu informá-
tora dokáže upozornit v prvé řadě jeho samého  
a nemá vtíravou potřebu zjištěné zaškobrtnutí 
jakkoli veřejně rozmazávat. Chyba je zkrátka tu, ať 
už způsobená vynucenou nepozorností, záludnos-
tí internetu nebo čímkoliv jiným. Nuže klopýtnutí 
odhalme, přiznejme a dle možností narovnejme. 
To ovšem nesouvisí s naším gruntem problému, 
s oříškem reality éry postfaktické, v níž samozva-
ným kritikům nejde začasté o soudy objektivní. 
Již dokonce ani o žádnou z forem realismu, jež by 
vycházela z kritického poznávání skutečnosti. Ob-
jektivita a férová noblesa berou v nových časech 
za své. Stejně jako zavedený řád věcí. Jako by zni-
čehonic jsme se ocitli v realitě virtuální, tedy v pro-
středí bez pevné půdy pod nohama. A člověk se už 
proto ani na ten zadek neposadí! Přitom ne že by 
nebylo před čím. Ba naopak. Zírat nestačíme. Sen-
zace střídá senzaci, pomluva pomluvu a pravdu 
máme nakonec výhradně každý tu svoji. Pohříchu 
takovou, aby štymovala s našimi ambicemi a zá-
měry. Paf by dnes zůstali možná i rozliční předsta-
vitelé filozofického skepticismu. Kdo by se momentálně zabýval jejich 
průsečíkem poznání mezi pravdou a domněnkou. Kdepak ty fóry, dnes 
už se přeci „domnívají“ leda snílkové.  
Přitom hmatatelný poznatek, řekněme pravda, se stává tím to-
lik nezbytným a potřebným příběhem, teprve je-li opředen fantazií 
zprostředkovatele. De facto domněnkou, jež obvykle vychází z život-
ních zkušeností a nabytého poznání. Zrozený příběh nevisí ve vzducho-
prázdnu. Bývá článkem pomyslného řetězce, jenž může představovat 
ledacos. V čase kupříkladu paměť historickou. Ba na čem jiném lze tuto 
dedukci lépe objasnit než právě na tom, z čeho vycházíme a čerpáme. 
Notabene ani věhlas našich královských panovníků nestojí na jejich 
hrobech, nýbrž na jejich životech! O co je příběh silnější či originálnější, 
o to větší a nesmrtelnější se obvykle jeví jeho protagonista. Přičemž ti 
vyvolení bývali v běhu času dokonce glorifikováni aureolou. 
A dojít můžeme až k otázce kruciální. Jsou tedy všechny příběhy a udá-
losti, jež tvoří naši dějinnou identitu, od ´a´ po ´z´ sakumpikum prav-
divé? Jistě nikoli. Mnohé jsou arci nedotknutelné, to sice ano, ale čert 
ví, kolik by za ně z řad jejich panošů strčilo ruku do ohně, kdyby mělo 
světlo boží následovat. 
O osudech a příbězích zcela vykonstruovaných či úmyslně a cíleně 
zmanipulovaných se ani nebavme. Ty raději vynechme. Buďme nad 
věcí. Předpokládejme, že v kolektivních pamětech místních, kde se na-
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pokračování na str. 2



ve svém archívu trezorovou publikaci Světlé stopy, která přibližuje 
a osvětluje činnost československého Junáka v Jevíčku v letech 
1923–1948. Práce několika autorů, které s Františkem Továrkem ucelil  
a připravil k publikování bývalý skaut a kolega z jevíčské zá-
kladní školy, její nezapomenutelný ředitel Antonín Orner  
(*22. 9. 1918 - †12. 9. 2001), byla bývalým režimem a paradoxně  
i samotným Pionýrem apriori zapovězena. Skautská interpretace ide-
jí se v reálném socialismu oficiálně neakceptovala, byla považová-
na za tmářskou a zpátečnickou.   
Nicméně o tom, že autoři Světlých stop nikdy nepřestali doufat, že by 
nežádoucí kniha přeci jen mohla jednou vyjít a skautské hnutí povstat 
z popela, svědčí skutečnost, že František Továrek schraňované texty 
s postupem času bedlivě doplňoval o aktuální historické souvislosti. 
Tedy na dějinné paměti jevíčského skautingu pracovat nepřestával!  
V almanachu se dokonce dočteme, že po všeobecném úpadku pionýr-
ského hnutí v převratném roce 1968 vzniká v Jevíčku pod křídly TJ So-
kol Tábornický oddíl mládeže Věžník jakožto nositel společných hodnot 
osvobozených od politiky a manipulačních ideologií. Továrkově tezi, že 
se „Indián nevrací po vlastní stopě“, můžeme rozumět barvitě. Každý 
po svém, vycházeje z domnělých zkušeností a nabytých poznání.   
Pakliže se však navracíme, což Továrek nevylučuje, tuhle eventualitu 
naopak avizuje, můžeme se vracet toliko do míst, odkud jsme vyšli. Čili 
k vlastním rohožím, před vlastní prahy původních východisek. A zde je 
potřeba si zamést!
Smeteme-li dějinný prach druhé poloviny 20. století z jevíčského piede-
stalu, světlé šlápoty místních junáků pod městským erbem nelze pře-
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hlédnout. Rýsují se v nich jména, která jsou v malohanácké metropoli 
dodnes nejhojněji a v nejvyšší úctě připomínána a uctívána, tedy jmé-
na koryfejů, jež dominují v naší kolektivní paměti. Nechybí zde Jaroslav 
Mackerle, František Továrek, Jan Suchomel, František Plech a mnozí 
další, včetně těch nemilosrdnými režimy zabitých, popravených nebo 
k smrti dohnaných Malohanáků Petra Müllera, Michala Štampfa, Jiří-
ho Wenzla a Josefa Koliska ml., či v otevřeném výčtu přirozeně jména 
zbylých autorů Světlých stop počínaje Antonínem Ornerem a Helenou 
Špičkovou konče. A neopomeňme ani žijící pamětníky Annu Langero-
vou roz. Kozelkovou a Jaroslava Zezulu st. Všichni prošli v dětském či 
junáckém věku jevíčskými skautskými oddíly!  
Význam skautského hnutí a jeho nesporný otisk v naší kolektivní pamě-
ti nedokážeme exaktně zvážit, docenit ani vymezit.  V československém 
Junáku se zjevně formovala hybná část generace dětí první republiky 
a jejího vzniku. A třebaže máme pamětníků již míň než šafránu, jedi-
nečný příběh těchto skautů nekončí. Bývá možná interpretován různě, 
opřádán elastickou fantazií, stejně jako pohledy z časového odstupu.  
I to patří k věci. A proto zalistujme v publikaci Světlé stopy a vycházej-
me nejlépe z toho, kterak junáctví prožívali a posuzovali jeho tehdejší 
aktéři.      
Nekritizujme, nevažme důtky z chlupů a nepřipepřujme to, co již nále-
žitě opepřila krátkozraká svévole času. Děkujme a važme si všeho, co 
pro nás kdo vytvořil. Pečujme o dějinnou kontinuitu, pilíř naší identity. 
V poselství hledejme poznání. Poznání jako východisko svrchovaného 
rozumu v informační Niagaře 21. století.  
        Za Iniciály Ruda B. Beran

Světlé stopy aneb Činnost Čsl. Junáka v Jevíčku / 1923 – 1948

Dlouhá léta trezorová a poté opomenutá publikace Světlé stopy 
osvětluje a přibližuje činnost jevíčských skautů do roku 1948. Alma-
nach je dílem těchto autorů: Františka Továrka, Antonína Ornera, 
Jaroslava Valenty, Jaroslava Mackerleho, Milana Kopuletého, Ja-
roslava Hodiny, Miroslava Novotného, J. Špičkové a Heleny Špič-
kové.

Úvodní slovo Františka Továrka
V roce 1948 se chystalo středisko Junáka v Jevíčku oslavit 25 let své 
činnosti. Chtělo při té příležitosti vydat almanach s názvem „Světlé 
stopy“, avšak jeho sazba, jen o málo opožděná za známými událost-
mi, musela být rozmetána. Činnost jevíčského Junáka je přitom nato-
lik významná, že zasluhuje, aby byla zachována potomstvu, třebaže 
„čas nový nové chce mít činy“. A tak almanach přece jen po letech 
nastupuje svou cestu za čtenáři.
Z původního znění byla vypuštěna pouze obecná kapitola o junáctví 
a verše „Popravený“,  které autor pokládá s odstupem času za nezda-
řilé. Řadu vtipných ilustrací jsme nemohli zařadit přímo v textu, kam 
byly původně určeny; z technických důvodů je otiskujeme ze starých 
štočků na zvláštní list. Pořídil je tehdy Zdeněk Dokoupil z Velkých 
Opatovic, do jehož nadání, vědecké a jiné činnosti jsme vkládali velké 
naděje a který v mladém věku podlehl zákeřné chorobě.

První kroky
Ing. Jaroslav Mackerle
Kdy jsem začal skautovat? Sedím a vzpomínám na ty krásné časy – je 
to již dávno, moc dávno, ale přece se mi začínají vybavovat některé 
okamžiky z mého skautského života docela zřetelně. Vidím malou 
nazelenalou knížku formátu asi 8x12 cm a na ní nápis „Skautská pří-
ručka“. Jasně vidím stránku, na které jsou vyobrazeny různé skautské 
uzly, jako ambulanční, skotský a podobně, na jiné stránce je morse-
ovka a semafor a dále jsem se v této pří-
ručce dověděl, že moje stáří by stačilo tak 
na vlče, ale ne na skauta. Daleko jsem však 
od náležité věkové hranice nebyl a již mne 
to drželo.
Od J. V. Roota jsem si vyžádal ceník skaut-
ských potřeb a pomalu jsem začínal shá-
nět stejnokroj. Jeho nejdůležitější sou-
částkou byl skautský opasek se dvěma 
kroužky a karabinkami a s krásnou patent-
ní mosaznou sponou uprostřed s Alšovou 

psí hlavou a okolo s nápisem „Junák – český skaut. Buď připraven!“
K tomuto opasku stačily krátké kalhoty a zelená košile a byl ze mne 
skaut – aspoň jsem si to o sobě myslel. Skautskou hůl mi udělal náš 
kolář Henzl. Byl jsem přítomen celému tomuto aktu. Pan Henzl se 
zelenou zástěrou si zapálil fajfku, vybral si štíp jasanového dřeva a již 
pod sekyrou, pořízem a hoblíkem se začala formovat zázračná skaut-
ská hůl. Délka a průměr byly přesně podle předpisu, ale uprostřed 
byla hůl trošku vyštípnutá – to mě mrzelo. Přesto však jsem byl na ni 
velmi pyšný, zvláště když mi do ní Félin Zezulů zasadil malý mosaz-
ný plíšek, který označoval jeden yard. Tak totiž bylo předepsáno ve 
skautské příručce! Musel jsem se sice naučit, kolik cm tento yard je, 
neboť se mne udiveně vyptávali, co to je za míru, ale velkou důleži-
tost této značky jsem dovedl brzy vysvětlit.
Později mi Franta Žáků daroval pěknou bambusovou hůl s kořenem, 
která se mnou prodělala mnoho výletů do přírody; na tu mě však zase 
mrzelo, že byla o několik cm delší než předpis připouští. Této hole 
jsme s oblibou používali jako žerdi pro družinovou vlajku.

Ale to už jsem se dostal příliš 
daleko. Skauting jsem vášnivě 
propagoval mezi přáteli a brzy 
jsem získal Lácu, Žabina, Huber-
ta, Rudina a jiné představitele 
jevíčského dorostu.
Důležitou osobou v mém skaut-
ském životě byl pan Piťha. Byl 
to první organizovaný skaut, 
se kterým jsem se sešel. Proč si 
pro svá studia vybral zrovna je-
víčskou reálku, to mě nezajíma-
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Pod praporem jevíčské lilie 
Václav Stratil

   
V září roku 1936 jsem nastoupil na reálné gymnasium v Jevíčku, tro-
chu zklamaný, protože jsem čekal na ustanovení v Litovli. Zkušenost 
však ukázala, že prozřetelnost mi přála více než já sám sobě. Byl jsem 
tehdy velmi mladý, začátečník. Neměl jsem věkově daleko od studen-
tů vyšších tříd, chlapců a děvčat velmi hodných, čiperných a bystrých, 
a proto jsem s živým zájmem sledoval jejich úmysly a projevy. Vznět-
livě jsem reagoval na různá pozvání, sám jsem přicházel s všelijakými 
podněty a nápady, rád jsem chodil mezi mládež. Uvědomoval jsem si, 
že je přední povinností učitelů, aby se stavěli mezi mládež více, než 
předepisují osnovy, i mimo školu.
Ve staré budově vedle gymnasia budovali svůj útulek skauti. Často se 
rojili jako včelky kolem dveří, snášeli různé potřeby, shromažďovali 
se k schůzkám a vycházkám. Zajímal mě ten čilý ruch, sledoval jsem 
jej zpovzdálí, ale s účastí zcela přejícnou. Téměř všichni naši studenti 
byli skauty, anebo sváděli právě boj s rodiči o povolení ke vstupu.  
A také většina profesorů se dívala příznivě na toto kypění mládí. Ně-
kdy ovšem z toho bylo trochu řečí, když některý synek skautoval příliš 
horlivě a zapomínal na školu. Ozvaly se hlasy, zvláště po odchodu 
profesora Jelena, že by se patrnému nepořádku mezi skauty mělo 
čeliti tím, že by se dohledu ujal odpovědný dospělý člověk, nejlépe 
učitel. Mám dojem, že právě tehdy k větší součinnosti připoutali zase 
prof. Jindřicha Malce, tělocvikáře, muže přímého, srdečného charak-
teru, přítele mládí. A také za mnou přišli s pozváním. Zapsal jsem 
jim tehdy své srdce docela rád, neboť jsem ve skautingu viděl cen-
ný výchovný prostředek. Nebyl jsem ovšem skautem celým, skalním, 
skautem, jak se říká, duší i tělem: netábořil jsem, nevykračoval jsem si 
v širáku a v šortkách. Ale duší rozhodně ano! Vypůjčil jsem si odbor-
né knížky, řádně jsem se obeznámil s vývojem a zásadami skautingu  

lo. Bydlel nahoře v hospo-
dě u Lamačů a imponovala 
mi jeho neobyčejná délka. 
Pan Piťha měl dokonce 
skautský klobouk, který 
jsem později od něj získal  
a který jsem choval ve 
velké vážnosti. Teprve 
koncem války jsem ho 
s těžkým srdcem vyměnil 
za několik kg jablek a tak 
klobouk po mnohaletém 
odpočinku nastoupil zase 
cestu do přírody.

Po panu Piťhovi přišel pan Adamíček, rovněž organisovaný skaut, 
který byl o 3 až 4 léta starší než já. V něm jsem našel velkou oporu. 
Jako řádný člověk Svazu skautů republiky Československé mě ujis-
til, že je oprávněn k tomu, abych u něj složil nováčkovskou zkoušku, 
čímž by se splnil můj sen, že se též stanu řádným skautem.
Na tento slavnostní akt jsem se vyparádil do skautské uniformy  
a netrpělivě jsem čekal v našem průjezdě, kde se měla zkouška konat. 
Zarazilo mě, že pan Adamíček přišel v civilu, nebo snad více méně ná-
hodou šel kolem. Rovněž jsem nemohl pochopit, proč kouří! Ne snad 
proto, že je to v reálce zakázáno, ale proto, že je skaut. To vše jsem 
mu však odpustil v blahém očekávání posvátného okamžiku. Více mě 
však mrzelo to, že Adamíčka doprovázel můj bratr Kódl, kterému má 
zkouška byla vítaným zdrojem zábavy a který nemístnými poznámka-
mi znesvěcoval slavnostní obřad. Když jsem však zodpověděl všechny 
otázky a uvázal všechny uzly, složil jsem na místě skautský slib. Od 
té doby jsem již klidněji nosil skautský odznak, který jsem si dříve 
obstaral.
Moji kamarádi nikterak nepociťovali nutnost podrobit se rovněž no-
váčkovské zkoušce. Pro co jsem je však zcela získal, bylo táboření.
Po několika zkouškách přenocování v přírodě jsme se shodli, že pů-
jdeme tábořit. Již se přesně nepamatuji, kolik nás bylo, ale nemýlím-li 
se, byli to Laďa a Hubert Leischnerovi, Jožka Žáků, Láca Drbalů, Rudin 
a Arnold Laštůvkovi a já. Snad ještě Članěk, ale nevím to určitě. Cílem 
našeho výletu mělo být okolí Litovle a Mladečské jeskyně.
Několik dní před výletem se objevila nečekaná překážka. Pan Laštův-
ka nesouhlasil s výletem svých synů. To byla pro nás těžká rána, ale 
dodali jsme si odvahy a všichni korporativně jsme šli k Laštůvkům 

prosit za Rudina a Arnolda. A když paní Laštůvková přidala na naši 
stranu nezapomenutelnou větou „Náš Arnůldek mě ukazoval v novi-
nách: Navštivte divoky Mladečsky Jeskyně!“, obměkčil se pan Laštův-
ka a bylo vyhráno.
S přeplněnými batohy na zádech a s mapou v ruce jsme se vydali 
na dalekou cestu přes Šubířov, Konici do Luké. Zde jsme se zastavili 
v hospodě na občerstvení. Vzácný byl pro nás hrací automat, a tak se 
nám zde zalíbilo, že jsme si od hostinského vyprosili povolení přespat 
v hostinské místnosti. V noci bylo nějaké troubení, ale na detaily se 
již nepamatuji.
Příští den jsme bez obtíží došli až k Litovli. Zde jsme si vybrali bez-
vadné tábořiště. Těsně u Litovle je cukrovar nebo lihovar, na jmé-
no vesničky si již nevzpomínám, a přímo za zdí továrny nám místní 
starosta ukázal obecní pozemek, na kterém bychom mohli tábořit. 
Byla to malá loučka s několika stromy, spíše skládka materiálu, ale 
ani jsme se dlouho nerozmýšleli a nabídku jsme přijali. Ihned jsme 
postavili stan, rozdělali oheň a pustili se do vaření. V tom vynikal Laďa 
a ochotně jsme se mu svěřili.
Dnes mi však není dobře jasné, jak jsme se mohli všichni vejít do jed-
noho stanu, rakouského jehlanu. I když by dva hlídali, muselo nás být 
ve stanu pět! Jisté však je, že po několika dnech, ve kterých jsme na-
vštívili Mladečské jeskyně a litovelské cukrovary, jsme se vrátili velmi 
spokojeni domů a dlouho jsme na tento výlet vzpomínali.
Po tomto úspěšném činu nás počalo přibývat. Získali jsme za vůdce 
profesora Malce a od té doby začala pravidelná činnost. Jednoho dne 
jsme složili hromadně nováčkovskou zkoušku na Červeném kopci  
u jezírek. Z této slavnostní chvíle mám ještě doma fotografii. S prof. 
Malcem jsme pak podnikli výlet k Vranové Lhotě, kde jsme již měli 
stany dva, a tento výlet se nám též pěkně vydařil.
To jsme již byli skutečně organisováni a měli jsme řádné legitimace. 
Z počátku jsme měli dvě družiny, „Tetřevů“ a „Vlků“. Ještě se mi něco 
honí v hlavě s pumpováním Finsterlovy hlubiny, s táborem v Gidle, 
kde byly nějaké tvrdé knedlíky s hruškami, s Adamíčkem jsme pod-
nikli putovní tábor na Buchlov atd.
Jak jsem z toho skautingu vyběhl, již ani nevím, ale velmi pěkný byl 
můj poslední skautský tábor na řece Oravě mezi Kralovany a Párnicí 
– zde jsem však byl jako host s brněnskými skauty. Loni jsem si chtěl 
toto místo po 17 letech zopakovat, avšak právě se tam stavěla dřevě-
ná chata. Museli jsme proto zajet o údolí dál, ale i tak to bylo nejlepší 
tábořiště z celého našeho výletu.
Na skauting mám velmi pěkné vzpomínky a pokládám jej za jeden 
z nejlepších výchovných prostředků.

a – zahořel nadšením pro ušlech-
tilé snahy, tak znamenitě pod-
chycující mládí. Pasovali mě na 
instruktora, což mi hovělo. Řekl 
jsem jim rovnou: „Ten široký klo-
bouk na mou hlavu nedostanete.“ 
A také bych se sotva objevil na 
ulici v krátkých kalhotách, já lati-
nář se sklonem k římské vážnosti. 
Ale budu dělat, co dovedu, budu 
„instruere“, to jest učiti, soustav-
ně vykládati ve schůzkách zásady 
skautingu, ne pedantsky, ale bra-
trsky. Protože nestačí rázovitý 
kroj, nestačí kytara, snivé písně  
a hry u dýmajícího ohniště, nesta-
čí ovládat všechny smyčky, uzly  
a stopy: je nutno pod touto hravou vnějškovostí okoušeti také pravé 
jádro věci, je nutno nabírati i z duchovního obsahu výchovně záměr-
né soustavy, je nutno přesně rozlišovati, co je účel a co je pouhým 
nenápadným prostředkem. Rád jsem se ujímal slova při skautských 
schůzkách, chválil pěknou výzdobu nástěnnou a tvůrčí nápaditost  
a horlivost obětavého mládí, ale – povzbuzoval jsem také k obdob-
né píli v šlechtění a zkrášlování mladých duší: „Jako je úhledná tato 
místnost a jako je zdobný náš kroj a vaše píseň, tak nechť je čistá vaše 
duše, vaše myšlenka, vaše řeč, tak nechť je zdobný a milý váš čin!  
A všechno, co podnikáte v hravosti a rozdychtěnosti mládí, nechť 
vede k vašemu zdokonalování a k obecnému prospěchu! Veselost, 
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Muřinoh gratuluje  
pětadvacátému vylosovanému poutníkovi,
který úspěšně doputoval za Krchomilkou.

Je jím  
Kristina Fialová z Brna - Veveří, 
jíž zasíláme knihu Muřinoh  
a Krchomilka s věnováním autora.

radost je krásná, je-li čistá, a čím je čistší, tím je hlubším, trvalejším 
zážitkem a tím více povznáší a zkrášluje člověka.“
Vždy jsem okřál, rozjařil se mezi tím rašícím jevíčským mládím, jež mě 
obklopilo svou důvěřivou srdečností. Jednou 
jsem vedl na vycházku vlčata. Všude bílo, kraj 
spal pod sněhem. Kolem mne poskakovali 
čiperní klučíci s růžičkami na tvářích jako hří-
bátka. To bylo křiku, zvídavých dotazů! Klu-
kům nic neušlo, viděli snad i trávu pod sně-
hem růst. Plížili jsme se, stopovali, orientovali 
se v krajině, mudrovali. Pak se rozpoutal boj, 
rozhořčený boj o chatu v stráni. Obhájci sta-
tečně pálili se střechy na dorážející útoční-
ky a nakonec se to všechno svezlo nějak na 
mne a kluci mě za mocného pokřiku „ubíjeli“ 
sněhovými koulemi. Přišel jsem domů celý 
mokrý. Ale v duši bylo podivné teplo a jako 
by se byla obmyla a prosvětlila obcováním 
s něčím nesmírně čistým.
V půvabném lesním zákoutí u smolenského 
jezírka – tak rád jsem míval slavnostní zápa-
dy slunka nad Bělou! – dokončili skauti stav-
bu své chaty a tábořiště. Bylo to roku 1938. 
To už se tehdy porušila i jevíčská idyla. Svět 
byl ve varu. Vlna neklidu a úzkosti na všech 
stranách protrhla hráze a převalila se i přes 
Malou Hanou. Nad Zadním Arnoštovem  
a Derflíkem se zatahovala obloha… Mladí Je-
víčané chodili hlídkovat k arnoštovským le-
sům. Dusné červnové dni! Vojsko obsazovalo 
hranice. Město slavilo presidentovy naroze-
niny. Na večerním nebi visel černý hrozivý mrak. Mohutný průvod 
vyšel od gymnasia a rozlil se po náměstí. Měl jsem tenkrát bolestivý 
výron, sotva jsem kulhal, ale když jsem mluvil s tribuny k shromáž-
dění, mdle ozářenému svitem lampiónů, když jsem obrazil bojovníka, 
státníka a presidenta, měl jsem pocit, že stojím pevně, jistě na nohou, 
čelem k severní straně, a že nelze ani o píď uhnout z tohoto místa, 
když tak povelí vrchní velitel na stolci presidentském. A tak vzpřímení 
a odhodlaní, tak pevní stáli před tribunou skauti a všichni účastníci.
Po úlevě prázdninové přišel kritický podzimek, čas slunný a teplý, až 
jímavě krásný, čas, jaký už dlouho nebyl, ale – zachmuřený starostmi. 
Mládí jej ovšem nebralo tragicky. Skauti se chystali k slavnosti na pa-
měť 15. výročí založení oddílu v Jevíčku. Modrá slunečná obloha se 
vysoko vyklenula nad krajem mezi dvěma hřebeny hor, když jednoho 
teplého nedělního odpoledne – bylo to tuším, 14. září – vyšel průvod 
z jevíčských ulic a zamířil po silnici k Smolenské přehradě, vlčata, šot-
ci, skauti a skautky, oldskauti, jejich rodiče a přátelé, všichni vystroje-
ní, sešikovaní, podle hudby si vykračující. I já musel do průvodu. Šel 
jsem v čelné řadě vedle profesora Malce, křepce, jako strunka vypjatý, 
ne jako na slavnost, ale do boje, jejž zcela jistě vyhraje toto průbojné, 

nastupující mládí. Jak růžově se mi tenkrát vše jevilo…! Tak mě to teh-
dy chytlo, že jsem se i po skautsku oblékl, aspoň částečně. U Müllerů 
mi ušili krásnou hnědozelenou košili, děvčata mi vybrala od Macků 

slušivou tmavohnědou kravatu a opasek, na prsa 
mi přišili červenobílou stužku s nápisem „Jevíčko“, 
měl jsem elegantní tmavé kalhoty – musel jsem se 
každou chvíli po sobě dívat, tak jsem se sobě ten-
krát podobal. Však jsou z toho bohatýrského po-
chodu někde v Jevíčku obrázky. Na tábořišti mluvil 
prof. Malec, potom já. Řečnilo se dobře, hlas se 
výhodně odrážel od protější lesnaté stráně, mluvili 
jsme nadšeně, s důvěrou ve vítězství pravdy a lid-
skosti, již vyznává i skauting, ba i bojovně, výhruž-
ně na adresu Němců. Jenže když prof. Malec do-
mluvil, zakolísala se při jeho sestupu labilní tribuna 
a byl by upadl. Pověrčiví lidé v tom mohli vidět zlé 
znamení, předobraz blízkých událostí. Tak vratká 
už tehdy byla celá naše situace, skautská i státní. 
Lituji, že jsem ve slabé chvíli okupace, když se ko-
lem mne kupily hrozivé stíny, spálil své přednášky 
a proslovy z první republiky a také tuto mladickou, 
junáckou řeč na samém prahu zářijové krise, řeč, 
jež Bohu díky nenašla udavače. Byl tehdy blaho-
byt, mlsali jsme a častovali se na rožni opékaným 
masem, promenovali se v jásavém rytmu hudby 
a oddávali se tanci. To byl vrcholný a – poslední 
radostný den jevíčských skautů před válkou. I za 
okupace jsme ovšem chodívali v ta místa, jenže 
v úzkostlivém zakuklení, ne už jako skauti, ale sou-
kromě, po stopách zašlých časů… Bývalo tu ticho  
a pusto, podivně teskno.

Když jsem se po válce dověděl od svých hodonínských studentek, 
rozzářených, do bronzova opálených, že byly tábořit u Smolenské 
přehrady, potěšilo mě, že v krásném, tak příhodném kraji ožila opět 
slavná tradice skautská. Líbezný kout, v němž jsem kdysi pronesl – 
pod praporem jevíčské lilie – mladicky zanícenou chvalořeč na skau-
ting, opět zvučí svobodnou písní junáckého mládí a nad koruny smr-
ků vesele stoupá dým…
A co bych chtěl říci jevíčským junákům, když, jak se dočítám, slaví  
25. výročí vzniku skautingu v Jevíčku?
Těch, s nimiž jsem se skautsky stýkal, už je, myslím, v městě poskrov-
nu. Petr Müller, jeden z nejobětavějších, je mrtev. Škoda! I mladý život 
tohoto krásného robustního chlapce musel padnout na váhy dějin 
jako výkupné za naše osvobození, i jeho krev bylo třeba k obnovení 
státu. Vám, kteří mě ještě pamatujete, bratrsky tisknu levice. Čest vám, 
že jste opět přiložili ruce k dobrému dílu. Nemůžete dáti národu větší 
dar než to, co učiníte pro mládež. A vy mladí, mně neznámí chlapci 
a děvčata, s chutí se oddávejte skautské činnosti, ale v péči o vněj-
škovost nezapomínejte na to pravé: nabírat z duchovního bohatství 
ušlechtilé, k výchově zřízené soustavy. Junák má ve znaku liliový květ; 
to je symbol čistoty. Připodobňujte se svému znaku! S čistým, pro 
všechno krásné a dobré rozdychtěným srdcem se rozbíhejte do boží 
přírody a čerpejte plnými doušky z její studnice zdraví a moudrosti! 
V duchu jsem s vámi v tom nádherném, zdravém, opět svobodném 
kraji, jenž byl po pět let mým vlídným domovem a jehož představa 
vyvolává v mé mysli tolik teskně krásných vzpomínek.

Program oslav 100 let skautingu v Jevíčku


