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Skauti a pionýři v Jevíčku – vzpomínky Ing. Zezuly st.
V posledních číslech několika Jevíčských zpravodajů se objevily články o učiteli F. Továrko-

vi, skautech a pionýrech. Tyto články vyvolaly ve mně vzpomínky na události, které jsem 
v mládí zažil. Jako první uvádím vzpomínku na Petra Müllera, /obr. 1/, který na skautském 
táboře ve Smolenském údolí v r. 1938 má na ko-

lenou dva poválečné skauty – Ivo Novotný vlevo  
a Jaroslav Zezula vpravo. Na obr. 2 je skautská 
chata ve Smolenském údolí, jak vypadala při tá-

boření skautů v roce 1938. Na verandě je několik 
skautů a jejich podporovatelů. Šestý zprava je můj 
otec Felix Zezula.
Ihned po válce v roce 1945 nastal v Jevíčku mo-

hutný rozmach skautského hnutí. Kromě předvá-

lečných členů se vedení oddílů a vlastní činnosti 
skautů chopili starší studenti gymnázia. Skauti  
byli vidět i při manifestacích a oslavách. Na obr. 3 
jsou zachyceni skauti na oslavě výročí osvobození 
9. května 1946. Jako první zprava je J. Špičková, 
vedle ní je Rudolf Foret, vedoucí okrsku. Ke své 
činnosti měli skauti a skautky klubovny a další 
místnosti v domě č. 56 /dříve č.37/ v Soudní ulici, ve kterém byla původně židovská škola. 
Jako další klubovnu měli pak později skauti v domě dnešního Městského úřadu v Jevíčku 
s vchodem z Kostelní ulice v místě, kde se nyní vystavují parte zemřelých. V Jevíčku byl  
i oddíl křesťanských skautů, kteří si říkali Homogenni. Jejich vedoucí byl Jeřábek, členy pak 
Serýn, Drábková, Továrková ad.
Skauti se zabývali i veřejnou činností. Vel-
mi dobře si vzpomínám, jak jsme jezdili na 
kolech za Vísku na hřbitov, kde je pohřbe-

no 143 ruských zajatců, kteří zde zahynu-

li a kde jsme kopali základy pro oplocení  
a základy pomníku. František Továrek  
v brožuře „Těm mrtvým čest“ z roku 1951 
na str. 12 uvádí: „Základy pro většinu zdí 
a částečně i pro pomník byly vykopány 
jevíčskou mládeží na podzim roku 1949.“  
F. Továrek se tehdy asi neodvážil napsat, že 
jevíčská mládež byli vlastně jevíčští skauti.
Skauti v Jevíčku pracovali po válce velmi 
usilovně. Podařilo se jim již v roce 1946 
vybudovat za Vískou patrně největší tábor 
v jejich historii, kterého jsem se jako vlče 
zúčastnil. Na tomto táboře tábořili vlčata 
společně se skauty. Na táboře jsme měli 
oddělené prostory. Společné jsme měli 
však vedení tábora, polní kuchyň, zásobo-

vací stan /hangár/, služby a pod. S vedením 
tábora nás bylo celkem 34. Hlavním ve-

doucím byl Zdeněk Adamec, jeho zástupci 
byli J. Hodina /skauti/, M. Novotný /vlčata/,  
hlavní kuchař M. Kopuletý a L. Šťastný, 
který měl na starosti pokladnu, kroniku  
a kulturní program.
Skautských  táborů, táborů vlčat a dívčích 
táborů bylo po válce několik. Všechny se 
uskutečnily buď na tábořišti u srubu za 
Vískou, nebo na tábořišti u skautské chaty 
ve Smolenském údolí. Poslední tábory byly  
v roce 1949. U chaty ve Smolenském údolí 
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 formacemi z knihy O. Koudelky o Je-

víčku, neboť web TJ SK Jevíčko v tomto 
směru kromě archivních fotografií mlčí. 
Fotbalové hřiště bylo nedaleko nádraží 
vybudováno na začátku dvacátých let 
minulého století v souvislosti s budo-

váním plovárny na říčce Úsobrnce. Své 
první zápasy na zrekultivovaném pozem-

ku zde hráli fotbaloví nadšenci od roku 
1920. Plovárna byla slavnostně otevřena  
o sedm let později a v nových podmín-

kách se začal hrát i fotbal, o což se za-

sloužil zejména profesor jevíčské reálky 
Jindřich Malec se svými přáteli. Sám stál 
téměř čtvrt století v čele jevíčského fot-
balového klubu a valnou hromadou byl 
jmenován jeho čestným předsedou. Ten-

to středoškolský učitel stál též u zrodu 
skautské organizace v Jevíčku v roce 1922 
a jeho význam pro meziválečný spolkový 
život v našem městě byl opravdu neoce-

nitelný. Fotbalisté svůj svatostánek neu-

stále zvelebovali a sportovní zásady fair 
play jim od roku 1932 připomínala socha 
antického discobola od akademického 
sochaře Martina Poláka, působícího od 
roku 1925 taktéž na místním gymnáziu.
Vážení příznivci všech tří zmiňovaných 
spolků, dovolte mi popřát vám úspěchy 
a elán při vašem počínání. Našim spo-

luobčanům a čte-

nářům pak přeji do 
nového roku hlav-

ně pevné zdraví  
a osobní pohodu.
 Mgr. Miroslav Šafář

„Odložená“ výročí
Jistě jste na úvodní straně postřehli, že 
následujících 12 měsíců bude připiso-

váno „Století skautingu v malohanácké 
metropoli“. Uprostřed zpravodaje pak 
naleznete první číslo osmého ročníku 
Iniciál, které na svých stránkách toto na-

výsost aktuální výročí uvádějí a budou 
se mu celoročně věnovat. Již po čtvrté 
má tedy začínající rok svůj přídomek. 
Po historii římsko-germánské, židovské 
a regionálních osobnostech přichází na 
pořad dne historie skautská. Věřme, že 
naši činorodí skauti a skautky své kulaté 
výročí náležitě a ku spokojenosti oslaví. 
Svoje oslavy však museli bohužel před 
nimi odložit jevíčští hasiči, připomínající 
si v roce 2020 sto padesáté výročí zalo-

žení sboru, i jevíčští fotbaloví nadšenci 
a činovníci, kteří v tomtéž roce slavili 
stovku svého klubu. Nejprve zasáhla 
epidemiologická situace a covidová 
opatření, rok na to pak přestavba hasič-

ské zbrojnice a generální oprava silnice 
z Jevíčka do Jaroměřic. Popřejme obě-

ma spolkům, aby mohly svá výročí ve 
dvojkovém roce 2022 konečně důstoj-
ně oslavit a na přilepšenou přidávám 
několik historických souvislostí. 
Historii SDH Jevíčko se dlouhodobě vě-

noval pan František Plech, využiji tedy 
jeho informací a též údajů dostupných 
na webu sboru. Myšlenky o zřízení ha-

sičského sboru se po velkém požáru v 
roce 1869 ujal František Till, lékárník 
v Jevíčku. Při tomto požáru, který se 
rozšířil z Panského domu na náměstí, 
vyhořelo 40 domů uvnitř hradeb a na 
území židovské obce 17 domů. Vycvi-
čení větší pohyblivé skupiny občanů 
za účelem boje proti ohni se ujal ob-

chodník Harwig, první náčelník sboru, 
jehož dům byl požárem také zasažen. 
Shromáždil kolem sebe dobrovolníky 
a cvičil je, jak zasahovat. Na to zřídilo 
obecní zastupitelstvo roku 1870 hasič-

ský sbor s velením německým, jehož 
stanovy schválilo c. k. místodržitelství 
v Brně 24. dubna 1871. Podle Františ-

ka Plecha měl sbor v roce 1877 již 67 
členů a nedlouho potom, v roce 1881, 
zakoupili jeho členové ve Vídni vozo-

vou stříkačku firmy Knaust. O jedenáct 
let později, za prvního českého starosty 
Dr. Klimeše, bylo schváleno přípřeží pro 
stříkačku a dopravní vůz pro mužstvo. 
Tolik z nejstarší historie SDH.
Co se týče stého výročí fotbalového 
oddílu, zde musíme vzít za vděk in-

Okénko radních Společenská rubrika 
Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci lednu 2022 

oslaví významné životní jubileum

Jan Ženožička
Hana Ambrozová
Aloisie Jeřábková
Blanka Mášová
Anna Kaplanová

„Odešla tak tiše, jako když hvězda padá,
zůstala jen bolest, která neuvadá.“

Dne 29. 1. uplynou 

 dva roky od náhlého úmrtí
naší milované manželky,  

maminky a babičky

Marie Strakové
Děkujeme všem,  

kteří si na ni vzpomenou  
společně s námi.

Informace o možnosti
zapojení se 

do systému nakládání 
s komunálním odpadem

pro podnikatele
Původci odpadu z obchodní podnikatelské 
činnosti podobnému komunálnímu odpa-

du (tj. papírových, lepenkových a plasto-

vých obalů vznikajících při prodeji zboží) se 
mohou formou smlouvy zapojit do systému 
nakládání s komunálním odpadem. Smlou-

va se sjednává s roční platností za úplatu ve 
výši 3.000 Kč vč. DPH a opravňuje podni-
katelský subjekt odevzdat takto vytříděné 
odpady přímo na sběrném dvoře v Jevíčku, 
přičemž jejich velikost musí být upravena 
tak, aby se co nejvíce zmenšil jejich objem 
(např. v plastových pytlích, svázané do balí-
ku). Kontakt pro sepsání smlouvy: MěÚ Je-

víčko, Petra Minaříková, tel. č. 464 620 511, 
e-mail: minarikova@jevicko.cz.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Úklid sněhu na chodnících
V souvislosti se zabezpečením zimní údrž-

by komunikací a chodníků ve městě v prů-

běhu zimních měsíců, Vás chceme požádat 
o součinnost zejména při úklidu chodníků  
u vlastních domů. Vzhledem k tomu, že od-

klízení sněhu pracovníky města je časově 
velice náročné a kapacitní možnosti jsou 
omezené, je každá pomoc ze strany obča-

nů při úklidu sněhu velmi vítána. Nebuďte 
tedy prosím lhostejni si uklidit před vlast-
ním domem. 
Předem děkujeme všem majitelům ne-
movitostí, kteří vlastními silami a pro-
středky zajišťují úklid chodníků a veřej-
ných prostranství a všem, kteří pomáhají 
podle svých sil a zejména těm, kteří po-
chopili, že úklid při sněhových přívalech 
je obtížně zvládnutelný úkol. Této ocho-
ty si velice vážíme.
   Vedení města 

Manžel Jan, 
dcery  
a syn  

s rodinami.
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Dworschakův kříž před a po obnově:

to byl tábor vlčat  a za Vískou dívčí tábor „Kalina“ 
skautek. Díky táborům  a činnosti ve skautském 
hnutí jsem se znal s většinou skautů a  skautských 
vedoucích. Z předválečných skautů jsem blíže znal 
Josefa Křivohlávka, Jana Pazdírka, se kterým jsem 
chodil malovat turistické značky a z putovních tá-

borů pak Františka Továrka a Jaroslava Valentu.
Na podzim roku 1949 jsem se zúčastnil schůze, 
která byla svolaná na nátlak vlády, a na které bylo 
řešeno rozpuštění a ukončení činnosti skautů v Je-

víčku, nebo zda skauti v Jevíčku půjdou do ilegality. 
O tom, že v Jevíčku má již být založena pionýrská 
skupina nikdo nic nevěděl. První pionýrská skupina 
na okrese začala pracovat v Moravské Třebové ve 
školním roce 1949/1950. V roce 1950 se pak  usku-

tečnilo s velkou slávou slavnostní předávání pio-

nýrských šátků, na které byli pozváni zástupci škol 
snad z celého okresu.
V roce 1950 byl vyvíjen velký tlak na školy v okresu, 
aby založily pionýrskou organizaci, která by byla 
vázána na školu. F. Továrek si vybral několik  býva-

lých členů skautské organizace a po dohodě s nimi 
je vyslal o prázdninách r. 1950 na školení vedoucích 
oddílů POJ /Pionýrská Organizace Junáka/. Školení 
POJ, kterého jsem se zúčastnil, se uskutečnilo na 
chatě „Srnčí“ u Moravské Třebové. Jedním ze školitelů byl Jan Papežík, učitel v Kunčině.
Pionýrská organizace  v Jevíčku byla založena při škole ve škol. roce 1950/1951.  Oddíly 
byly založeny v jednotlivých třídách, jako klubovny pak sloužily místnosti tříd. Skupinovým 
vedoucím byl Jan Toman. O datu založení pionýra v Jevíčku si můžeme přečíst v různých 
pramenech různá data Někde se uvádí dokonce i rok 1948, což je úplně mimo realitu. Zá-

jemci o historii by si měli opravit údaje z Jevíčských zpravodajů. Například datum 24. 4. 1949 
znamená celostátní založení Pionýra.
 Ing. Jaroslav Zezula st.

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 37. zasedání  

Zastupitelstva města Jevíčka

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

Místo konání: sál Zámečku,  
    U Zámečku 451, Jevíčko
Doba konání: 17. 01. 2021 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní  
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne  08. 12. 2021

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

 

Rada města Jevíčko schvaluje
1/77R/2021 program 77. schůze rady města 

dne 22. 11. 2021
3b/77R/2021 bezplatný pronájem prostoru 

Panského dvora k uspořádání kulturní-
ho programu pro účastníky a návštěv-

níky 46. ročníku „Závodu míru nejmlad-

ších 2022“, který se uskuteční ve dnech 
6.-8. 5. 2022 pořádaného T. J. Cykloklu-

bem Jevíčko ve spolupráci s Městem 
Jevíčko

3c/77R/2021 bezplatný pronájem městské 
chaty pro konání akce pro nejmladší 
členy 28. oddílu skautů Jevíčko, která 
se uskuteční ve dnech 3.-5. 12. 2021 

 s podmínkou dodržení epidemiolo-

gických opatření dle aktuálně platných 
vládních nařízení

3d/77R/2021 individuální dotaci ve výši 30.000 
Kč pro TJ SK Jevíčko na činnost fotbalo-

vého klubu na základě uzavřené veřej-
noprávní smlouvy

3f/77R/2021 individuální dotaci ve výši 50.000 
Kč pro TJ Jevíčko, z. s., Okružní I 637, 
Jevíčko na výměnu osvětlení v tělocvič-

ně sportovní haly na základě uzavřené 
veřejnoprávní smlouvy

4a/77R/2021 zřízení transparentního bankov-

ního účtu města u Komerční banky,  
a. s. za účelem přijímání darů a finanč-

ních příspěvků pro spolufinancování 
vybavení městského kulturního domu 
ASTRA a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o zřízení bankovního účtu

4b/77R/2021 záměr zřídit Pracovní skupinu 
pro rozvoj Zadního Arnoštova, Mařína 
a Lípy a pověřuje starostu předložením 
personálního obsazení pracovní skupi-
ny do 31. 12. 2021

4c/77R/2021 provedení prodloužení chodníku 
a zřízení míst pro přecházení v křižo-

vatce ul. Pod Zahradami a Olomoucká  
v Jevíčku společností KENVI, s. r. o., Mar-
kova 191/49, Kukleny, 500 04 Hradec 
Králové za nabídkovou cenu 35.647,53 
Kč vč. DPH

4d/77R/2021 provedení opravy chodníku  
a zřízení místa pro přecházení v kři-
žovatce ul. Okružní III a Olomoucká  
v Jevíčku společností KENVI, s. r. o., Mar-
kova 191/49, Kukleny, 500 04 Hradec 
Králové za nabídkovou cenu 73.458,94 
Kč vč. DPH

4f/77R/2021 smlouvu mezi Městem Jevíčko  
 společností Zásilkovna, s. r. o., Lihovar-
ská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha pro 
umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho 
provozování na pozemku p. č. 175/8  
v k. ú. Jevíčko-předměstí na ul. K. H. Bo-

rovského a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

5a/77R/2021 cenovou nabídku a uzavře-

ní příkazní smlouvy se spol. JUSTITIA 
CONSULTING PARTNERS, s. r. o., Praha, 
IČ: 04549431 na zadavatelskou čin-

nost k veřejné zakázce „Podnikatelský 
park Jevíčko - 1. etapa přípravy ZTI pro 
průmyslovou zónu ulice Třebovská“ 

za částku 45.000 Kč (není plátce DPH)  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5b/77R/2021 smlouvu o dílo s Agenturou 
regionálního rozvoje ČR, Molatrade,  
s. r. o., 751 22 Osek nad Bečvou 207, 
IČ: 04634276 na zpracování monitoro-

vacích zpráv po dobu 5 let k projektu 
sociálního bydlení „Stavební úpravy ob-

jektu Barvířská 560, Jevíčko“ a pověřuje 
místostarostu podpisem smlouvy

5c/77R/2021 uzavření nájemní smlouvy  
a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti mezi Městem Jevíčko a Po-

vodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 
Veveří, 602 00 Brno, IČ: 70890013 pro 
stavbu výustní objekt retence „32 RD U 
Kapličky“ na části pozemku p. č. 5355/1 
v k. ú. Jevíčko-předměstí o výměře 40 
m2 a nájemné ve výši 1.000 Kč/rok 
do doby majetkoprávního vyrovnání 
stavby a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

6a/77R/2021 cenovou nabídku a smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a společností CA-

TANIA GROUP, s. r. o., Bořivojova 35, 130 
00 Praha 3, IČ: 28253591 s adresou pro 
doručování Jabloňová 2060, 347 01 Ta-

chov na zavedení a provozování vnitř-
ního oznamovacího systému „FOSY“  
a výkonu funkce příslušné osoby v rám-

ci whistleblowingu a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

6b/77R/2021 darovací smlouvu mezi dárcem 
Svatý Florián-Dobrovolní hasiči roku, z. s.  

Usnesení 77. schůze Rady města Jevíčko konané dne 22. listopadu 2021
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a obdarovaným Městem Jevíčko na 
částku 75.000 Kč na rozvoj a podporu 
hasičské činnosti JSDH Jevíčko

6c/77R/2021 výši odměn z dohod o pracovní 
činnosti pro členy JSDH Jevíčko na rok 
2022 v předložené výši

6d/77R/2021 ceník provozních nákladů za 
práci hasičské techniky (vozidel) JSDH 
Jevíčko platný od 1. 1. 2022

6e/77R/2021 finanční odměny za celoroční 
činnost pro aktivní členy JSDH Jevíčko 
ve výši dle přílohy zápisu

6f/77R/2021 dohodu o centralizovaném zadá-

vání uzavřenou mezi Městem Jevíčko  
a MV ČR, které bude provádět zadávací 
řízení prostřednictvím administrátora 
definovaného v zadávací dokumentaci 
dynamického nákupního systému za-

vedeného v souladu s pravidly užšího 
řízení dle ZZVZ na poskytování služeb 
platebních bran pro veřejnou správu

7a/77R/2021 záměr prodeje pozemku p. č. 
2673 v k. ú. Zadní Arnoštov

7b/77R/2021 záměr prodeje části pozemku p. 
č. 52/1 v k. ú. Zadní Arnoštov

7d/77R/2021 smlouvu o umístění veřejné ko-

munikační sítě mezi Městem Jevíčko  
a společností CETIN, a. s., Českomo-

ravská 2510/19, 190 00 Praha 9 na po-

zemcích p. č. 1751/25 a p. č. st. 173/1, 
jehož součástí je budova č. p. 364, vše 
v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorá-

zové náhrady 50 Kč vč. DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

8a/77R/2021 prodloužení stávajících a uzaví-
rání nových nájemních smluv o nájmu 
bytů na rok 2022 s nájemníky dle pří-
lohy a případné prodloužení nájemních 
smluv o nájmu bytů do 30. 6. 2022 pro 
nájemníky městských bytů na adrese 
Soudní 56 a Biskupická 364 v Jevíčku

8d/77R/2021 cenovou nabídku firmy Lakmal, 
s. r. o., Rekreační 199/23, 679 61 Letovi-
ce, IČ: 29313201 na úpravu komínové-

ho tělesa bytového domu M. Mikuláše 
551 v Jevíčku za částku 91.983 Kč vč. 
DPH

8e/77R/2021 s platností od 1. 1. 2022 pro 
nově uzavírané nájemní smlouvy, mimo 
nájemné stanovené smluvní cenou, 
základní nájemné nebytových prostor  
v majetku města Jevíčko dle návrhu 
místostarosty

8f/77R/2021 prodloužení stávajících nájem-

ních smluv nebytových prostor s dobou 
platnosti do 31. 12. 2021 na dobu urči-
tou do 30. 6. 2022. Od 1. 7. 2022 budou 
tyto smlouvy nahrazeny smlouvami no-

vými, s podmínkami a cenami schvále-

nými Radou města Jevíčko usnesením 
č. 8e/77R/2021. U smluv s jiným termí-
nem platnosti, nebudou smlouvy pro-

dlužovány, ale dojde k uzavření nových 
nájemních smluv po skončení platnosti 
stávajících. U smluv na dobu neurčitou 
budou nájemci vyzvání k podpisu do-

datku smlouvy s novými podmínkami 
nájmu s platností od 1. 7. 2022

8g/77R/2021 v případě žádosti nájemce Gym-

názia Jevíčko, A. K. Vitáka 452, Jevíčko 
o prodloužení doby nájmu nebytového 
prostoru na 1 garážové stání na po-

zemku p. č. st. 3 v k. ú. Jevíčko-město, 
prodloužení nájemní smlouvy za pod-

mínky navýšení ceny nájmu na částku 
500 Kč/m²/rok

8m/77R/2021 prodloužení nájemní smlou-

vy na byt č. 2 na adrese Kobližná 125  
v Jevíčku na dobu určitou, a to do 31. 3. 
2022. Smlouva nebude dále prodlužo-

vána a nájemce je povinen předat byt 
zpět pronajímateli v souladu s nájemní 
smlouvou

9b/77R/2021 úpravu rozpočtu MŠ Jevíčko na 
rok 2021

Rada města Jevíčko pověřuje
2/77R/2021 vedoucího technických pracov-

níků zajištěním aktualizované ceno-

vé nabídky na pořízení repasovaného 
nebo zcela nového motoru do vozidla 
Piaggio

7c/77R/2021 vedoucího organizačního odbo-

ru zasláním dopisu vlastníkům pozem-

ku p. č. 5186 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
s výzvou k vytvoření společného plánu 
zástavby RD pozemků dle zápisu

8h/77R/2021 finanční odbor vyrozuměním 
stávajících nájemců a uzavíráním do-

datků ke smlouvám o stanovených no-

vých nájemních podmínkách pro neby-

tové prostory
8i/77R/2021 právníka města ve spolupráci  

s referentem SBF, finančním odborem 
a organizačním odborem MěÚ Jevíč-

ko centralizací, kompletací a kontrolou 
stávajících nájemních smluv z nebyto-

vých prostor, kdy na základě této kon-

troly bude právníkem města podána 
zpráva o stavu smluv a zpracován návrh 
dodatků stávajících nájemních smluv či 
návrh nových nájemních smluv a dolož-

kou o dohodě smluvních stran o tom, 
že pronajímatel je oprávněn každoroč-

ně, vždy s účinností od 1. ledna násle-

dujícího roku, zvýšit nájemné platné 
pro daný rok o 5 % a ujednání smluv-

ních stran, že pro zvýšení nájemného  
o 5 % není třeba dodatku k této nájem-

ní smlouvě a nájemce se zavazuje zvý-

šené nájemné pronajímateli uhradit
8j/77R/2021 referenta SBF zpracováním návr-

hu dohody o provedení oprav a staveb-

ních úprav v bytě č. 11, Nerudova 529a, 
Jevíčko

8k/77R/2021 sociální pracovnici MěÚ sledová-

ním situace klientky pečovatelské služ-

by a komunikací s rodinou klientky za 
účelem spolupráce při získání místa ve 
vhodném sociálním zařízení

9a/77R/2021 vedoucí finančního odboru za-

jištěním opakovaného projednání stavu 
pohledávek dle zápisu, které jsou pro 
jejich nedobytnost navrženy ke zrušení

Rada města Jevíčko přiděluje
3a/77R/2021 odměnu ředitelce MŠ Jevíčko  

z prostředků přidělených z KrÚ Pk ve 
výši dle přílohy zápisu

3e/77R/2021 odměnu řediteli ZŠ Jevíčko  
z prostředků přidělených z KrÚ Pk ve 
výši dle přílohy zápisu

4e/77R/2021 odměnu řediteli ZUŠ Jevíčko  
z prostředků přidělených KrÚ Pk ve výši 
dle přílohy zápisu

Rada města Jevíčko souhlasí
6g/77R/2021 s ukončením pracovního pomě-

ru zaměstnance investičního oddělení 
Města Jevíčko dohodou ke dni 31. 12. 
2021

8b/77R/2021 s prodloužením nájemní smlou-

vy na 1 garážové stání ve dvorním trak-

tu ul. Soudní 51, Jevíčko do 31. 12. 2022 
žadatelce dle zápisu

10/77R/2021 se zrušením plánovaných kultur-
ních akcí ve městě z důvodu aktuální 
epidemiologické situace

Rada města Jevíčko ruší
8c/77R/2021 usnesení RM č. 8a/59R/2021 

ze dne 22. 2. 2021 týkající se úpravy 
komínového tělesa bytového domu 
M. Mikuláše 551 v Jevíčku za částku 
73.772,17 Kč vč. DPH firmou HPK stav-

by, s. r. o., Západní 39, 571 01 Moravská 
Třebová, IČ: 24141640, a to z důvodu 
neprovedení objednaných prací

8l/77R/2021 usnesení RM č. 8d/75R/2021 ze 
dne 20. 10. 2021 týkající se neprodlou-

žení nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2 
na adrese Kobližná 125 v Jevíčku

Rada města Jevíčko neschvaluje
8n/77R/2021 umístění kamery do chodby DPS 

Kobližná 125 v Jevíčku na žádost žada-

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Rada města Jevíčko schvaluje
1/78R/2021 program 78. schůze rady města 

dne 6. 12. 2021
2/78R/2021 zakoupení repasovaného moto-

ru do vozidla Piaggio prostřednictvím 
Autoservisu Nárožný, Brněnská 775, 
Jevíčko

3a/78R/2021 bezplatné poskytnutí prosto-

ru dvora za budovou ZŠ v Jevíčku TJ 
Cykloklubu Jevíčko k uskutečnění 13. 

ročníku závodu horských kol „MTB Je-

víčko 2022“, který se uskuteční dne 18. 
6. 2022, poskytnutí věcných cen a sta-

novuje poplatek pořadatelům závodu 
horských kol pro Město Jevíčko ve výši 
20 Kč na dospělou osobu závodníka na 
pokrytí nákladů za energie

3b/78R/2021 uhrazení nákladů MŠ Jevíčko na 
nákup dlažby a dalších potřeb k vydláž-

dění skladu zeleniny, škrabky a skladu 
brambor na hospodářské budově dle 
dodané faktury v předběžně odhado-

vané částce 24.000 Kč až 30.000 Kč vč. 
DPH

5a/78R/2021 výzvu k podání nabídky, zadávací 
podmínky a návrh smlouvy o dílo včet-
ně obchodních podmínek pro veřejnou 
zakázku: „Podnikatelský park Jevíčko-

Usnesení 78. schůze Rady města Jevíčko konané dne 6. prosince 2021
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-příprava ZTI pro průmyslovou zónu 
ulice Třebovská“

5b/78R/2021 složení komise pro otevírání 
obálek s nabídkami a hodnocení na-

bídek a seznam firem k obeslání pro 
veřejnou zakázku: „Podnikatelský park 
Jevíčko-příprava ZTI pro průmyslovou 
zónu ulice Třebovská“ dle zápisu

5d/78R/2021 úhradu faktury firmě TOFRA-

-STAVBY, s. r. o., Biskupická 367, Jevíčko, 
IČ: 07695454 za provedení zastřešení 
obnoveného tělesa hradeb za č. p. 310 
kvůli ochraně před srážkami a zaploce-

ní sousedního pozemku ve výši 40.203 
Kč bez DPH (48.646 Kč vč. DPH)

6a/78R/2021 přemístění dopravní značky - 
jednosměrný provoz v ul. Dolní Farní ze 
současného místa na konzolu veřejné-

ho osvětlení
6f/78R/2021 CN firmy Karel Smékal, Edu-

arda Ušela 312, Velké Opatovice,  
IČ: 75624206 na položení nové pod-

lahové krytiny do kanceláře v přízemí 
budovy MěÚ za částku 29.687 Kč (není 
plátce DPH)

6g/78R/2021 CN společnosti ATLAS software, 
a. s., Holandská 2, 639 00 Brno, IČ: 
46578706 k pořízení software manažer 
smluv a dokumentů za částku 69.121 Kč 
bez DPH na pět let pro potřeby měst-
ského úřadu

8a/78R/2021 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2022636/SOBS VB/1 mezi Městem Je-

víčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zříze-

ní věcného břemene na pozemcích p. 
č. 3073/5, p. č. 1750/1, p. č. 222/4, p. 
č. 3073/4, p. č. 2548, p. č. 228/25, p. č. 
3072/1, p. č. 1740/14, p. č. 1750/4, p. 
č. 187/3, p. č. 1750/8 a p. č. 1740/13, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jed-

norázové náhrady 15.000 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

8b/78R/2021 - pronájem pozemků p. č. 
538/13 (452 m2) - zahrada a p. č. 3591 
(503 m2) - ostatní plocha, oba v k. ú. 
Jevíčko-předměstí o celkové výměře 
955 m2 SVJ bytů Nerudova 529 Je-

víčko, nájemné ve výši 4.775 Kč/rok  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy  
- pronájem části pozemku p. č. 5452/5 
(3163 m2) - ostatní plocha v k. ú. Je-

víčko-předměstí o výměře 25 m2 M*** 
P***, Jevíčko, nájemné ve výši 250 Kč/rok 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy  
- pronájem pozemku p. č. 127 (115 
m2) - ostatní plocha a části pozemku 
p. č. st. 203 (434 m2) - zastavěná plocha  
a nádvoří, oba v k. ú. Jevíčko-předměs-

tí o celkové výměře 275 m2 J*** B***, 
Jevíčko, nájemné ve výši 1.375 Kč/rok 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
- pronájem části pozemku p. č. 530/44 
(86 m2) - orná půda v k. ú. Jevíčko-před-

městí o výměře 27 m2 J*** V***, Jevíčko, 
nájemné ve výši 270 Kč/rok a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy - pronájem 
části pozemku p. č. 3189 (3973 m2) - 
ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí 
o výměře 42 m2 M*** B*** a Š*** B***, 

Jevíčko, nájemné ve výši 210 Kč/rok  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy  
- pronájem části pozemku p. č. 136/1 
(138 m2) - zahrada v k. ú. Jevíčko-

-předměstí o výměře 50 m2 F*** D***, 
Jevíčko, nájemné ve výši 250 Kč/rok  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
- pronájem části pozemku p. č. 136/1 
(138 m2) - zahrada v k. ú. Jevíčko-

-předměstí o výměře 88 m2 L*** Z***, 
Jevíčko, nájemné ve výši 440 Kč/rok  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

- pronájem části pozemku p. č. 550/12 
(1096 m2) - ostatní plocha v k. ú. Jevíč-

ko-předměstí o výměře 50 m2 Mgr. M*** 
Š***, Jevíčko, nájemné ve výši 250 Kč/rok 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

- pronájem části pozemku p. č. 550/12 
(1096 m2) - ostatní plocha v k. ú. Jevíč-

ko-předměstí o výměře 20 m2 Ing. J*** 
Š***, Jevíčko, nájemné ve výši 100 Kč/rok 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

- pronájem části pozemku p. č. 550/12 
(1096 m2) - ostatní plocha v k. ú. Jevíč-

ko-předměstí o výměře 50 m2 L*** N***, 
Jevíčko, nájemné ve výši 250 Kč/rok  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

- pronájem části pozemku p. č. 550/12 
(1096 m2) - ostatní plocha v k. ú. Jevíč-

ko-předměstí o výměře 25 m2 J*** H***, 
Jevíčko, nájemné ve výši 125 Kč/rok  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

- pronájem části pozemku p. č. 550/54 
(278 m2) - zahrada v k. ú. Jevíčko-

-předměstí o výměře 20 m2 J*** V***, 
Brno, nájemné ve výši 100 Kč/rok  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

- pronájem části pozemku p. č. 550/54 
(278 m2) - zahrada v k. ú. Jevíčko-před-

městí o výměře 15 m2 RNDr. D*** H***, 
Jevíčko, nájemné ve výši 75 Kč/rok  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

- pronájem části pozemku p. č. 550/54 
(278 m2) - zahrada v k. ú. Jevíčko-

-předměstí o výměře 25 m2 A*** P***, 
Jevíčko, nájemné ve výši 125 Kč/rok  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

- pronájem části pozemku p. č. 550/54 
(278 m2) - zahrada v k. ú. Jevíčko-

-předměstí o výměře 52 m2 a čás-

ti pozemku p. č. 550/12 (1096 m2) 
- ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-před-

městí o výměře 11 m2 J*** O***, Je-

víčko, nájemné ve výši 370 Kč/rok  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy  
- pronájem části pozemku p. č. 550/54 
(278 m2) - zahrada v k. ú. Jevíčko-před-

městí a části pozemku p. č. 550/12 
(1096 m2) - ostatní plocha v k. ú. Jevíč-

ko-předměstí o celkové výměře 80 m2 
L***, Jevíčko, nájemné ve výši 400 Kč/rok 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

- pronájem části pozemku p. č. 550/54 
(278 m2) - zahrada v k. ú. Jevíčko-před-

městí a části pozemku p. č. 550/12 (1096 
m2) - ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-před-

městí o celkové výměře 80 m2 J*** J***, 
Jevíčko, nájemné ve výši 400 Kč/rok  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

- pronájem pozemku p. č. 2631 (1.738 
m2) - zahrada v k. ú. Zadní Arnoš-

tov M*** H***, Zadní Arnoštov ***, 
nájemné ve výši 3.476 Kč/rok a po-

věřuje starostu podpisem smlouvy 

- pronájem pozemku p. č. 34/1 (1043 
m2) - zahrada v k. ú. Zadní Arnoš-

tov K*** F***, Zadní Arnoštov ***, 
nájemné ve výši 2.086 Kč/rok a po-

věřuje starostu podpisem smlouvy 

- pronájem části pozemku p. č. 24/1 
(3234 m2) - zahrada v k. ú. Zadní Arnoš-

tov o výměře 925 m2 A*** F***, Zadní Ar-
noštov ***, nájemné ve výši 1.850 Kč/rok 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

- pronájem části pozemku p. č. 24/1 
(3234 m2) - zahrada v k. ú. Zadní Arnoš-

tov o výměře 500 m2 J*** H***, Zadní Ar-
noštov ***, nájemné ve výši 1.000 Kč/rok 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

- pronájem části pozemků p. č. 11/1 
(1816 m2) a p. č. 24/1 (3234 m2), oba 
zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov o celkové 
výměře 490 m2 N*** R*** L***, Zadní Ar-
noštov ***, nájemné ve výši 980 Kč/rok 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

- pronájem pozemku p. č. 70/3 (3118 
m2) - zahrada v k. ú. Zadní Arnoš-

tov P*** K***, Zadní Arnoštov ***  
a M*** K***, Zadní Arnoštov ***, ná-

jemné ve výši 6.236 Kč/rok a po-

věřuje starostu podpisem smlouvy 

- pronájem části pozemku p. č. 1324/1 
(813 m2) - ostatní plocha v k. ú. Zadní 
Arnoštov o výměře 600 m2 B*** F***, 
Zadní Arnoštov ***, nájemné ve výši 
1.200 Kč/rok a pověřuje starostu pod-

pisem smlouvy
10a/78R/2021 rozpočet Základní školy Jevíčko 

na rok 2022 a střednědobý výhled hos-

podaření pro roky 2023 a 2024
10b/78R/2021 rozpočet Základní umělecké 

školy Jevíčko na rok 2022 a střednědo-

bý výhled hospodaření pro roky 2023  
a 2024

10d/78R/2021 ukončení nájmu všech dlužní-
ků na ubytovně města dle předlože-

ného seznamu s dobou k vystěhování 
se z ubytovny, předáním pokojů a klíčů 
správci ke dni 31. 12. 2021 pro nedodr-
žení podmínek hrazení nájemného na 
ubytovně

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
4/78R/2021 jednat s Českou obcí sokolskou  

o vypořádání pozemku pod stavbou ví-
ceúčelové sportovní haly

Rada města Jevíčko pověřuje
5c/78R/2021 místostarostu ve spolupráci  

s investičním technikem jednáním ve 
věci dohody s CETIN, a. s. ohledně na-

vazujících přeložek vedení CETIN v sou-

vislosti s pokračováním zainvestování 
průmyslové zóny Třebovská

6c/78R/2021 strážníky MP Jevíčko, na základě 
podnětu občanů, důsledně řešit parko-

vání vozidel na ul. Kobližná před č. p. 
128, aby zaparkovaná vozidla nebránila 
nikomu v projíždění a zejména průjez-

du vozidel vyvážející komunální odpad 
a podáním písemné zprávy radě města 
jak byla situace vyřešena s termínem do 
31. 12. 2021
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6d/78R/2021 investičního technika zajištěním 
stanoviska dopravního inženýra Policie 
ČR k výměně DZ Stop na DZ Dej před-

nost v jízdě na ul. K. Čapka při vyjíždění 
na ul. A. K. Vitáka

10c/78R/2021 finanční odbor MěÚ Jevíčko 
předáním podkladů dlužníků na uby-

tovně města právnímu zástupci města 
ke zpracování a zaslání žaloby na zapla-

cení aktuálně dlužných částek Okresní-
mu soudu ve Svitavách

10e/78R/2021 právního zástupce města ve 
spolupráci se správcem ubytovny zpra-

cováním výpovědí ze smluv o ubytování 
na ubytovně města, ul. Soudní 51, Je-

víčko a doručením informací dlužníkům 
pro nedodržení podmínek hrazení ná-

jemného na ubytovně
10f/78R/2021 sociální pracovnici řešením so-

ciální situace s budoucím bydlením 
osob, kterým pro nedodržení podmí-
nek hrazení nájemného na ubytovně 
bude ukončeno ubytování na ubytovně 
města ke dni 31. 12. 2021

10h/78R/2021 vedoucího organizačního od-

boru ve spolupráci se správou bytového 

fondu uzavřením dodatků ke stávajícím 
smlouvám o pronájmu nebytových pro-

stor a vyrozuměním stávajících nájemců 
o stanovených nových nájemních pod-

mínkách pro nebytové prostory, které 
vejdou v platnost od 1. 7. 2022

10i/78R/2021 tajemníka a referenta správy by-

tového fondu vytipováním vhodného 
pracovníka na poloviční pracovní úva-

zek, který by byl zařazen na oddělení 
správy bytového a nebytového fondu  
k vedení agendy evidence smluv neby-

tových prostor města a dalších smluv-

ních záležitostí a řešení zastupitelnosti
Rada města Jevíčko doporučuje
6b/78R/2021 prověřit na místě umístění do-

pravního zrcadla na budovu č. p. 75, 
která je v majetku města, které by 
sloužilo k bezpečnějšímu vyjíždění z ul. 
Soudní na ul. Třebovskou a pověřuje 
vedoucího technických pracovníků za-

jištěním daného úkolu
Rada města Jevíčko odvolává
6e/78R/2021 Antonína Dostála z funkce před-

sedy komise pro dopravu, dopravní  

obslužnost a bezpečnost k 31. 12. 2021 
na jeho vlastní žádost

Rada města Jevíčko uděluje
7/78R/2021 souhlasné stanovisko s vydáním 

územního souhlasu pro stavbu: „Jevíč-

ko, LIDL, parc. 3075 – kvn, KKT IV-12-
2022636“ a pověřuje starostu města 
podpisem stanoviska

Rada města Jevíčko souhlasí
9/78R/2021 s provedením výměny kuchyň-

ské linky a podlahové krytiny v bytě č. 
11, Nerudova 529a, Jevíčko na nákla-

dy nájemce dle jeho žádosti v případě 
uzavření dohody o provedení oprav  
a úprav v městském bytě mezi pronají-
matelem a nájemcem dle předloženého 
návrhu

Rada města Jevíčko ruší
10g/78R/2021 usnesení RM č. 8h/77R/2021 

ze dne 22. 11. 2021 týkající se pověření 
finančního odboru, který měl za úkol 
řešit nájemné nebytových prostor

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Můžete podpořit vybavení kulturního domu ASTRA
Vážení občané,
jak jste jistě zaznamenali v červenci letošního roku se rozběhla  
realizace dlouho diskutovaného projektu rekonstrukce kina ASTRA  
a jeho přestavba na multifunkční kulturní dům. Tato stavba je eko-

nomicky nejnáročnější investicí pro město za poslední desítky let 
s výší realizace stavební části projektu v ceně 37 mil. Kč bez DPH. 
Stavební práce provádí na základě výběrového řízení společnost 
PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., Kojetín. V současné době jsou za 
námi ty největší bourací práce starých konstrukcí, střech a musím 
konstatovat, že technický stav budovy se plně odkryl ve své sku-

tečnosti a doložil mnohé nedokonalosti, kdy původní sál kina byl 
velmi jednoduchou přístavbou původního domu na ulici Kostelní. 
V řadě míst se nachází smíšené zdivo, místy i z tzv. “vepřovic“, tedy 
hliněných cihel, různě dozděných a vypl-
něných výklenků, které byly schovány za 
koženkovým obložením stěn kina nebo 
omítkou. Zcela chybí izolace proti vlhkosti 
a o tepelně ekonomickém provozu stáva-

jící budovy nelze vůbec hovořit. Budoucí 
provoz této stavby by bez zevrubné opra-

vy neměl dlouhodobý a efektivní význam. 
Rekonstrukce objektu dle mého názo-

ru přišla přímo za minutu dvanáct, a to  
i s ohledem na vývoj cen stavebních ma-

teriálů a vůbec jejich dostupnosti na trhu. 
Pravdou je, že se v rámci stavby vyskytu-

je celá řada technologických a jiných sta-

vebních problémů, ale v globálním světle 
musíme realizační firmu za doposud prováděné práce pochválit,  
a to zejména s ohledem na pracovní nasazení a množství odvede-

né velmi těžké práce. Je také nutné ocenit a velmi poděkovat všem 
sousedům za jejich trpělivost při provádění stavebních prací, ne-

boť pro ně je přímá zátěž stavební činnosti největší, velmi si toho 
vážíme.
Stavební část díla by měla být dokončena dle smlouvy k 30. 11. 
2022. Výsledkem bude funkční, zateplená budova, veškeré staveb-

ní práce budou dokončeny, prostory vymalovány, vybaveny soci-
álním zařízením, světly, sál oponou, akustickými obklady stěn, atd. 
Součástí dodávky však není vnitřní nábytkové vybavení, telesko-

pická tribuna se sedadly, technika pro zvuk a promítání. Předpo-

kládané náklady na další vybavení se mohou pohybovat v řádu 2–4 

mil. Kč. V tuto chvíli připravujeme jednotlivá řešení pro uvedené 
vybavení budovy a počítáme s tím, že se ASTRA bude vybavovat 
postupně v dalších letech, abychom nezatěžovali rozpočet měs-

ta dalšími velkými investicemi, které je potřeba věnovat i jiným 
projektům a opravám ve městě. Pro financování vybavení máme  
v plánu využít i dotačních podpor v rámci MAS Moravskotřebovska  
a Jevíčska nebo Pardubického kraje. Bude však zapotřebí doplnit fi-

nancování i z naší strany, proto postupně zahajujeme jednání s jed-

notlivými sponzory, donátory a vzhledem k tomu, že objekt bude 
sloužit zejména pro akce a činnost místních neziskových organizací 
a spolků, obracíme se i na Vás, občany města, případně podporo-

vatele kultury a spolkového života ve městě a regionu s prosbou  
o Vaši možnou finanční podporu. Pro tento účel schválila rada měs-

ta zřízení tzv. transparentního bankovního 
účtu Města Jevíčka, na který může kdoko-

liv přispět zasláním libovolné částky a tato 
bude použita výhradně na pořízení vyba-

vení budoucího kulturního domu ASTRA. 
Číslo transparentního bankovního účtu  
s názvem „Vybavení městské-
ho kulturního domu ASTRA“, zří-
zeného u Komerční banky je 
123-5675230237/0100. Pokud se roz-

hodnete přispět jakoukoliv částkou,  
a to i v řádech stovek korun, budeme velmi 
rádi a věřím, že se nám společnými silami 
podaří sdružit finanční prostředky na věc, 
která bude desítky let sloužit pro velkou 

část obyvatel města v rámci využívání kulturního domu při nej-
různějších akcích společenského, kulturního či vzdělávacího cha-

rakteru. Odkaz na bankovní účet bude uveden na internetových 
stránkách města, aby se každý mohl podívat na finanční transakce 
na tomto účtu.
Pro zaslání částky na transparentní účet není třeba ze strany dárce 
řešit jakoukoliv další administrativu, stačí částku jednoduše pouká-

zat na uvedený bankovní účet. V případech daru nad 1000,-Kč, lze 
dar uplatnit v rámci odpočtu daňového základu, v takovém přípa-

dě s Vámi rádi uzavřeme darovací smlouvu na pokladně Městské-

ho úřadu Jevíčko.
Za Vaši podporu předem děkujeme a velice si jí vážíme.   

Vedení Města Jevíčka
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MUDr. Ivana Křížová
neordinuje 7. 1. 2022  

– stěhování ordinace,  
od 10. 1. 2022 ordinace přemístěna 
do 1. patra po MUDr. A. Blahové, 

 

dovolená  
od 14. 1. - 21. 1. 2022, 
zástup MUDr. Z. Šedrlová,  

MUDr. J. Trčková, pouze akutní 
stavy po objednání 

MUDr. Zuzana Šedrlová
dovolená 29. - 31. 12. 2021

Zástup pouze akutní stavy  
po předchozím telefonickém  

objednání Dr. Křížová a Dr. Trčková.

neordinuje 1. pátek  
v měsíci 7. 1. 2022

Vážení pacienti,
od 1. 1. 2022 dochází k redukci 

provozu int. ambulance z důvodu 
ukončení působení MUDr. Aleny 

Blahové, nadále budeme provádět 
veškerá předoperační vyšetření, 

preventivní EKG vyšetření a dispen-

zarizace pacientů dle našich mož-

ností. Na vyšetření se objednávejte 
nejlépe přes naši webovou aplikaci 

Medevio, kde se s Vámi spojíme  
a vyřešíme vaše požadavky. Pokud 
toto nezvládnete, napište sms na 

739 669 996 a sestřička se  
s vámi spojí. Vzhledem k vytíženos-

ti naší ordinace nemůžeme  
a nejsme schopny během našich 
ordinačních hodin vyřizovat vaše 
telefonické požadavky, kterých 

neustále přibývá.
Děkujeme za pochopení.  
MUDr. Zuzana Šedrlová

ROZHOVOR
Velice kladně vnímáme odezvy na loňskou nejen květinovou výzdobu z rukou Lucie  
Alžběty Staňkové. Rády jsme jí všechny pochvaly a vzkazy předaly a při té příležitosti jsme 
se zeptaly na pár otázek.

Plánujete spolupráci na příští rok?
Jsem velmi potěšena zájmem města. V případě, že jsou i občané z převahy spokojeni, tak 
ze  budu ráda opět zastupovat Jevíčko v oblasti květin.

Máte nějaké pomocníky?
Určitě, bez nich by to nebylo možné. Jsou dvě skupiny:
- Ti, kteří mé vize podporují slovem, povzbuzením a důvěrou.
- A pak ti, kteří je pomáhají uskutečňovat v praxi. Tímto chci poděkovat všem mým kole-

gům z technických služeb, zvlášť ředitelovi a ředitelovi (Zdenda a Liborek)  za obětavost 
a statečnost.

Kde berete inspiraci?
Jůů, ona přichází v podstatě úplně sama, někdy až moc :-). Vidím ji všude kolem sebe, ale 
vidím ji především jako velký dar od Pána Boha.

Máte už vizi na příští sezonu?
Vize mám a přirovnala bych je k chobotnici . Má hodně 
chapadel a ty by se mohly po našich ulicích postupně, dle 
možností a prostředků města rozpínat. Určitě občani, které 
květiny oslovují, si již všimli prvních květinových chapadel 
mimo náměstí.

Čím by Vám mohli pomoci občané?
Nejdříve občanům Jevíčka a okolí děkuji za každé vlídné 
slovo, přijetí, povzbuzení i úsměv, které pro mě měli. Díky 
za shovívavost, trpělivost a pochopení při mém učení se 
ovládat a najít jednotu s mým novým, modrým, zaléva-

cím pomocníkem (Princeznou) tj. s elektrickou tříkolkou. 
       

Občani jsou úžasní a těším se, že můžeme Jevíčko spolu 
povznést. Květiny a různá zákoutí jsou tvořena k potěše , 
duše, očí, a dalších smyslů. Ale část je zmařená od nezod-

povědných majitelů pejsků. Všimla jsem si, že mnoho páničků po svých miláčcích uklízí  
a nenechává je hrabat, močit a bobikovat v květinách a městské zeleni. Jsou šikovní, ohle-

duplní a bylo by fajn, kdyby všichni odpírači uklízení po svých pejscích se to od nich naučili! 
Pro všechny zaměstnance města, věřte, bude naše práce přijatelná a o mnoho příjemnější. 
Ještě malá drobnost. Prosím ty občany a návštěvníky, kteří neumí rozlišit, co je odpadkový 
koš a co osázený květinový truhlík, aby na tom do příští sezóny zapracovali. Těším se, že 
vstřícnost, humor a učení se nových věcí bude oboustranné.
Za rozhovor děkujeme Lucii Alžbětě Staňkové.

Turistické informační centrum

LEDNOVÉ PRANOSTIKY
-  Na Tři krále o krok dále.
-  Co leden sněhem popráší,  

to únor s vichrem odnáší.
-  Hojný sníh v lednu,  

málo vody v dubnu.
-  Leden studený, duben zelený.
-  Leden jasný, roček krásný.
-  V lednu málo vody-mnoho vína, 

mnoho vody-málo vína
-  Mnoho sněhu v lednu, mnoho 

hřibů v srpnu.

-  Jak vysoko v lednu leží sníh,  
tak vysoko tráva poroste.

-  Je-li leden nejostřejší,  
bude roček nejplodnější.

-  Ryje-li krtek v lednu,  
končí zima v květnu.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Mikuláš v MŠ
Na pátek 3. 12. se ve školce těšili děti i do-

spělí. Zase po roce k nám zavítal Mikuláš 
i se svými pomocníky, čertem a andělem. 
Děti tuto vzácnou návštěvu přivítaly pás-

mem písniček a za odměnu dostaly dárky. 
Protože máme hodné děti i paní učitelky, 
čert si nikoho neodnesl a budeme se těšit 
na shledání v příštím roce.
                                        

Ráda bych všem popřála radostné 
svátky vánoční a do roku 2022 hodně 
zdraví, štěstí, lásky, a především návrat 
k normálnímu životu bez omezení.
Pokud navštívíte naše stránky: msjevicko.
cz a kliknete na odkaz pod fotkou (Vá-

noční překvapení pro rodiče), čeká na vás 
milé překvapení.

                                           Za MŠ Dita Mlčochová

 O  tradiční lidové kultuře  na Hané
Dne 4. listopadu 2021 se v Kroměříži uskutečnila XVI. Odborná  konference   
O  tradiční lidové kultuře na Hané. Slavnostního zahájení se mimo jiné zúčast-
nili: Mgr. Martina Miláčková, ředitelka Muzea Kroměřížska, Ing. Radim Holiš, 
hejtman Zlínského kraje a Bc. Jan Žurek, radní Olomouckého kraje pro oblast 
kultury a památkové péče.
Cílem konference bylo formou referátů a následné odborné diskuze připomí-
nat kulturní hodnoty a tradice v největším moravském národopisném regionu 
(včetně Horní Hané, Malé Hané, Drahanska, Záhoří a Vyškovska). Pravidelné 
setkání odborníků a zájemců o hanácký region se zaměřilo na všechny ob-

lasti materiální a nemateriální tradiční lidové kultury coby součásti kulturního 
dědictví. Celkem se konference zúčastnilo více než 100 etnografů, nadšenců  
a milovníků lidového umění na Hané. 
Všechna vystoupení organizátoři velice pečlivě vybrali, takže všichni, kdož se 
těchto konferencí zúčastnili již po několikáté, konstatovali potěšující - vzrůs-

tající úroveň. 
Velmi zajímavý příspěvek k malohanáckým krojům přednesl MUDr. Dalibor 
Badal z Velkých Opatovic na téma Opasky vyšívané pavím brkem na Malé 
Hané. Tato přednáška byla velmi poutavá a prezentovala výsledky výzkumu 
nejen z regionu Malé Hané, ale i z dalších oblastí, kde se tato výšivka využíva-

la. Takto zdobené pásy měly nejen 
estetickou funkci, ale byly i prak-

tické, protože si do nich majitelé 
ukládali peníze a cennosti. Opasek 
také dotvářel mužský malohanác-

ký  kroj.  Přednáška byla doplněna 
mnoha fotografiemi nejrůznějších 
pásů i z jiných regionů. Během 
přednášky byl přítomen i výrob-

ce opasků, pan David Adamský  
z Orlických hor,  který přímo na 
pódiu předváděl, jak se takový 
nádherně zdobený opasek vytváří.
Celý  maraton přednášek mode-

rovala Mgr. Markéta Hnilicová, 
pracovnice Muzea Kroměřížska, která také informovala o nově vydané knize: 
Hanácký  lidový  oděv.
Já jsem v malohanáčtině přednesl svoji povídačku o nejsilnějším muži z mé 
rodné vesnice, z Knínic,  o Janu Škrabalovi,  a zazpíval jsem písničku Šťastná 
hoba.  Bylo vidět, že Hanáci rádi slyší i naše malohanácké nářečí a že si rozu-

míme. Sklidil jsem krásný potlesk a spolu s doktorem Badalem jsme úspěšně 
reprezentovali Malou Hanou na této významné akci.

                    Milan Nechuta

Detašované pracoviště Jevíčko  
na rok 2022

Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1, 
569 43 Jevíčko

10:15 – 11:40 hodin
27. ledna, 24. února, 24. března, 

28. dubna, 26. května,
30. června, 25. srpna, 29. září,  

27. října, 24. listopadu
Během těchto termínů můžete u sociální 
pracovnice zakoupit baterie do sluchadel 

značky Panasonic.

Termíny svozu směsného 
komunálního odpadu

Svoz směsného komunálního odpadu  
v Zadním Arnoštově a Maříně bude probí-
hat liché pátky v měsíci. 
V případě, že budete mít zájem o kalendář 
svozů směsného komunálního odpadu, 
plastu a papíru od domu v Jevíčku, Zadním 
Arnoštově a Maříně 2022 v menším formá-

tu, než byl vytištěn v Jevíčském zpravodaji 
Prosinec 2021, zastavte se pro něj v Turis-

tickém informačním centru.
Mgr. Miroslav Šafář

Středisko sociálních  
služeb Salvia, z.ú.
Wolkerova alej 92/18, 
Svitavy
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Seznámení nejširší veřejnosti s činností Svazu postižených civilizačními  
chorobami (Svaz invalidů) za rok 2021

Vážení spoluobčané,
Rok 2021 byl opakovaně téměř po celý rok nejen pro nás, ale pro celý svět zasažený pandemií Covidu.  Ale přece se nám podařilo, přes 
všechny nesnáze s dodržováním protiepidemických zásad, zajistit zajímavý a hodnotný program. Tento program by se nám nepodařilo 
zajistit a financovat nebýt našich sponzorů z Jevíčka a všech okolních obcí. Za to všem patří velké poděkování. 
Za normálních okolností se naši členové, pokud jim to zdraví dovoluje, zúčastňují všech akcí, pořádaných v našem regionu, zapojují se do 
veřejně prospěšných činností sportovních i kulturních.
Rádi Vás seznámíme s akcemi, které jsme, i přes všechny problémy, zorganizovali:
- i přes vzniklou situaci jsme se 6x za rok sešli na výborové schůzi a operativně jsme řešili program Svazu. V měsíci říjnu jsme uspořá-

dali výroční schůzi s bohatou tombolou. Důvěrnice z 10 obcí seznamují svoje členy  
s programem na celý rok. K životním výročím i nadále osobně blahopřejeme s dár-
kem, v případě úmrtí zasíláme kondolence.  Všechna tato práce je dobrovolná, bez 
finančního ohodnocení. A za to patří všem důvěrnicím poděkování.

- V červenci jsme uspořádali výlet do Litomyšle veřejnou dopravou. Navštívili jsme his-

torické centrum a zámecký areál s odborným výkladem Ing. Valíčka. 
-  V září jsme navštívili Neratov v Orlických horách. Zde jsme si prohlédli unikátní kostel 

se skleněnou střechou. Měli jsme zajištěnou přednášku o historii kostela a dalších 
zajímavostech této obce jako je pivovar, chráněná dílna a bylinková zahrada. Ces-

tou zpět jsme měli zamluvenou prohlídku jednoho z nejkrásnějších barokních zámků  
v Čechách, a to v Rychnově nad Kněžnou. 

- V říjnu jsme navštívili divadlo v Olomouci, kde uváděli operetu Mamzelle Nitouche. 
Byl to nádherný zážitek.

- V říjnu jsme 2 autobusy zamířili na zájezd do Polska do města Kudowa Zdroj a zpět 
jsme se zastavili v   Ratibořicích u zámku a prošli jsme se Babiččiným údolím. 

- V listopadu jsme uspořádali přednášku se známým bylinkářem a lázeňským lektorem 
panem Štenbaurem, která byla velmi zajímavá a prospěšná. 

- V listopadu jsme vyjeli 2 autobusy na zámek do Moravského Krumlova na výstavu 
Muchovy Epopeje a byl to pro všechny obrovský zážitek. Zpátky jsme se zastavili na 
hrázi Dalešické přehrady. 

Všechny zájezdy i další akce se vydařily na jedničku a spokojenost byla velká. 
Přejeme všem našim členům i ostatním spoluobčanům v novém roce především pevné 
zdraví a spokojenost v životě.  
Věříme, že v r. 2022 se náš život vrátí konečně do normálních kolejí a budeme se opět 
scházet na společných akcích. 

za výbor SPCCH: Šmídová Blanka

ZIMNÍ ROMANCE
Miloslav Kozelek  

Za svitu lamp a jiskřivého sněhu, tančí pár milenců. 

Sněhurka, se svým princem, stvořená pro krásu jedinečného momentu. 

Vykouzlily je ruce nadaného sochaře, ale i tisíce vloček,

bez nároku na mzdu a obdivu žasnoucího konventu. 

Jen sluneční paprsky určují čas a délku bytí, kdy roztaje jejich vzájemné obětí,

s výrazem tance, bez pohledu ke vzdálenému horizontu. 

Až skončí vláda zimy a nadobro odejde království sněhových fragmentů,

zůstane pouze vzpomínka, na pohádkové výtvory a svědectví lidské zručnosti, 

které však i díky fotografii neskončí v žádném zapomenutém disentu.

Středisko sociálních 
služeb Salvia, z.ú.
Wolkerova alej 92/18,
Svitavy
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Fotodokumentace z realizovaných a probíhajících nákupů, obnov,  
rekonstrukcí a investičních akcí města Jevíčko v roce 2021                

 

Nákup sběrných nádob pro třídění odpadu v domácnostech Oprava ploché střechy bytového domu M. Mikuláše 551

Nové veřejné osvětlení na ulici Okružní I v úseku ke Žlíbkám Rekonstrukce koupelny v centru osobní hygieny PS na Kobližné

Nákup vozidla pro pečovatelskou službu Kompletní rekonstrukce kluboven ve dvoře ZŠ

Výsadba obecního sadu za ulicí Římských legií Zahájení zadláždění vjezdů na ulici Svitavské
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Fotodokumentace z realizovaných a probíhajících nákupů, obnov, rekonstrukcí  
a investičních akcí města Jevíčko v roce 2021                

 

Nákup elektrické tříkolky pro údržbu veřejné zeleně Zadláždění sběrných míst pro kontejnery na tříděný odpad

Lokální oprava příjezdové cesty na Mařín Renovace pomníku P. Müllera  
 pod skautskou chatou 

Realizace první etapy areálu nového sběrného dvora Zahájení komplexní rekonstrukce kina na víceúčelový sál

Obnova Dworschakova kříže při cestě  
na Vísku u Jevíčka

Přestavba výjezdové části hasičské zbrojnice Obnova první části zřicených hradeb na Okružní IV
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Opasky vyšívané pavím brkem na Malé Hané
Kožené opasky jsou v tradičním odívání součástí 
převážně mužského oděvu a vyznačují se krajo-

vou růzností a pestrostí. Pás jako specializovaná 
oděvní součástka měl původně jen přidržovat kal-
hoty a chránit tělo. Později se ale stal ozdobou  
a jeho zdobný účel potlačil význam praktický. Ko-

žené opasky se od 15. století zdobily cínovými, 
měděnými a nejčastěji mosaznými plíšky. 
Později se začaly zdobit výšivkou pavím brkem, 
které se získávalo z ocasních per pávů. Jejich 
stvoly jsou dostatečně dlouhé, ohebné a lesklé, 
aby mohly být použity jako atraktivní a trvanlivý 
vyšívací materiál. Nejlepší jsou péra z pávů albínů 
a z jednoho brku lze nařezat 4 – 6 stejně širokých 
nebo zužujících se proužků. Brka pávic jsou pro 
zpracování příliš krátká.
K vyšívání do kůže se využívá také lněná nit nebo kožené řemínky. 
Mezi další zdobné techniky na opascích patří vyrážení plastické-

ho vzoru pomocí kovových razidel do navlhčené usně, dále rytí 
a lisování vzorů. Užívalo se i zdobení koženou aplikací a poslední 
módou bylo vyšívání granátky nebo skleněnými perličkami.
Kožený opasek dekorativně vyšívaný pavím brkem byl součástí 
mužského lidového oděvu 18. a 19. století. V oblasti Malé Hané 
jsou dnes tyto pásy nejčastější dochovanou oděvní součástí muž-

ského kroje, a to díky odolnosti materiálu a vysoké estetické hod-

notě výšivky. Vzhledem k tomu, že není v regionu doložena větší 
dílna, která by se této výšivce věnovala, lze předpokládat, že ji tvo-

řili místní řemeslníci jen ojediněle a často byly opasky importová-

ny ze vzdálenějších oblastí. Výrobou opasků se zabývali řemenáři, 
brašnáři, uzdaři i sedláři. Výrobky se dělaly na zakázku nebo se 
prodávaly na jarmarcích. 
Byly šité buď jako rovný kožený pás, nebo častěji jako podélný kože-

ný vak, do něhož se bezpečně ukládaly peníze a drobné předměty 
denní potřeby (klíče, nožík), popř. dokumenty a cennosti. Zastupo-

valy tak kapsy, kterých nebylo, nebo byly jen zdobné.  
U opasků šitých jako podélný vak byl obvyklý úzus 
nošení s kapsou vepředu a se sponou na pravém 
boku. Praváci si oblékali opasek tak, že konec pásu 
s dírkami směřoval k pravé straně nositele. Opasek 
zpravidla překrýval vestu, která bývala zapnuta až ke 
krku. Pás sice nemusel být nutným doplňkem slav-

nostního či obřadního kroje, zvláště pokud byl dopl-
něn kabátem či pláštěm, ale z dochovaných fotografií 
a ze samotných opasků vyplývá, že sváteční pásy na 
Malé Hané představovaly nejzdobnější a nejefektněj-
ší prvek mužského kroje. 
Byly zhotoveny ze širokého pruhu tmavé hovězí kůže 
a bohatě vyšívány bílým pavím brkem často v kombi-
naci s barvenými koženými pásky. Výšivka využívala 
vegetabilní ornamenty a jednoduché geometrické 

prvky. K opasku byl pevně přišit přední vyšívaný kožený terč man-

dlového tvaru překrývající vstup do kapsy. Terč býval po obvo-

du zdoben i několika pásy geometrické a rostlinné výšivky. Mezi  
ornamenty byl zakomponován monogram nebo celé jméno ma-

jitele. Zejména opasky se jménem měly bohatý dekor pokrývající 
téměř celou plochu pásu. 
Přestože je výšivka většinou poněkud hrubšího a rustikálnějšího 
charakteru oproti jemnému a hustému vyšití v jiných oblastech, 
svým provedením představuje každý pás osobité mistrovské dílo. 
Opakující se složitě komponovaný vzor ležaté kytice, stylizace kvě-

tů a charakteristický rukopis evokuje myšlenku, zda se u některých 
pásů nejednalo o výrobky jedné dílny, resp. téhož mistra.
Některé pásy mívaly v koncové spínací části i rytou nebo vyráže-

nou výzdobu do kůže. Lze tak pozorovat určitá regionální specifika 
ve střihu opasku, jeho provedení, použití materiálu, typu výšivky  
a ornamentu. Malohanácké opasky jsou tak jedním z mnoha do-

kladů bohaté a svébytné lidové kultury na Malé Hané.
Dalibor Badal

Historické čtení na pokračování – František Plech napsal o Maříně 1. díl
Dříve než se budeme věnovat historii a zajímavostem osady  
M A Ř Í N, připomeňme si, proč byla také založena. 
18. století bylo obdobím, kdy se šlechta snažila zbavit nevýnosné-

ho majetku – dvorů – ale i získat finanční prostředky za půdu, za 
pronájem dalších polností a pracovní sílu pro polní a lesní práci. 
Nevýnosné dvory „parcelovala“ na stejné díly osadníkům a zaklá-

dala nové obce – osady. Tak byla v roce 1790 po 
parcelaci vrchnostenského dvora Lichtensteinů 
v Zadním Arnoštově založena severozápadním 
směrem v nadmořské výšce 525 mnm osada 
Mařín (dříve Mariendorf).

Jak tomu bylo v nám známém okolí:
R. 1711 budoval hravě František Michal Šubíř z 
Chobyně, pán na Jaroměřicích, silnici z Jaromě-

řic přes les Loupežník do Konice. Téměř v polovině cesty na vyká-

ceném lese založil obec Šubířov a v její blízkosti r. 1729 rozparce-

lováním dvora osadu Chobyně. Šubíř měl z prodeje trojnásobný 
zisk. První byl za vytěžené dřevo na stavbu roubených domů a k 
tavení železné rudy u Dzbele. Druhý tím, že větve pokácených stro-

mů dal rozházet na vykáceném pozemku, aby uschly a potom byly 
spáleny, čímž byl pozemek vyčištěn od nevhodných rostlin a navíc 
pohnojen. V září téhož roku tam dal zaset žito a výnos za prodané 
obilí byl vyšší než první za prodané dřevo. Třetí zisk byla úhrada za 
pozemek a další roční splátky.

R. 1729 hrabě Libštejnský z Kolovrat v Biskupcích rozparceloval 
nevýnosný dvůr „dvorek“ u lesa, rozparceloval pozemky a založil 
osadu dvanácti domků Libštejn s hájenkou z bývalého dvora. Osa-

da r. 1950 získala Zálesí. Roku 1781 bylo zrušeno nevolnictví, lidé 
se mohli stěhovat do jiných obcí bez povolení vrchnosti, z vesnic 
do města odcházeli řemeslníci. V Jevíčku si kupovali parcely před 

hradbami, stavěli stejné řadové domky. Kdo měl 
dům delší, měl dvě parcely. Tak v letech 1781 – 
1836 vznikla Okružní ulice IV. Byl to snad největ-
ší stavební ruch, protože domky rostly i v jiných 
částech dnešních Okružních ulicí III., II., kde ze 
stodol vznikaly obytné domy.
R. 1786 parcelovali Petr Heřman a František Jin-

dřich z Blümegenu nevýnosný dvůr – ovčín – ve 
Staré Rovni a pozemky rozprodali novým 22 

osadníkům po 20 zl. Se zaplacením 10. zl. hned a zbytek ve třech 
ročních lhůtách po 3 zl. A 20 kr. K tomu roční stálý plat 6 krejcarů 
s možnostmi: pasením dobytka, sbíráním roští, větví, hrabání ste-

liva v panském lese. Tak vznikla nová osada Nová Roveň. R. 1786 
u Horního Štěpánova na pozemcích zrušeného kláštera Hradisko 
u Olomouce r. 1784, vznikla z popudu Náboženské obce, která 
pozemky spravovala, nová velká osada Pohora. R. 1789 parcelací 
vrchnostenského dvora vznikla pěkná osada Ludvíkov.
Pokračování příště...

František Plech
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Okénko do Mateřské školy Biskupice
V měsíci listopadu jsme mezi sebe přivítali novou paní učitelku Lenku Brabcovou, která 
bude zastupovat paní ředitelku Alenu Koutnou po dobu její mateřské dovolené. Tímto 
bychom  všichni z MŠ chtěli popřát paní Aleně hodně zdraví, radosti a krásných chvil  
v nové životní etapě.
V tomto měsíci jsme si ve školce připomněli Helloween a svátek všech svatých. Děti si spo-

lečně s paní učitelkou vydlabaly dýni, která nám krásně rozsvítila vchod do MŠ. Navštívili 
jsme místní hřbitov, kde jsme si zavzpomínali na své předky a blízké.
Svátek sv. Martina jsme si přiblížili pečením svatomartinských rohlíčků a dalšími pestrými 

aktivitami spojenými s tímto svátkem. Pomalu 
jsme se přehoupli do adventního období. Vy-

právěli jsme si, co to znamená advent a vytvo-

řili jsme si adventní věnec. Papírovými perníčky 
jsme si vyzdobili plot u mateřské školy.
Čeká nás vánoční čas provoněný cukrovím, 
plný radosti a dětského smíchu. Přejeme všem 
především klidné prožití vánočních svátků, dě-

tem bohatého Ježíška a hodně zdraví a pohody  
v novém roce.                                                       

Za kolektiv MŠ Lenka Brabcová

Vítání občánků
V neděli 21. 11.  prožila naše obec významný den. Bylo nám ctí přivítat naše nejmenší 
mezi občánky Biskupic, a to Amálii Dvořákovou, Sebastiana Kučeru, Kristiána Lamplotu  
a Honzíka Honzírka.
Dětem a rodičům přejeme hodně štěstí a zdraví a spousty krásných životních příběhů. 

Filip Procházka, místostarosta
Výlov rybníka na Zálesí

17. 11. se na Zálesí u Biskupic uskutečnil vý-

lov rybníka. Jelikož nebyla epidemiologická 
situace nikterak příznivá, byl výlov bez vel-
ké účasti, ale i tak byl krásný.

Filip Procházka, místostarosta

Společenská rubrika
prosinec 2021

Naši jubilanti: 
Šnajdrová Věra
Zechová Eva
Valouch Stanislav
Přejeme hodně štěstí,  
zdraví a osobní  
spokojenosti. 

Nově narození občánci:

Jan Honzírek
Blahopřejeme rodičům i dětem

Obec Biskupice
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STEZKA ODVAHY – ohlédnutí
V sobotu 23. října 2021 se ve večerních hodinách, jako každý den 
setmělo a začínala noc. Ale v Biskupicích, uprostřed vesnice před 
obecním úřadem, to začalo žít. Bylo slyšet štěbetání dětí a povídání 
dospělých. To se odvážní nebojsové sešli, aby se mohli projít v již 
patnáctém ročníku po „Stezce odvahy“. Společně všichni došli na 
konec vesnice směrem na Zálesí. Tady na ně čekalo něco dobrého, 
teplého na posilnění před vchodem na „Stezku“. Celá stezka byla 
lemovaná světýlky, které určovaly celou trasu. Na trase také bylo 
možné potkat zbloudilého čerta, světélkujícího mužíčka, spoustu 
skřehotajících hejkalů, trpaslíků a jiné lesní „havěti“. Na konci cesty 
se všichni podepsali na listinu, určenou pouze pro odvážné, ti tak 

svým podpisem potvr-
dili, že stezku opravdu 
celou prošli. Poté je 
čekalo pohoštění a 
teplý čaj. Děkujeme 
všem dobrovolníkům, 
kteří byli ukryti v tem-

ném lese a dohlíželi na 
bezpečnost odvážliv-

ců. Takže za rok se na 
Vás budeme opět těšit 
v našem strašidelném 
lese v Biskupicích. 

Helena Neuerová,  
ČČK Biskupice

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI
V souvislosti se zabezpečením zimní údržby veřejných prostranstvích  
v obci v průběhu zimy 2021 – 2022, je nutno věnovat zvýšenou 
pozornost způsobu parkování vozidel na veřejných prostranstvích. 
Abychom mohli řádně provádět zimní údržbu, která je v naší obci 
zvláště náročná, je třeba zajistit bezproblémovou průjezdnost 
všech komunikací pro vozidla zimní údržby. V případě, že nebude 
možné provést jejich řádné ošetření, hrozí možnost úrazu, kom-

plikace při zásahu Jed-

notek integrovaného 
záchranného systému 
a rovněž pravidelný 
svoz domovního odpa-

du může být výrazně 
omezen, nebo nebu-

de proveden vůbec.  
Z těchto důvodů žádá-

me občany, kteří parkují 
svá vozidla na místních 
komunikacích, aby je 
přeparkovali na svo-

je pozemky mimo komunikace nebo na odstavné plochy určené  
k parkování. Komunikace budou odklízeny v pořadí podle jejich 
důležitosti, proto se na komunikaci u vaší domácnosti může údržba 
dostat později..
V případě jakéhokoliv problému či nesnáze se sjízdností může-

te kontaktovat místostarostu na tel. 608 939 039 nebo případné 
dotazy a připomínky pro zimní údržbu komunikací zanechávejte  
v kanceláři OÚ, případně email: biskupice@biskupice.cz.
SOUČASNĚ DĚKUJI VŠEM MAJITELŮM NEMOVITOSTÍ, KTEŘÍ 
VLASTNÍMI SILAMI A PROSTŘEDKY ZAJIŠŤUJÍ ÚKLID CHODNÍKŮ  
A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ.

Dalibor Šebek, starosta obce

ČISTOTA  

VODY

KVALITA 

OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ 

ODPADU

OCHRANA 

PŘÍRODY

ENERGETICKÉ 

ÚSPORY

DOKONČILI JSME
Místo pro předcházení vzniku odpadů v obci 

Biskupice
Cílem je celkové zlepšení odpadového hospodářství ve spádové 
oblasti pro opětovné použití věcí nebo výrobků („re-use centra“), 
což by mělo maximálně přispět k předcházení vzniku komunálních 
odpadů. Bezplatně budou od občanů vybírány nepotřebné 
funkční věci (například skříně, sedačky, postele, stoly, obleče-

ní, lednice, pračky, televize, rádia, kočárky, knihy, hračky, ...) 
z domácností před jejich vyhozením a zároveň bude možné si 
v případě zájmu podobný výrobek odebrat, čímž dojde k jeho 
dalšímu smysluplnému využití. 
Bezúplatný sběr zejména funkčních či snadno opravitelných před-

mětů, které budou dále nabízeny občanům v daném regionu - tím 
bude prodloužen jejich životní cyklus a omezí se množství vypro-

dukovaného komunálního odpadu.

Re-use centrum je umístěno v technickém zázemí  
Obce Biskupice naproti palírně Biskupice.

Provozní doba:
pondělí – pátek od 7:00 do 14:00 vždy po telefonické 

domluvě s pracovníkem obce tel. 608 904 648,  
 461 326 521

Předpokládané zahájení provozu od 1. 1. 2022
další informace:

viz. www. biskupice.cz/misto-pro-predchazeni-vzniku-odpadu-v-obci
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Obec Chornice
Rubrika Sboru 

pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
lednu: 

 František Poulíček
 Jana Getzelová
 Eva Boldišová
 Jan Zouhar
 Bohumil Hensl
 Blanka Navrátilová
 Jana Krausová

Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Nová střecha na márnici
Návštěvníci hřbitova mohli z podzimka vypozorovat mírný stavební ruch v jeho západní 
části. To probíhala celková rekonstrukce střechy márnice, kterou vyžadoval její havarijní 
stav. Při rekonstrukci byla odstraněna nekvalitní eternitová krytina, byly vyměněny ně-

které shnilé trámy nebo jejich části, bylo uděláno nové bednění celé střechy a po osazení 
klempířskými prvky přišlo na řadu položení břidlicové krytiny. Celá akce probíhala tak, 
jak to vyžaduje památková péče a střecha márnice tím byla uvedena do její historické 
podoby. Kvalita použitého materiálu by měla střeše zajistit životnost přesahující 100 let. 
Celá akce stála obec o málo víc, než 500.000,- Kč a jestli byly prostředky vynaloženy účel-
ně lze posoudit z přiložených fotografií.

                                                                            Jiří Smékal, starosta obce

Projektový den s perníkářkou  
v mateřské škole

S blížícími Vánocemi se ve školce objevila smutná perníková hvězdička. Smutná, protože 
byla chudá, nenazdobená. Za pomocí p. Henslové děti hvězdičku nazdobily a upekly  
i vánoční perníčky. Vyzkoušely si válení těsta, vykrajování i zdobení. A náhle se na nás 
smutná hvězdička usmála. Proměnila se ve šťastnou a veselou, kterou děti navěsily na 
špičku stromečku. Tam se teď pyšní a hlídá ostatní perníčky, aby nespadly ze stromečku. 
Projektové dopoledne bylo pro děti pestré a zábavné, hlavně při ochutnávání vlastních 
výtvorů. Děkujeme paní Henslové za spolupráci.

                                                                                    Kolínská Kateřina, MŠ

SVOZ BAREVNÝCH 
NÁDOB

Ke dni uzávěrky tohoto čísla zpravodaje 
jsme nedostali pro r. 2022 harmonogram 
svozu barevných nádob na plast a papír.  
Z toho důvodu harmonogram pro celý pří-
ští rok otiskneme v dalším čísle zpravodaje. 
O lednovém svozu barevných nádob vás 
budeme informovat prostřednictvím roz-

hlasu, vývěsek a na www stránkách obce.
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Mikulášská nadílka
 Děti z mateřské školy, z druhého stupně a se zpožděním 
kvůli karanténě i děti z prvního stupně se letos dočkaly Mikulá-

še, andělů a čertů – žáků z deváté třídy. Mikuláš každému přečetl 
jeho prohřešky z Knihy hříchů a také pochválil za správné chování 
i školní výsledky. Za písničku nebo básničku děti dostaly balíčky 
sladkostí, za které bychom chtěli poděkovat organizaci SOKOL 
Chornice.
  Mgr. Barbora Doleželová, ZŠ

Návštěva místní knihovny 
 Žáci druhé a třetí třídy navštívili knihovnu. Měli možnost 
si ji důkladně prohlédnout, zkusit dle úryvku z knihy uhádnout, o 
jaký titul se jedná. Bylo vidět, že žáci mají pestré znalosti i přehled 
o knihách.
Poděkování patří paní vedoucí knihovny Evě Haikerové, která žáky 
seznámila s výpůjční dobou, nabídkou knihovny, možnostmi výbě-

ru knih podle věku nebo zájmu. Budeme rádi, když tato návštěva 
pomůže prohloubit vztah k četbě a posílí čtenářskou gramotnost.  

Mgr. Kateřina Hlaváčová, ZŠ

Kultura – připravujeme?
Doba „kovidová“ se velmi negativně podepsala na veškerých kul-
turních a společenských aktivitách. Z důvodu všelijakých naříze-

ní a z nich vyplývajících omezení jsme nuceni připravované akce  
v lepším případě odkládat a v tom horším rušit. Tak se třeba i stalo, 
že už dvakrát ohlášený koncert skupiny OLYMPIC byl odložen na 
další termín, a to na sobotu 23. 4. 2022. Zakoupené lístky zůstávají 
v platnosti i pro odložené vystoupení. Komu nový termín nevy-

hovuje, tomu jsou peníze za nákup lístků vráceny. Podobně je to  
i s cestovatelskou besedou Jirky Kolbaby. Ta dostala nový termín 
až 11. 11. 2022. Ale abychom nezůstali jen u akcí odkládaných, tak 
na březen připravujeme vystoupení zpívajícího právníka Iva Jahel-
ky nebo kurz pro seniory 65+, ve kterém se budou moci naučit 
pracovat s chytrými telefony, tablety a počítači, anebo se v této 
dovednosti zdokonalit. 

                                                                                      Jiří Smékal, 
starosta obce
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Není adventní jarmark? 
Máme e-shop!

Zrušení letošního vánočního jarmarku pro 
školu přišlo ze dne na den. Stejně tak rychle 
ale vznikla myšlenka na vytvoření e-shopu 
s výtvory žáků naší školy. Pod vedením paní 
učitelky Toulové nafotili žáci deváté třídy 
keramické rybičky, svícny, ručně vyrobená 
mýdla a spoustu dalších vánočních drob-

ností a prodej mohl začít -
https://padlet.com/jtoulova/. 
Zájem o výrobky předčil naše očekávání, 
a tak je možné, že shopování ještě někdy 
zopakujeme.

        ZŠ Jaroměřice

Obec Jaroměřice
Rubrika Sboru 

pro občanské záležitosti
V měsíci lednu své významné narozeniny oslaví:

KAREL VYSTAVĚL
MARIE ZUZČÁKOVÁ                   
LIBUŠE SMÉKALOVÁ
ANNA NAJEROVÁ
ŽOFIE HAVLÍČKOVÁ

Všem jubilantům přejeme pevné 

zdraví, elán a optimismus do dalších let.

K jaroměřickým se přiřazuje  
nová občanka:
KLÁRA BRÁNKOVÁ
Holčičce i rodičům přejeme zdraví  
a radost ze života.

Řadu jaroměřických občanů opustil: 
ANTONÍN BATELKA
Vyslovujeme upřímnou soustrast pozůstalé 
rodině.

Jaroměřické adventní trhy
Musím se s vámi podělit aspoň o malou ochutnávku našeho adventního trhu, který jsme 
uspořádali v sobotu dopoledne dne 20. 11. 2021. Tolik šikovných lidí a výtvorů jsem 
pohromadě dlouho neviděla a jsem ráda, že jsme tak mohli podpořit okolní řemeslníky 

a prodejce a zároveň si udělat radost v této nelehké době. 
Děti ve škole s paní Kateřinou Továrkovou upekly krásné 
perníčky jako maličkost pro prodejce a tímto jim všem za to 
moc děkuji. Paní Jindra Hellerová se v mýdlařské dílně vě-

novala dětem a byla to tam 
úplná alchymistická dílna😊. 
Punč byl výborný i hudba, 
která nás přenesla do vá-

nočních dnů. A též jitrničky, 
klobásky a prdelačka byly  
k zakoupení. Pan Kresl přive-

zl různé košíky na prodej, no 
prostě každý si mohl vybrat 
dle své chuti a zájmu. Přeji 

všem hlavně pevné zdraví do nového roku a děkuji všem, co se na trhách nějak podíleli.
 Všechny zdraví Obecní knihovna
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Jaroměřická hernička
Zdravíme maminky, tatínky, prarodiče a děti. Opět se hlásíme  
s aktuálními zprávami z naši herničky, jejíž provoz byl zahájen dne 
20. 10. 2021. Na první setkání se dostavilo celkem 9 dětí se svým 
doprovodem. Velmi nás potěšil Váš zájem. Nyní se budeme po-

tkávat již pravidelně každou středu od 9:00 do 11:00. Program 
vždy zahájíme řízenými aktivitami, jako jsou například pohybové 
říkanky nebo hra na hudební nástroje. Tento program bude trvat 
cca 30 minut. Zbytek času mohou děti využít libovolně ve volné 
herničce. Za pomoc s propagací projektu formou tisku letáčků 
děkujeme firmě S-cart pana Ladislava Sekaniny. Stále se nám ozý-

vají i další ochotní dárci, kterým taktéž patří naše poděkování.
  Za herničku Kateřina Kobelková

 Akce se budou konat jen pokud nám  
to epidemiologická situace umožní. 
Aktuální informace najdete na webové stránce obce  
nebo FB knihovny.
od 7.12.  probíhá krásná výstava „PALIČKOVANÁ KRÁSA“ VS. 

Výstavu máme spojenou se soutěžním kvízem z oblasti 
paličkování. Na dodatečné vernisáži vylosujeme 3 výherce 
a oceníme nejmladšího a nejstaršího hráče. Těšíme se na 
vaši účast. Výstava je přístupná v otevírací době knihovny. 

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

14.1.  „PO STOPÁCH SMÍRČÍCH KŘÍŽŮ“, pátek, 17:00, VS, 
přednáška o smírčích  křížích v okolí s panem Mgr. Ctiradem 
Burgetem

15.1.      VOLNÁ DÍLNA PATCHWORKU, sobota, od 9:00, VS.
Máte zájem o pohlídání nebo vyvenčení pejska? Nebo 
potřebujete jinak pomoct? Zastavte se, prosím, v knihovně pro 
bližší informace.
Knihovna je otevřena úterý od 8:00 do 11:30 a 12:00 do 15:30, 
středa od 8:00 do 11:30 a 12:00 do 15:00 a v pátek od 8:00 do 11:00 
a 12:00 do 17:00.
Kontakty: http://www.jaromerice.cz/knihovna, tel: 778 086 380, 
knihovnajaromerice@centrum.cz

PROGRAM AKCÍ JAROMĚŘICE 
LEDEN 2022

Fotbalové okénko
Úvodem po zhruba 3 měsících zdravíme opět čtenáře. Podzim-

ní část krajské soutěže 1.B. máme za sebou a nacházíme se na 
10. příčce v tabulce s počtem 15 bodů. Odehráli jsme 14 utká-

ní a z toho poslední byl zá-

pas předehraný na jarní část. 
Největší domácí návštěvnost 
byla v druhém domácím 
kole 22. 8. proti Kunčině tj. 
170 diváků. Zimní přípravu 
začínáme 8. 1. 2022 prvním 
tréninkem a odehrajeme  
v přípravě 6 přátelských utká-

ní. Přejeme všem jen ten nej-
lepší vstup do Nového roku 

2022. Hlavně zdraví a rodinnou pohodu. Děkujeme za přízeň  
a v novém roce na viděnou. 

Dan Švec
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Koupím: 
- staré motocykly nebo náhradní díly Jawa

- německé helmy z 2. světové války i bez vnitřku
Tel.: 732 532 866.

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 část-
kou 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. 

Hospoda „U Zechů“ Biskupice (dříve bývalý bufet Jevíčko)  
nabízí závodní stravování 

Po-Pá v čase 11:00–13:00 hod. 
s možností rozvozu po okolí. Na objednávku 

houskové knedlíky, obložené chlebíčky, smažené řízky.
Více informací na tel.: 605 122 597 nebo

e-mailu: hospodauzechu@seznam.cz.

Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence 
i mzdové agendy včetně daňových přiznání  

a jednání s úřady. Cena dohodou.
Jana Schrömerová, Chornice 233, IČ: 64209857, 

kontakt: 776 079 331, schromerovajana@seznam.cz. 

!!TVRDÉ DŘEVO!!  
Prodám palivové dřevo štípané měkké/tvrdé rovnané 

 50 cm/100 cm, sypané 25-50 cm, smrkovou 
kulatinu 2 m. Hájenka Šebetov tel.: 606 893 919, 

e-mail: zouharhonza@email.cz.

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

Nabídka urnových hrobů na hřbitově v Jevíčku
Vážení občané,
na hřbitově v Jevíčku byly 
vybudovány zemní urnové 
hroby. Pronájem hrobové-

ho místa je možný dohod-

nout na Městském úřadě  
v Jevíčku u paní Ing. Zuza-

ny Mlčochové. Město Je-

víčko umožnilo zpracovateli Kamenoprůmysl Komárek s. r. o., 
Letovice umístit na urnové hroby kamenné obložky, jejichž od-

kup je možný dohodnout se zástupci uvedené firmy, kontakty 
viz www.kameno-komarek.cz.
K dispozici jsou poslední 3 hrobová místa osazená obložkou. 

Vedení Města Jevíčka
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Ročník 8 / LEDEN/ 2022
 Rok skautingu v Jevíčku (1922–2022) aneb Století skautingu v malohanácké metropoli

V  archívních  pamětech  našeho  dnes  nezapomenutelného  městské-
ho  kronikáře  a  rovněž  tak  skauta,  bratra Františka Plecha (*1932 
- †2019), podle kterého sluje dokonce 98. skautský oddíl, skupina old-
skautů Františka Plecha, se dočítáme, že první junácký oddíl v Jevíčku 
byl ustanoven nejprve jako složka sportovního klubu SK. 
Stalo se tak na valné hromadě místního SK 15. ledna 1922 a jí ustanove-
ná jevíčská skautská skupina obdržela přízvisko Sdružení Svazu skau-
tů republiky československé – odbor SK Jevíčko. Prvním vedoucím 
tohoto  odboru  se  stal  jeho  zakladatel,  profesor  místního  gymnázia 
Jindřich Malec (*1880 - †1971). První oficiální schůzka skautského 
odboru proběhla 27. března 1922 v místnosti Ctibora (bývalý Panský 

dům, poté Záložna, dnes Hotel 
Morava), kde byly za rok nato 
složeny první skautské zkoušky. 
Následné slavnostní sliby složi-
li  průkopníci  jevíčského  skau-
tingu 19. dubna 1923. 
Výrazným  hybatelem  a  patr-
ně  nejaktivnějším  činovníkem 
jevíčských  skautů  byl  v  době 
junáckého  prvorepublikové-
ho  rozmachu  Vojtěch Jelen 
(*1903 - †?), který  zde  půso-
bil  jako  profesor  na  místním 
gymnáziu  do  roku  1937.  Po 
jeho  osudu  dosud  intenzivně 
pátráme. Na začátku  školního 
roku  1937-1938  byl  přeložen 
na  gymnázium  do  Benešova 
u  Prahy.  Za  II.  světové  války 
v  roce 1942 se Jelenovi odstě-
hovali  do  Českých  Budějovic, 
kde  se  stal  pan  profesor  ředi-
telem  gymnázia  na  Lannově 

třídě. Toto gymnázium bylo Američany na konci války v březnu roku 
1945  vybombardováno  do  základů  a  již  nebylo  obnoveno.  Po  válce 
zastával  Vojtěch  Jelen  funkci  zatímního  správce  českobudějovického 
Gymnázia  J. V.  Jirsíka, patrně až do  roku 1949. Zde však  jeho  stopu 
prozatím ztrácíme. 
A  tak na úvod Roku  skautingu v  Jevíčku,  společného projektu Města  
a jevíčských skautských oddílů, přetiskujeme alespoň Jelenův článek To 
není pohádka – to je skautský čin! z roku 1936, jenž vyšel v národním 
periodiku Skaut Junák (ročník 23, dvojčíslo 7 - 8) a vypovídá o podně-
tech a ryzím zanícení jevíčských skautů v 30. letech 20. století.   
S nástupem německého nacismu, druhou světovou válkou a po krát-
kém skautském nadechnutí mezi roky 1945–1948 se nad skautskými 
symboly na dlouhá léta zavřela hladina přítomnosti. Kontury transfor-
mace jevíčských skautů v pionýry a jejich přičlenění k Československé-
mu svazu mládeže se přitom ztrácejí v mlžných oparech zapadajícího 
času. Poslední žijící pamětníci se kupříkladu plně neztotožňují s verzí 
Františka Továrka, která je publikovaná v knize Z jiskry plamen (vydané 
Státním pedagogickým nakladatelstvím Praha v roce 1950) a pojedná-
vá o „početné schůzi mládeže konané za kalného podzimního dne roku 
1949 v tmavé klubovně na Kostelní ulici v Jevíčku.“ A stejně takto pak 
zůstávají zavádějící i mnohé zdroje o úřední dataci vzniku Pionýra v Je-
víčku. Alespoň že bedlivá paměť činorodého pamětníka Ing. Jaroslava 
Zezuly (*1935) dává na pravou míru skutečnost, že pionýrská orga-
nizace byla při tehdejší základní škole v Jevíčku oficiálně zaevidována 
až ve školním roce 1950/1951.  Nu a všechny předchozí okolnosti ... ?
Ať už tomu bylo strategicky a fakticky tak či onak, důležitý budiž fakt, 
že hodnoty přetrvaly. Principy vycházející ze skautského zákona, jimiž 
je ostatně protknuta i po dlouhá léta trezorová a poté opomenutá pu-

Milí čtenáři Iniciál,  
začneme-li přemítat, které kulatiny jsou z perspektivy lidského života 
ty  vůbec nejkulatější,  patrně  se  nakonec  shodneme na  stovce. Deset 
dekád na jedné hromadě. Tedy deset kulatin za námi. Jak by se řeklo 
lidově: deset zářezů na futrech času. Nebo taky pitoreskních deset stup-
ňů ke zlaté! Pro naprostou většinu smrtelníků sice meta nedosažitelná. 
Nicméně viditelná, představitelná. Jakože si v Abrahámových padesáti 
dovedeme ten svět za další půlstoletí jakž tak představit, jak asi může 
vypadat. Leč vidina života v perspektivě desetinásobku tohoto milníku, 
tedy tisíciletí, již všechny gradace přítomnosti dalece přesahuje. A tak 
se držme dohledna. A přítomnosti vůbec nejlépe. Máme-li navíc tu je-
dinečnou šanci slavit s místními skauty 100. výročí jejich existence na 
Malé Hané.   
Na  úvod  této  příležitosti  pak  ne-
přehlédněme  slovo  skautského 
vůdce.  Slovo  chlapa.  Které  když 
platí, alespoň víme, na čem  jsme. 
A  tedy  si  přejme,  aby  upřímně 
míněná řeč nevyšuměla. Při dneš-
ní neklidné pěně dní je to obzvláště 
potřeba. Aby po nás nezůstaly jen 
seprané  pláštíky  přichycené  dvě-
ma  kolíčky  na  šňůře  životaběhu, 
jež  plápolají  na  tu  či  onu  stranu 
podle  toho,  kam  zrovna  fičí  větry 
obojakosti. 
Při přípravě projektu Roku skautin-
gu v Jevíčku mi vytanula na mysl 
patrně  již  starozákonná  prokla-
mace „Pouštěj svůj chléb po vodě, 
po  mnoha  dnech  se  s  ním  shle-
dáš.“  Vida,  až  jsem  zůstal  udiven, 
kde k tomu probůh přicházím. Leč 
záhy jsem si to jednoduše spočítal. 
Pravda,  našim  skautům  se  jejich 
chléb  uplácaný  z  ingrediencí  Skautského  desatera  a  připečený  vlíd-
ností,  úsměvem a  všednodenní  solidaritou  vrátil  po  více  než  čtyřech 
dekádách na počátku 90.  let  20.  století. Nicméně pokládat  ono  čty-
řicetileté vytěsnění  junáctví z české mládežnické a spolkové scény za 
dobu absolutního temna by nebylo úplně fér. Dnes obecně známé jsou 
tehdejší aktivity ilegálních skautských skupin, aktivity signatáře Charty 
77 Jiřího Pedra Zachariáše, politického vězně a skauta Jiřího Rysa Luk-
šíka či mnohých dalších. Jedni byli zkrátka odvážnější, aktivnější a tudíž 
viditelní, druzí svoje činnosti naopak úspěšně zastírali. Jak jinak by se 
ostatně mohla vzedmout ona mohutná vlna zájmu o činnost Junáka 
na základě původních hodnot a bez spojení s tehdejším hegemonem, 
Socialistickým  svazem  mládeže,  neprodleně  po  17.  listopadu  1989. 
Vždyť památného obnovujícího setkání  Junáka,  jež  se uskutečnilo  již 
2. prosince 1989 v sále Městské knihovny v Praze, se v sametovém ad-
ventu zúčastnilo přes dva tisíce lidí!
K ozvěnám polistopadového vzkříšení junáckého hnutí v malohanác-
ké metropoli  se  v  průběhu  tohoto  roku,  roku  2022,  který  jevíčským 
skautům  připisujeme,  zajisté  vrátíme  a  řádně  na  tyto  dny  a měsíce 
prozářené nadějí zavzpomínáme. Pamětníků máme celou řadu. A je-
jich přemítání do sebe vzájemně všelijak zapadají. Kruciální podíl na 
této velmi úspěšné obrodě měl nepochybně i Jaromír Šéf Votroubek 
(*1932 - †2015), otec Petra Ferdy Votroubka, dnešního vůdce 28. chla-
peckého oddílu Petra Müllera. Jaromír Šéf Votroubek složil svůj skaut-
ský  slib  v  královéhradeckém Opočně,  kde  byl  činorodý  před  a  po  II. 
světové válce. V jevíčských skautských oddílech působil aktivně až do 
požehnaného věku. Ještě ve svých osmdesáti letech vypomáhal na let-
ních táborech coby kuchař v polní kuchyni.  
Vraťme  se  ovšem  na  samý  začátek,  k  junácké  genezi  na  Jevíčsku.  

www.jevicko.cz
pokračování na str. 2



blikace Světlé stopy, patrně nejobsáhlejší a nejucelenější spis přibližu-
jící činnost čsl. Junáka v Jevíčku v letech 1923–1948. Přičemž autorem 
těchto sesbíraných pamětí není nikdo jiný než nezapomenutelný doyen 
jevíčských pionýrů, hojně a opakovaně citovaný František Továrek, stej-
ně jako bývalý skaut a dlouholetý ředitel jevíčské základní školy Anto-
nín Orner. Publikaci Světlé stopy bychom rádi vydali v reedici. A nejlépe 
v její poslední připravované verzi z roku 1948, tedy nedlouho před tím, 

Úvodní slovo skautského vůdce k výročí 100 let jevíčského skautingu

Jevíčský zpravodajII /   Leden 2022

Po celý rok 2022 si budeme připomínat významné výročí 100 let jevíč-
ského skautingu. Toto výročí je významné nejen pro nás, členy skaut-
ského hnutí, ale i pro celé naše město. 
Ne každá organizace či spolek existuje sto let, ani délka lidského ži-
vota není u většiny z nás nastavena na toto číslo.
Skauting však v Jevíčku trvá už téměř 100 let a my máme štěstí, že 
jsme se toho dožili. Vzpomínáme na řadu našich předchůdců, kterým 
bylo násilím znemožněno pokračovat v jejich činnosti, byli perzeku-
ováni a museli se skautingem přestat. Někteří se snažili v ilegalitě 
věnovat dětem i nadále, i když riskovali problémy. Skauti z období 
prvního zákazu po roce 1940 riskovali vlastní život, a někteří vlast-
ní život dokonce i obětovali. A proč? Protože skauting je nadčasové  
a nezávislé hnutí, vede svoje členy k čestnosti, úctě k hodnotám, 
k lásce k přírodě, k pomoci druhým a vychovává děti v dobré občany, 
v opravdové kamarády. A právě to se totalitním režimům nelíbí – ty 
potřebují poslušné ovce, které nemají vlastní názor, nepřemýšlejí, ne-
vybočují z řady. 
Chci poděkovat těm z našich řad, kteří již nejsou mezi námi nebo už 
nemůžou být aktivními činovníky, ale kteří se plně věnovali dětem, 

které sice nebyly jejich vlastní, ale tito vedoucí je za svoje považo-
vali, nezištně se jim věnovali ve svém volném čase a někdy i na úkor 
vlastní rodiny… 
Tyto děti, dnes už dospělé, na ně nikdy nezapomenou, na jejich vklad 
do svého života. Vždy v nich zůstane otisk z dětských skautských let, 
vzpomínky na přátelství, spolupráci, dobrodružství a často tvrdou 
práci (pro někoho to znamená pár hodin mlčet, pro jiného naučit 
se štípat dříví). Všechno to se dá zažít ve skautu. Skauting není pro 
každého, má své zásady, pevná pravidla, vyžaduje i úsilí, překoná-
vání sama sebe, poznávání vlastních limitů (dokážu 24 hodin nejíst? 
mlčet? být o samotě?), ale umí i odměnit – tu skutečnost, že jsem 
překonal/a sama sebe, že mám kolem sebe opravdové přátele, na 
které se můžu spolehnout, kteří mě nezradí, vždy pomůžou, že mám 
vedoucí, kteří mě dokážou pochválit, podržet i oprávněně v dobrém 
něco vytknout, že nemusím zvítězit za každou cenu, ale že můžu hrát 
čestně a učit se vyrovnat se s případnou prohrou, zdokonalovat sama 
sebe vlastním tempem atd. Řekněte sami, kde toto všechno zažijete?

  Petr Ferda Votroubek

než byly skautské vlajky na dlouhý čas spuštěny ze stožárů, aby je na-
hradily zástavy s pionýrskými plameny.       
Úhly  pohledu  na  doby  ožehavé  bývají  různé, mnohdy  spektakulární 
i  pomíjivé. Navíc  nemusejí  přesahovat  ani  vlastní  stíny  arbitrů.  Tedy 
nás samých. A tak se nad sebou prosím povznášejme. Podobně jako se 
skautská lilie povznesla nad všemi turbulencemi a ideologickými víry, 
jež se ji marně a neúspěšně snažily stáhnout v jámy zapomnění. 
        Za Iniciály Ruda B. Beran     

 

Minulost junáků a skautů v Jevíčku
František Plech 

Roku 1921 byl ustaven sportovní klub SK (u nádraží) a záhy nato  
i první junácký oddíl.
Junáci během 1. ČSR získali do vlastnictví u přehrady les, kde zbu-
dovali chatu. Pamatuji, měla venkovní deskové stěny obité půlenou 
břízovou kulatinou a v dolní části tábořiště byla studna s pumpou. 
Dolním tábořištěm procházela lesní cesta ze silnice od přehrady k sa-
natoriu.
První klubovna byla v přístavku u zámečku, měla jed-
nu místnost, okno a dveře s několika schodky do zá-
meckého parku. Na delší stěnu v klubovně namaloval 
Jeníček Pazdírků indiány v lidské velikosti. Jeníček byl 
menší postavy a snad nejstarší, pracoval s tatínkem 
Janem Pazdírkem v jeho čistírně a barvírně textilu  
v Třebovské ulici čp. 71.
Z vedoucích si vybavuji Jaroslava Valentu, nar.  
14. 3. 1916, instalatéra u Františka Lamače, čp. 102  
v Křivánkové ulici. Byl stále veselý, žil v duchu skautů  
i když byli skauti zrušeni. Zemřel 11. 11. 1993.
Posledním z hlavních vedoucích v 1. ČSR byl Petr 
Müller, nar. 10. 3. 1917. Pracoval v obchodě s pro-
dejem zavařovacích potřeb lékárníka Ph. Mr. Tilla. 
Roku 1939 přišla doba Protektorátu Čechy a Mora-
va, která podléhala nacistickému vedení. Roku 1941 
musely všechny podniky uvolňovat postupně své 
zaměstnance do vojenské výroby. Tak došlo i na Pet-
ra Müllera, který musel dojíždět za prací do továrny 
Minerva v Boskovicích. Podle verze, gestapem patrně 
záměrně a účelově zinscenované, které nelze věřit, 
měl Petr Müller právě cestou vlakem do Boskovic 
brojit proti německé okupaci. Gestapem byl poslé-
ze zatčen, odsouzen k trestu smrti a 3. 10. 1943 „sekerou“ v Bres-
lau (Wroclavi) popraven. Zatčena byla i jeho sestra Marie. Ta věznění  
v koncentračních táborech přečkala.
S nástupem Protektorátu 15. 3. 1939 byl veškerý majetek junáků - 
skautů zabaven pro německé účely a organizace Junáka zrušena.  
Roku 1945 po ukončení II. světové války byla organizace Junák-skaut 

obnovena a v Jevíčku se jí ujal František Továrek, nar. 29. 9. 1915, 
učitel, který do Jevíčka přišel 1938 až z Podkarpatské Rusi, kde učil.
První klubovna se nacházela v Soudní ulici v malém domku o dvou 
oknech a dveřích, kdysi u Haasů. Druhou klubovnu jsme měli v pří-
zemí domu MěNV Jevíčko, Palackého náměstí č. 1, s vchodem po 
několika schodech z Kostelní ulice. V té době jsem psal skautskou 

kroniku. Kde tato kronika roverů skončila, nevím. Roku 
1945 po obnovení organizace Junáka-skautů, měli jsme 
skromnou výbavu. Košile nám všem šila paní Faltýnková 
v čp. 402. Odkud byly šátky, odznaky, klobouky, nevím.
Asi roku 1947 skauti získali v lese za Arnoštovským kop-
cem do poloviny zakopaný srub, patřící ke kládové pro-
titankové uzávěře. 
Roku 1947 Místní rolnická komise v Derflíku (Vísce) 
schválila předání louky mezi potokem Kelinka a pohře-
bištěm sovětských zajatců Středisku Junáka v Jevíčku  
a základní odborné škole tamtéž k vybudování tábořiš-
tě. Tam poté s párem koní převezl Bedřich Blábolil, také 
skaut z Třebovské ulice č. 429, na klády rozebraný srub 
k lesu za Vísku do Kelinek, kde byl srub znovu postaven.
Roku 1947 jsme tam měli též prázdninový tábor. Nahoře 
pod lesem jsme postavili řadu stanů z německých vo-
jenských stanových dílců na dřevěné podsadě odkorků, 
které jsme sami zhotovovali. Stan byl pro dvě osoby, 
uprostřed s poličkou. Směrem k pohřebišti pod lesem 
vytékala pitná voda ze studánky v maličkém potůčku 
přes louku do potoka Kelinky. Kuchyně stála blíže po-
toka, vojenská na dvou kolech majíce tři kotle různých 
velikostí. Tam jsem poprvé v životě jedl chléb namazaný 
škvarky.  Odkud za lístkového systému byly? Postaral  se 

jeden z vedoucích. Zdeněk Adamec, syn zvěrolékaře v Jevíčku MVDr. 
Rafaela Adamce. Pro mléko jsme s dvoukolákem jezdili do Vísky  
k rolníkovi Neubauerovi, pro ostatní potraviny až do Jevíčka. Na pro-
gramu jsme měli akce v lese, končící až u Holubí studánky na Hušáku.
Východně od tábora pod lesem byly ještě dva celodřevěné baráky, 
zbytek tábora, ve kterém v letech 1939-1940 přebývali Židé z Ně-

Helena ULČOVÁ
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To není pohádka – to je skautský čin! 
Přetištěno z časopisu Skaut Junák 1936, dvojčísla 7-8   

Náš svaz z iniciativy bratra náčelníka Svojsíka a za vedení bratra Ing. Kendíka stará se horli-
vě o to, aby naše oddíly a sbory zabezpečily si klubovny a tábořiště. Při této akci dozvídáme 
se často zprávy o horlivosti a soběstačnosti místních činovníků. Jednu z nich pro příklad 
a povzbuzení otiskujeme. 

Ke konci roku 1935 dozvěděl jsem se, že naše místečko v lese, oblíbené pro naše cvičení, 
má býti prodáno a zalesněno úplně. Rozhodl jsem se, že zakoupíme sami tento les ve 
výměře asi přes tři míry pro Skauty v Jevíčku. Ale kde vzíti 1.000 Kč, když pokladna sboru 
vlastně mi dluhovala 120 Kč? Podařilo se mi vzbuditi nadšení pro tento podnik nejen  
u skautů a jejich rodičů, ale i u ostatních příznivců. A již 23. prosince 1935 byla sepsána 

kupní smlouva a podle této listiny pak majetek zakniho-
ván. 
Nespojili jsme se však jen se zakoupením lesa, ale během 
prvního půl roku 1936 postavili jsme tam chatu, tábořiště, 
cvičiště, vykopali studnu 6 m hlubokou, zařídili pumpu, 
sprchy a umývárny. Chata má rozměry 7 x 10 m a je kryta 
břidlicí.
Je v ní kuchyň se spíží, kancelář pro vůdce tábora a krytá jídelna s verandou. Pozadí chaty tvoří březový les, do 
něhož je prozatím zasazeno přes 3.000 smrčků. 
Dne 29. června 1936 byla naše reservace slavnostně otevřena. Ze slavnosti zůstal čistý výtěžek 1.700 Kč. Tím 
jsme zabezpečeni pro léto. 
A nyní bylo třeba zabezpečiti se i pro zimu! Podařilo se mi získati od městského úřadu místnost, kterou nám 
obec sama upravila na svůj náklad (asi 1.200 Kč) a zdarma nám ji propůjčila. Vnitřní zařízení a osvětlení provedli 
jsme sami. Vždyť představení filmu Sequoia vyneslo nám čistých 800 Kč! 
Klubovna jest propůjčena skautům v uznání za jejich vzorné služby při všech cvičeních CPO, kdež jsou důleži-
tým činitelem. 
Ale ani na skautskou výchovu nezapomínáme. Ve dnech 3. a 4. dubna t. r. pořádán byl zde župní kurs pro rádce 
a vedoucí (instruktoři MLš). A tak náš sbor, který v roce 1933, kdy jsem jej převzal, čítal 7 členů a 50 Kč majetku, 
má nyní 90 členů a jmění asi 20.000 Kč. 
Neoznamuji Vám vše to z důvodu, abych se vychvaloval, vždyť konal jsem jen svoji povinnost, ale myslím, že 
i jinde dalo by se podobným způsobem získati mnoho. Dosud nesetkal jsem se v okolí s nikým, kdo by 
nevyšel Skautům všemožně vstříc a pozoruji, že Skauti získávají stále větší a větší obliby. 

  Vojtěch Jelen, profesor st. rg.,  okresní zpravodaj v Jevíčku na Moravě

mecka, na dálnici pracující. Roku 1941—1942 byli vystřídáni sovětský-
mi zajatci, kteří v jejich práci pokračovali. Žili v těžkých podmínkách. 
Za dobu pobytu jich zde 143 zemřelo. Mají svůj hřbitůvek.
Jako skauti jsme byli také pro veřejnost činní.
Na podzim roku 1947 jsme od pramene na tábořišti kolem potůčkem 
odtékající vody s Pepíkem Jachanem (1931) zasadili cca 10 třešní. Jak 
jsme k nim přišli? Pepík od tety Anny Skácelové v Zadní ulici vypůj-
čil jednoho koně s vozem a již jsme jeli do Jaroměřic k zahradníkovi 
Kryštofovi, který měl též velkou školku k pěstování stromků. Tam jsme 
„ždankali“ a on nám pro skautské účely, když jsme již přijeli, daroval 
cca 10 stromků. Ještě téhož dne jsme je zasadili. Rostly a dávaly dob-
ré třešně. Během několika let jsme zjistili, že jsme je zasadili nějak 
blízko sebe. I tak tam po 71 letech stále stojí několik stromů a plodí.
Také jsme se zúčastnili primiční slavnosti. Již ale nevím, jak jsme  
k ní přišli.  Toho dne jsme pochodovali v krojích od domu novokněze, 
nevím již, kterého řádu, až ke kostelu v Křenově. Kněz se jmenoval 
Pinkava.
Smutnou událostí byla naše účast v krojích na pohřbu skauta Bedři-
cha Blábolila 11. 4. 1948, který zemřel v 19 letech. U domu jsem měl 
řeč na rozloučení a potom jsme zesnulého doprovodili až na hřbitov. 
Udělal pro skauty hodně. Odvozil klády srubu až do Kelinek.
Veselou událostí toho roku byla moje, Pepíkova (Jachana) a Jarkova 
(Krause) účast na svatbě vedoucího skautů Ladislava Kobylky z Jevíč-
ka, Horní Farní ul. čp. 176. Měl nevěstu z Gruny, kam jsme byli do-
praveni osobním autem, dvouválcovou, vzduchem chlazenou Tatrou. 
Svatba byla bohatá a veselá i za lístkového systému. Přítomen byl  
i místno farář P. Gehr, německé národnosti, který přinesl ukázat za-
rámovanou a zasklenou část vězeňského oděvu s trojúhelníkem poli-
tického vězně a číslem. Přečkal koncentrační tábor. Vedoucí Ladislav 
Kobylka, jinak „Brko”, pro nás něco znamenal. Vlastnil dvouválcový 
motocykl Harley.
Roku 1949 jsme pracovali pro společnost. Všichni z oddílu jsme se 
podíleli na sundávání pálených křidlic se střechy staré hasičské zbroj-
nice vedle fary, kde je dnes parčík s pomníčkem obětí II. světové 
války. Pod dohledem také vedoucího, hasiče Ladislava Jeřábka, la-

kýrníka, písmomalíře z Jevíčka, Kobližní ul. čp. 135, jsme si podávali 
křidlici po křidlici, jeden druhému, a poslední je skládal na upořádané 
hromádky. Hasiči chtěli na místě staré zbrojnice postavit novou, plány 
byIy hotovy, začalo se s kopáním základů, a tu se narazilo na zákla-
dy bývalého farního kostela sv. Mikuláše, zbořeného r. 1791.  Státní 
památkový ústav stavbu zbrojnice zastavil. Hasiči si postavili hasičský 
dům mnohem větší naproti hřbitova roku 1956.
Než jsme se od roku 1945 nadáli, přišel rok 1949 a organizace Junák-
-skaut byla v Československu zrušena. Majetek převzal stát.
Skautskou chatu ve Smolenském údolí si rozebrali svazáci odněkud 
od Svitav, a tam si ji pro SČM postavili. Pozemky převzal stát, to jest 
Město Jevíčko.

Dnes mají skauti pěk-
nou klubovnu v Panském 
dvoře vedle sýpky. Chatu 
novou ve Smolenském 
údolí na místě původ-
ním, patřící Městu Jevíč-
ku, si mohou půjčovat.  
Stejně jako devítimístný 
automobil, kterým se 
dopravují i mimo ČR, 
nebo tábořiště s pěkným 
vybavením u Trhonic 
blízko Jimramova, kde 
pravidelně táboří.

Tento text přetiskujeme z archívních pamětí Františka Plecha, je evido-
vaný pod č. 438 a dokončen byl patrně v roce 2017, kdy skauti v Jevíčku 
vykazovali  činnost  ve  třech  oddílech.  Ty  pan  učitel  při  své  pečlivosti 
neopomenul zaznamenat pod čarou.
28. oddíl chlapecký „Petra Müllera“ - vedoucí Mgr. Petr Votroubek
18. oddíl dívčí „Veronica“ - vedoucí Štěpánka Rádková
88. oddíl chlapecký, roverů „Tečka“ - vedoucí Bc. David Plech



Vzpomínka na Leoše Ondru, na učitele,  
který jevíčskému gymnáziu napsal báseň

Sám o sobě říkával, že je Leo, tedy velký lev. Měl rád poezii, a tak svým 
studentům často předčítal básně. Za vzpomínku na básníka a středo-
školského profesora českého jazyka a literatury děkujeme Pavlu Kyse-
lákovi.

Mezi mé oblíbené básníky a autory z malohanáckého regionu be-
zesporu patří i Leoš Ondra. Narodil se 17. ledna 1935 v Býkovicích  
v okrese Blansko. Do básnického nebe odešel v šedesáti letech dne 
19. dubna 1995. Ve svých knihách Šobola po bráchovi a Kapičky 
vzpomínek jsem na něho vzpomenul hnedle dvakrát.
Leoš Ondra působil jako středoškolský profesor českého jazyka 
a literatury také na jevíčském gymnáziu, kde patřil mezi rázovité  

profesory.
Sám o sobě však říkával, že je 
Leo, tedy velký lev. Měl rád po-
ezii, a tak svým studentům čas-
to předčítal básně, o kterých 
potom s nimi dále polemizoval  
a prováděl tzv. rozbor veršů.
Pan Leo nejenže básně velmi rád 
předčítal, ale také je coby autor 
sám psal. V rámci svého života 

vydal i několik básnických sbírek, které ovšem nechybí v mé domácí 
knihovničce. Poslední verše vyšly až po jeho smrti v roce 1996 pod 
názvem Vzpomínky na Leoše.
V roce 1967 věnoval jevíčskému gymnáziu, kde tehdy vyučoval, báseň 
pod názvem Stará škola. 

Dovolím si ji ocitovat:

Závěrem mohu uvést, že i díky básníkovi a profesorovi Leo Ondrovi 
jsem se sám také „rozepsal“.

Pavel Kyselák, člen Obce spisovatelů ČR
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Muřinoh gratuluje  
třiaadvacátému vylosovanému poutníkovi,
který úspěšně doputoval za Krchomilkou.

Je jím Jiří Kozický z Dobřan u Plzně,
jemuž zasíláme knihu Muřinoh  
a Krchomilka s věnováním autora.

Už dávno odešli
a ještě doznívá
ohlas zmlklých kroků,
ozvěna šálivá…
Už dávno bůhví kam…
a ještě doznívá
na schodišti roků
vzpomínka mámivá.
Dvě věže k nebi ční,
zašedlé růže střech
a stará, zežloutlá již škola
a mládí v starých zdech…
a mládí v starých zdech.

Co leželo v šuplíku
Slovo editora
Je běžné a v žurnalistice naprosto normální, že ne všechny příspěvky 
autorů a dopisovatelů najdou vždy a v pravý čas žádoucí místo na pří-
slušné straně tiskoviny. Často to přitom není způsobeno pouhou kvali-
tou či nevhodností doručeného příspěvku. Mnohdy prostě jen nezbude 
místo,  a  tak  se  třebas  i  nadevše  poutavý  a  hodnotný  článek,  esej  či 
úvaha ocitnou v šuplíku. A jelikož se dno našeho redakčního zásobníč-
ku právě pod tíhou takovýchto příspěvků začalo již opovážlivě prohý-
bat, přicházíme s touto rubrikou. Inu tedy, co nám v šuplíku dřímalo? 
Po dlouhém roce opomínání zveřejňujeme úryvek z korespondence He-
leny Ulčové a ve Švédsku žijícího syna významného Jevíčáka - Ing. arch. 
Jaroslava Mackerleho.

          Ruda B. Beran

Vzpomínka na Ing. arch. Jaroslava Mackerleho
Helena Ulčová 

Dáte mi zajisté za pravdu, když řeknu, že nejlepší vzpomínky na ně-
koho blízkého jsou ty osobní, živé. V době, kdy jsem psala článek 
o Ing. arch. Jaroslavu Mackerlovi (* 1913 - †1964), obrátila jsem se 
na jeho syna Ing. Jaroslava Mackerleho jr. do vzdálené ciziny, kde 
dlouhá léta žije se svou rodinou, zdali nemá k obsahu či formě článku 
připomínky. 
Jeho e-mailová pošta mě velmi potěšila a ráda se s vámi o jeho vzpo-
mínání podělím. 
“Se zájmem jsem si přečetl váš článek o svém otci a byl jsem donucen 
myšlenkově se vrátit do mládí. Měl bych pár poznámek. Otec též spolu-
pracoval s panem Makovičkou (akademický malíř), s prof. Soskou., když 
sbíral místní lidové písně (táta psal texty, prof. Soska noty). Též s panem 
učitelem Továrkem (když psali knihu Moravskotřebovský okres).  Otec 
navrhoval fresky na kostel v Úsobrně ( jezdil jsem tam s ním na moto-
cyklu). Navrhoval kulturní dům v Šebetově“. 
Dále pak Jaroslav Mackerle jr.  vzpomněl i na otcův první amatérský 
kreslený film v Československu Pejsek Čokl.
A následující mail posunul vzpomínky osobnějším směrem.
“Jen bych k mým výletům s otcem podotknul, že mě absolutně nebavily. 
Tehdy jsem byl ještě ´jinoch´ a měl jiné zájmy. Minulost (historie) mě 
nikdy nezajímala a budoucnost v době, kdy jsem senior, není aktuální 
téma. S otcem jsem jezdil na staré velocettce (anglický motocykl bez 
pérování) do Jaroměřic (za prof. Soskou), do Štěpánova (za paní Váco-
vou), do Vanovic (za paní Kalabusovou). Na stavby do Úsobrna (kostel) 
a do Šebetova (kulturní dům).
Dále na různě čerstvě zoraná pole hledat pazourky a případně staré 
mince (v  lokalitách kostelíček a Víska). Další činnost se týkala vymě-
řování, jako například hradiště u Arnoštova nebo zříceniny Cimburk.“
Na závěr si autor vzpomínek Ing. Jaroslav Mackerle jr. posteskl, že 
po otci nezdědil jeho zájmy, a především schopnost jako je například 
kreslení.
Myslím si, že mnoho z nás je ve stejném rozpoložení, když zavzpomí-
náme na mládí. Co bychom asi změnili, kdybychom tehdy věděli, co 
víme dnes.  Tedy i to, o co bychom se nejspíš zajímali a na co bychom 
se našich předků nezapomněli zeptat.      


