Obec Jaroměřice
Astrologie s paní Alenou
Málkovou
Začal nový rok 2009. Kdo by nebyl zvědavý, co
nám přinese! Tuto roušku tajemství se snažila
poodhalit jaroměřická rodačka – astroložka – paní
Alena Málková, rozená Vymětalová. Sešla s úctyhodným počtem zájemců v klubovně CŽP ve
čtvrtek 15.1.2009.
V Jaroměřicích již známá lektorka ani tentokrát
nezklamala. Svou všeobecnou předpovědí uklidnila všechny přítomné, že letos
překonáme těžký začátek roku, zlomové roky teprve přijdou. K jednotlivým
znamením měla připraven krátký výhled zásadních změn či varování, aby ty špatné
nenastaly.
Sami uvidíme, co se v roce 2009 splní a co budeme muset všechno udělat pro to, aby
se příznivé předpovědi uskutečnily. Paní Málková se rozloučila slovy: „Nic neprosazujte
násilím a za každých okolností zachovávejte klid. Nepřesycujte se zbytečně informacemi, spíš se
ponořte do svého nitra a naslouchejte vnitřnímu hlasu. Všichni lidé se zaměří hlavně na
komunikaci mezi sebou a hodně věcí, které stály na mrtvém bodě, se vyřeší. Rok 2009 se bude nést
hlavně v duchu lásky.“

Program akcí na měsíc únor 2009
pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ , OK a ZŠ
2.2. pondělí
výst. síň CŽP
18.00 hodin
12.2. čtvrtek
klubovna CŽP
18.00 hodin
15.2. neděle
klubovna CŽP
9.00 – 18.00 h
16.2. pondělí
klubovna CŽP
16.00 hodin
21.2.so-22.2.ne
výst. síň CŽP
so 9.00-18.00 h
ne 9.00-12.00 h
28. 2. sobota
výst.síň CŽP
16.00 hodin

Orientální tance pod vedením Mgr. Aleny Vyčítalové
první lekce z 10ti dílného cyklu, pokračování každé pondělí
samostatná lekce 70,- Kč, celý cyklus 600,- Kč
„Putování po starověké Persii“
s Mgr.Alenou Vyčítalovou a Pavlem Kriklem
Povídání o cestě do Íránu, vstupné dobrovolné
5. kurz paličkování s p. Ivou Vanžurovou
překonávání těžkých začátků již přináší „krajkové“ výsledky,
ke spokojenosti lektorky i účastnic kurzu
„Gemmoterapie“ s paní Mgr. Jarmilou Podhornou
využití léčebných účinků bylin a výtažků z pupenů rostlin
přednáška, poradenství, nabídka produktů
Dvoudenní kurz „Malba na hedvábí na rámu“ s I. Vanžurovou
cena kurzu 900,- Kč, v ceně hedvábí, barvy
s sebou štětce tenké i silnější, ploché i kulaté,
nádobky na míchání barev, prac.oděv, fantazii nebo předlohu
Připravujeme dobroty „studené kuchyně“
s paní Janou Hrdličkovou / roz. Brabencovou /
s pomůckami firmy Tupperware, které předvede p. Zahradová,
vstupné 30,- Kč
Zájezd do Moravského divadla v Olomouci na operu Dalibor 28.2.2009 je zrušeno.
Náhradní termín a představení bude včas oznámen na wwwjaromerice.cz a na
vývěsních plochách.
středy
Čtení s dětmi, čteme a malujeme z knih s oblíbenými ilustrátory
klubovna CŽP vždy od 16.00 hodin, pastelky a přezůvky s sebou
pondělky
Masáže s fyzioterapeutkou p. Mgr. Lenkou Jakubíčkovou
ordinace CŽP vždy od 16.00 hod., objednání v ordinaci nebo na tel. 774 560 550
úterky 17.00 h cvičení jógy s p. M. Pazdírkovou
středy 16.30 h cvičení jógy pro seniorky s p. M. Pazdírkovou
čtvrtky 17.00 h cvičení tchai-chi s p. M Pazdírkovou
PŘIPRAVUJEME:
8.3. neděle
Beseda „Život a literární odkaz ThDr. Frant. Odvalila,“
15.00 hodin
jaroměřického rodáka, s p. uč. Plechem a Mgr. Michalem Schusterem
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4. Babské bál v Jaroměřicích
Je velmi dobře, že se v tradici Babského bálu podařilo vytrvat. Velkou
zásluhu na tom má nejen organizující Sbor pro občanské záležitosti, ale hlavně
jaroměřický soubor VJECHÉTEK.
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Ve skupině je téměř stálý počet 8 – 10 žen, většinou důchodkyň. Těžko se píše toto
věkové zařazení, neboť jejich vitalitu, nápaditost a obětavost nevlastní ani ženy
mnohem mladší. Všechny mají velký smysl pro humor a to, že „jdou se svou kůží na
trh“ bývá odměněno hlasitým potleskem. Tak tomu bylo i tentokrát, v sobotu
24.1.2009 v pohostinství u Trojanů. Jejich humorně laděné vstupy – „Zaklínačka
hadů,“„ Mravenci,“ „ Slepice“ a „Cikánky“ – s tancem, zpěvem a bezkonkurenčním
projevem sklidily obrovský úspěch.
Pan Raibl, který se staral o hudbu, taky nezahálel, takže došlo i na tanec v plně
vyprodaném sále. I mužské populace je na tomto plese čím dál víc, čemuž jsou ženy
jenom rády.
Tombola byla bohatá, za což SPOZ děkuje všem sponzorům. Bylo připraveno 120
dárkových balíčků, které našly své spokojené výherce. Dokonce byli i mnozí, kteří
věnovali do tomboly dar, aniž by byli osloveni.
Pohostinství „U Trojanů“ patří velký dík za propůjčení prostor, za vzornou obsluhu
a za přátelské prostředí, které pomohli vytvořit.
Nakonec patří poděkování všem hostům, bez nichž by bál nebyl tím, čím byl –
veselý, skromný a přece bohatý – takový, jaký k naší vesnici na Malé Hané patří.

Obec Jaroměřice nabízí k prodeji
parcely určené na výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Tvrzí
p. č. 166/25 o výměře 700 m2
p. č. 166/32 o výměře 1087 m2
p. č. 166/26 o výměře 722 m2
p. č. 166/33 o výměře 912 m2
p. č. 166/27 o výměře 767 m2
p. č. 166/34 o výměře 1348 m2
p. č. 166/28 o výměře 874 m2
p. č. 166/35 o výměře 818 m2
p. č. 166/29 o výměře 1034 m2
p. č. 166/36 o výměře 838 m2
p. č. 166/30 o výměře 884 m2
p. č. 166/37 o výměře 1091 m2
p. č. 166/31 o výměře 1160 m2
Cena byla stanovena ve výši 150 Kč/m2.
K ceně parcely budou kupujícím připočteny náklady spojené s realizací stavby na
dotčených pozemcích ve výši stanovené jednotlivými dodavateli a to:
! 1/13 ceny za zhotovení příslušného geometrického plánu - přibližně 4 000 Kč
! připojovací poplatek ČEZ - 12 500 Kč
! přípojka vody včetně vodoměrné šachty - přibližně 24 000 Kč
! přípojka kanalizace – přibližně 10 000 Kč
Přibližné ceny budou upřesněny na základě faktur předložených dodavateli.
Další informace: tel. č. 461 327 813; e-mail: obecjaromerice@cmail.cz
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Vážení občané,
věnujte pozornost těmto řádkům. Žádám Vás touto cestou o to, abyste
zejména v zimních měsících, tedy nyní, nenechávali svoje vozidla stát na
vozovkách a chodnících. Bráníte tak dokonalému a bezpečnému
prohrnování a čištění vozovek. Děkuji.
Rostislav Grulich, starosta obce Jaroměřice

V roce 2008 se v Jaroměřicích narodili:
Kouřil Alexandr, Havlíčková Karolína, Kohoutek Michal
Říhová Eliška, Šobáň Matěj, Hrouzková Kamila
Všem 6ti novým jaroměřickým občánkům a jejich rodičům přejeme hodně zdraví a
pohody.

V roce 2008 z řad jaroměřických občanů
odešli:
Kyselák Jan (10. 3. 2008) - 16 roků
Batelka Antonín ( 16. 3.) - 86
Brabencová Marie (17. 3.) - 81
Vašíčková Zdenka (28. 3.) - 93
Hruda Arnošt ( 4. 4.) - 82
Šmerdová Marie (24. 5.) - 89
Kyseláková Lidvína (21. 6.) - 82
Ochrana Ladislav (6. 8.) - 57
Šustrová Helena (30. 8.) - 57
Pelíšek Jaroslav (14. 11.) - 86
Trojan Ladislav (20. 11.) - 53
Seidl Jan (28. 11.) - 67
Vávra Miroslav (22. 12.) - 76
Všichni tito občané zůstávají v našich vzpomínkách.

V obřadní síni Obecního úřadu v Jaroměřicích byli v roce 2008 oddáni:
Petra Dufková a Martin Hikl
Ilona Laštovková a Vlastimil Válek
Miroslava Klegerová a Jan Oslizlý
Všem mladým manželům přejeme i nadále hodně štěstí a lásky.

Obec Jaroměřice

Obec Chornice
Vážení občané,
V posledních letech jste byli informováni
o dění v obci i okolí prostřednictvím
zpravodaje REGION JEVÍČSKO. Stalo se
ale, že pro vydavatelku tohoto měsíčníku
Bc. Vomelovou začalo být vydávání
Regionu Jevíčsko nerentabilní a protože
nechtěla jít cestou zdražování ukončila
s konečnou platností jeho vydávání. Město
Jevíčko nám nabídlo možnost připojit se
s našimi příspěvky k Jevíčskému zpravodaji
za stejných podmínek jako u předchozí
vydavatelky. Za tuto příležitost městu
Jevíčku děkujeme a doufáme, že tato
spolupráce bude k užitku všem, které
zajímá dění v našem regionu. Paní Bc.
Vomelové patří poděkování za dosavadní
spolupráci.
Jiří Smékal, starosta obce

Chorničtí rybáři
Koncem měsíce ledna, se ve svých klubových
prostorách sešli členové chornické skupiny
Českého rybářského svazu Jevíčko.
Přítomní zhodnotili činnost v uplynulém
roce a zvolili svého zástupce pro práci ve
výboru ČRS Jevíčko, kterým i nadále zůstává
p. Opluštil. Hlavním tématem schůze byla
příprava letošního již osmého ročníku akce
„Letní večer“. Ten se uskuteční dne 20. 6.
2009 a už dnes se mohou všichni těšit na
chutné občerstvení, bohatou tombolu a dobrou zábavu. Schůze byla ukončena
podáváním výtečného guláše, který připravila
dvojice J. Janda a J. Kříž.

Zájemci o rybaření z řad mládeže, kteří
dovršili věku alespoň 9 let, se mohou přihlásit
u p. Opluštila na tel.: 606 321 545.

Zničení věže
v Chornicích
bleskem
Noviny z 13.02.1908 – Neigkeits-WeltBlatt
Z Chornic u Moravské Třebové nám
napsáno:
V pátek, 7. února o půl deváté
dopoledne během zuřící sněhové
bouře udeřil blesk do kostelní věže,
rozžehl oheň a zničil tuto monumentální budovu. Protože požár
viděli všichni, vzbudil velikou pozornost.
Blesk trefil jehlu (část střechy věže) asi
ve výšce 70 m od země a začala hořet
střecha. Nebylo možné myslet na
hašení, protože z věže padaly horké
břidlicové tašky a muselo se stát daleko
od věže. Teprve když jehla spolu
z helmou (častí střechy) se zhroutily,

mohlo se zahájit zamýšlenou záchranu
kostela. A byl již nejvyšší čas. Rozšíření
ohně bylo zastaveno na střeše kostela
nad kúrem a varhany, které byly
požárem také ohroženy. Avšak bylo
možné se dostat do kostela a oheň byl

Statistika evidence obyvatel
Rok

2004
2005
2006
2007
2008

Stav
k 1. 1.
825
821
824
837
888

Počet
Počet
Počet
Počet
narozených přihlášených zemřelých odhlášených
k TP
z TP
7
14
13
12
6
21
12
12
2
23
5
7
16
51
6
10
4
9
4
17

Stav
k 31. 12.
821
824
837
888
880

omezený jenom na věž. Zvony zůstaly
ležet na klenbě věže.
Tato věž byla ve své kategorii unikátní.
Masivní stavba měla být, podle kroniky,
pozůstatkem jednoho starého rytířského hradu (postaven v roce 1034 kronika má uvedený rok 1043).
V 15. století byl přistaven k věži kostel
z pevného materiálu (zděný kostel)
a věž obdržela pravděpodobně také
originální helmu z jehlou (střecha).
Výška objektu činila kolem 80 metrů.
V roce 1578 došlo k první opravě.
V roce 1610 roce byla věž bleskem
poškozena. V roce 1730 shodila vichřice horní část střechy , a právě tak tomu
bylo i v roce 1866. Teď je kamenný kolos zbavený noblesní ozdoby – v okenních dutinách smutně zeje hrůza. Snad
bude věž znovu opravená v krátké
nebo delší době, podle možností.
Volný překlad z dobového tisku, P. Jan Turko

Naši oslavenci v měsíci
únoru:
Božena Kysilková
Anna Berkyová
Olga Studená
Helena Randulová
Amalie Konečná
Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné zdraví v dalších
letech.

Zpracovala J. Vyroubalová
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Obec Chornice

