Červen 2004

Havárie dvou vojenských letadel
nad Jevíčkem a Jaroměřicemi před 55 lety

(dokončení z předcházejících čísel)
Před napsáním předchozích dvou článků jsem se ve spolupráci s Městským
úřadem v Jevíčku (tajemnicí pí Ulčovou) obrátil se žádostí na Vojenský ústřední archiv
v Praze o poskytnutí zpráv o šetření letecké katastrofy v Jevíčku a Jaroměřicích dne
26. 5. 1949. Bylo nám sděleno, že požadované údaje jsou v současnosti nedostupné,
protože jsou zmrazeny po povodni v srpnu 2002. K dispozici budou podle předpokladu
až počátkem r. 2006. Doporučili nám proto obrátit se na Celostátní výbor Svazu letců.
Ze Svazu letců nám pak přišel dopis s fotografií zahynulého pilota četaře
Miroslava Tučka při přebírání pilotního odznaku a se „Vzpomínkou“ uveřejněnou
k padesátému výročí havárie ve Zpravodaji svazu letců od plk. v.v. Ing. Ambrože
Viglašského z Havířova, který v době havárie sloužil v Chrudimi jako pilot.
Dále přišel dopis od p. Zdeňka Nechanického z Hradce Králové, který byl
spolužákem zahynulých let. dorostenců a který nám poslal svoji brožuru „Vzpomínky
na moje letecké mládí II“ z r. 2002, ve které popisuje též leteckou havárii nad Jevíčkem
a Jaroměřicemi.
Plk. Viglašský upřesňuje plánovanou trasu letu na trasu Chrudim – TřebíčProstějov (s přistáním na letišti Stichovice) – Šumperk – Chrudim. Pro zpětný let do
Chrudimi nebyl start obou letadel nejdříve povolen pro frontální bouřku s kroupami
v Chrudimi. Později byl start do Chrudimi povolen s poznámkou – vyhovuje-li počasí
po trati. Protože ve Stichovicích a v Chrudimi bylo již pěkné počasí, letouny
v desetiminutovém intervalu odstartovaly. O počasí nad Českomoravskou vrchovinou
neměly letiště žádné zprávy. V plánovaném čase však letouny na letiště v Chrudimi
nedorazily. Vyhlášené pátrání na letounech K-65 (Čáp) bylo bezvýsledné.
Dle plk. Ing. Viglašského objevily trosky letadla v Jaroměřicích a později i v Jevíčku až
průzkumné letouny z Prostějova. (Dle občanů z Jevíčka z doby před 55 lety objevil
trosky letounu ještě před průzkumnými letouny jako první pan Josef Žiška, občan
Jevíčka, který o tom informoval policii – pozn. autora).
Předpokládaný průběh havárií popisuje plk. Ing. Viglašský následovně: „Podle
místa katastrof lze usuzovat, že se letadla vracela po trati Prostějov – Chrudim a vlétla
přímo do frontální bouřkové činnosti. Je možné, že první letoun se zatáčkou o 180
stupňů vracel zpět a na vstřícném kursu se srazil s letounem letícím za ním v 10
minutovém intervalu anebo okamžitě při vlétnutí do bouřkového oblaku došlo v silném

vertikálním proudění k destrukci letadla bez možnosti vyslat výstrahu po rádiu.
Podobný osud pak postihl i druhé letadlo.“
Pan Zdeněk Nechanický popisuje ve své brožurce situaci na letišti v Chrudimi
před startem podrobněji s jistými odchylkami. Trasu letu uvádí Chrudim – ProstějovŠumperk – Chrudim s mezipřistáním v Prostějově. Ke startu byla připravena tři letadla.
Před jejich startem na letišti v Chrudimi občas poprchávalo, spodní základna mraků se
snižovala a sílil nárazový vítr. Létání však bylo povoleno, protože v Prostějově bylo
lepší počasí.
První letoun, který později havaroval u Jaroměřic s pilotem čet. M. Tučkem po
společné předletové přípravě odstartoval kolem 22. hodiny. Let. dorostenci měli za letu
plnit následující úkoly – dva se střídali u radiostanice, jeden dělal vzdušný zákres –
ploting a zbylý srovnávací orientaci.
Při pojíždění druhého letounu na start za zhoršujícího se počasí, prudkého
lijavce, cloumal letadlem silný nárazový vítr. Po motorové zkoušce pilot letadla por.
Pavlík chvíli váhal a potom se vrátil na stojánku. Když se počasí nelepšilo, odešla
posádka z letounu na operační sál.
Třetí letadlo s pilotem por. J. Pavlíčkem, které se později zřítilo u Jevíčka, však
bez ohledu na počasí odstartovalo. Podle p. Nechanického první letoun, který přistál
v Prostějově, se vzhledem k stále sílící bouřkové činnosti vracel z Prostějova přímo do
Chrudimi. Druhé vzlétnuvší letadlo pak v Prostějově nepřistálo.
Jako příčinu katastrof p. Nechanický uvádí dvě varianty. Jedna varianta, která
je pravděpodobnější, předpokládá destrukci letadel v hůlavě a následně pak jejich
neřízený pád. Druhá varianta uvažuje o srážce. První siebl se již vracel z Prostějova a
druhý tam teprve letěl. Letadla letěla sice v různých letových hladinách, ale extrémní
turbulence však mohla letadla výškově ovlivnit (Pád letadla v Jevíčku však byl směrem
od Prostějova ke Chrudimi – pozn. autora). Trosky letadla u Jaroměřic nalezl rolník,
který zjišťoval škody na polích, které napáchala noční bouře.
Na LSŠ v Chrudimi byla bezprostředně po haváriích velmi svízelná
situace. Zahynulo šest učitelů včetně velitele školní letky. Řadu dní se proto
nevyučovalo. Normální stav byl obnoven až po nástupu nového velitele školní letky,
jímž se stal npor. Hašul.
Jak zjistí pozorný čtenář mých článků, některé údaje mých „zdrojů“ se
vzájemně doplňují, jiné se pak liší. Která varianta je správná, nemohu však rozhodnout,
protože nemám k dispozici dokumenty komise, která vyšetřovala tyto havárie a ani jsem
nesezval „zdroje“, aby ve vzájemné diskusi došly k shodným údajům. Od havárií
uplynulo již 55 let a do některých vzpomínek se proto mohly nechtěně vloudit chybné
údaje.
Ing. Jar. Zezula st.

V Pardubickém kraji máme rysy a bobra

V jarních měsících probíhalo na území Pardubického kraje každoroční sčítání
zvěře. Toto sčítání musí podle zákona o myslivosti provádět každý uživatel honitby
(osoba, která v honitbě hospodaří) a to v jednotném termínu, který určuje krajský úřad.
Z důvodů objektivnosti se může sčítání zúčastnit i držitel (vlastník) honitby.
Jevíčský zpravodaj 6/2004
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„Sčítání zvěře má zásadní význam pro vypracování mysliveckých výkazů a plánů a je
výchozím podkladem pro hospodaření v honitbách. Provádí se jednotně a výsledky ze
sčítání se po sčítacích úsecích hlásí v určenou hodinu uživateli honitby, což má omezit
započítání některých kusů dvakrát,“ řekl Zdeněk Janoušek z oddělení zemědělství
Krajského úřadu Pardubického kraje. Z výsledků sčítání vyplývá, že nejpočetněji je v
kraji zastoupena zvěř srnčí – napočítáno bylo 21 518 kusů. Zvěře jelení tu žije 472 kusů
(z toho 207 kusů v oborách), dančí 667 kusů (v oborách 358 kusů) a mufloní 1 146 kusů
(v oborách 260 kusů). Sečteno bylo také např. 2 494 kusů zvěře černé, 18 915 zajíců
polních, 1 157 jezevců, 2 739 lišek obecných, 11 317 bažantů, 3 890 kachen divokých a
6 009 holubů hřivnáčů. Mezi rarity určitě patří dva kusy rysa ostrovida a jeden bobr
evropský.

Co se lidem v Jevíčku líbí a nelíbí posedmé

V Jevíčku žiji už 32 roků. Za jevíčského patriota se však nepovažuji z jednoho
důvodu. Vadí mi, že zastupitelé zarputile brání tomu, aby se historicky moravské město
Jevíčko vrátilo na Moravu. Přesto se upřímně těším z každé maličkosti, která město
zušlechtí, zkrásní a zpříjemní. Naopak si všímám a mrzí mě vše, co město poškozuje,
hyzdí a činí nepříjemným.
Do této druhé kategorie patří nepořádek, který zůstává na náměstí přes sobotu
a neděli po pravidelných pátečních trzích. Nechci hodnotit kvalitu nabízeného zboží,
ani jeho ceny. Myslím si, že trhy jsou vítaným oživením ospalé atmosféry města. pouze
mě mrzí, že město Jevíčko nedovede zajistit, aby náměstí přes víkend nedělalo ostudu.
Vím, že v pondělí ráno naběhnou pracovníci města a někdy lépe a někdy hůře pořádek
udělají. Lidově řečeno, liská mě hanba, když v sobotu nebo neděli vezmu hosty a při
procházce městem dojdeme na náměstí. Vážený a opěvovaný TGM stojí mezi
bedýnkami od ovoce a zeleniny, kolem nákladně renovované kašny vítr vesele prohání
papíry a trávník kolem sousoší zdobí pestrobarevné PET láhve. Přitom si myslím, že
řešení tohoto problému by mělo být snadné. Zanechá-li trhovec i po upozornění po
sobě svinčík, příště by mu město umístění stánku v Jevíčku nemělo povolit.
Ladislav Zbořil
Znovu upozorňujeme případné zájemce, že svůj příspěvek do Zpravodaje
nemusejí nosit pouze na městský úřad, ale mohou ho také předat v prodejně TAN na
Brněnské ulici.

MŠ v Jevíčku je čtyřtřídní

Navštěvují ji děti ve věku 3 až 6 let. Pěvecký, taneční a výtvarný kroužek zde
vychovává malé talenty. Hra na flétnu pomáhá při prevenci respiračních onemocnění a
je první přípravou pro ZUŠ. Taktéž je velice oblíbený plavecký výcvik, který nejstarší
předškoláci absolvují v podzimních a jarních měsících. S nimi se slavnostně rozloučíme
na konci školního roku a na ty nejmenší se budeme těšit 1. září.
L. P.
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Zasedání rady a zastupitelstva

Usnesení z 36. zasedání Rady Města Jevíčka dne 10. 3. 2004
Rada schvaluje účast na semináři "Dny evropského dědictví a EU" pořádaný Sdružením
historických sídel Čech, Moravy a Slezska na 30.3.2004 včetně účastnického poplatku.
Rada schvaluje úhradu členského příspěvku Sdružení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska dle zápisu.
Rada pověřuje starostu a místostarostku svoláním jednání s Farskou radou dle zápisu.
Rada schvaluje prodloužení smlouvy s Gillette Czech s.r.o. Praha, výrobní závod
Jevíčko dle zápisu.
Rada schvaluje vložení věcného břemene do katastru pro dům čp. 71 v návaznosti na
uzavření smlouvy dle zápisu.
Rada schvaluje použití znaku města firmě Zápalka Plzeň na reklamní zápalky dle zápisu.
Rada schvaluje zakoupení 10 ks ubrusů pro Zámeček.
Rada schvaluje zakoupení PC a licencí pro potřeby MÚ dle zápisu.
Rada pověřuje vedoucí PBH vypracováním podmínek užívání průjezdu čp.71 dle
zápisu.
Rada schvaluje užívání sálů Zámečku pro jazykové kursy dle zápisu.

Usnesení z 37. zasedání Rady Města Jevíčka dne 22. 3. 2004
Rada pověřuje investiční techničku řešením VO na části ul. Nerudova.
Rada pověřuje oddělení ŽP posouzením žádosti o provedení pěstebního prořezu
stromů.
Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu kina Astra na 18.4.2004 na společný koncert
dechové hudby Jevíčanka a programu dětí z MŠ.
Rada pověřuje ing. Tučka přípravou nájemní smlouvy na pronájem „Biocentra“.
Rada schvaluje cenovou nabídku na opravu střechy na „sodovkárně“ v ceně 36.666,Kč.
Rada schvaluje dodatek „Smlouvy“ s firmou Fortech s.r.o. Litomyšl.
Rada schvaluje „Smlouvu o uveřejnění reklamního inzerátu“ s ACR Alfa Praha.
Rada pověřuje investiční techničku vyřízením žádosti o parkovací místa.
Rada schvaluje „Smlouvu na ověření zvláštní odborné způsobilosti“ pro pracovnici
MÚ.
Rada schvaluje objednání „reklamních zápalek“.
Rada schvaluje finanční příspěvek na uspořádání divadelního představení „Žižkovského
divadla Járy Cimrmana“ dle zápisu.
Rada schvaluje přidělení bytu v DPS dle zápisu.
Rada pověřuje tajemnici zajištěním zpracování cenové nabídky oprav kotelny v kině
Astra.
Rada schvaluje uzavření náhradní smlouvy „Business Perfect 2004“ na poskytování
hlasového řešení dle zápisu.
Rada schvaluje zakoupení dlažby na dokončení suterénních prostor v budově Gymnázia
Jevíčko.
Jevíčský zpravodaj 6/2004
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Rada schvaluje vrácení úhrady za pozemek dle zápisu.
Rada schvaluje finanční podporu účasti JSDH Jevíčko na „Hasičské slavnosti
v Litoměřicích“.
Rada schvaluje uzavření „svěřenecké smlouvy“ dle zápisu.
Rada schvaluje cenovou nabídku na pokládku dlažby v suterénu Gymnázia Jevíčko dle
zápisu.

Usnesení z 38. zasedání Rady Města Jevíčka dne 5. 4. 2004
Rada schvaluje cenovou nabídku na „VO ul. Biskupická“ Jevíčko dle přílohy zápisu.
Rada pověřuje místostarostku jednáním s Oblastní charitou Blansko „EMANUEL“
denní stacionář pro postižené děti v Boskovicích.
Rada schvaluje finanční příspěvek dle zápisu pro středisko sociálních služeb Salvia
Svitavy.
Rada schvaluje cenovou nabídku na opravu kotelny kina Astra dle zápisu.
Rada schvaluje odměnu vedoucí sociálního odboru a pracovníkům muzea.
Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši dle zápisu na vydání knihy “Pohádky z Jevíčka
a okolí“.
Rada schvaluje „Dohodu“ o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene ve prospěch
Českého Telecomu a.s.( dle přílohy zápisu).

Usnesení z 39. zasedání Rady Města Jevíčka dne 19. 4. 2004
Rada schvaluje „Smlouvu o dočasném výkonu práce“ s firmou P&R s.r.o. construkt
Opatov.
Rada schvaluje cenovou nabídku na rekonstrukci podlahy v objektu MŠ dle zápisu.
Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Kostelní čp. 41 (kino)
dle zápisu.
Rada pověřuje vedoucí PBH v souvislosti s uvolněním nebytových prostor Kostelní
čp.41 zajištěním seznamu nabízeného zařízení k odkoupení.
Rada schvaluje přidělení bytu ul. Nerudova a ul. Křivánkova, dále pronájem objektu
Vodárny na dobu určitou dle přílohy zápisu.
Rada schvaluje finanční příspěvek na akci slavnostní koncert konaný dne 24. 4. 2004 dle
zápisu.
Rada schvaluje uzavření „Smlouvy o dílo“ s VHOS a.s. Moravská Třebová na provádění
některých úkonů (služeb) v souvislosti s provozem podružných vodoměrů v objektu
Soudní 51.
Rada schvaluje instalaci bezpečnostní fólie na okna Polikliniky Jevíčko dle zápisu.
Rada schvaluje „povolení“ - průběžné skladování stavebního materiálu na ul. Třebovská
dle zápisu.
Rada schvaluje příspěvek do tomboly (knihy) pro „Posezení s Jevíčankou“ na 1. 5. 2004.
Rada schvaluje ceník „úhrad za poskytování služeb PS města Jevíčka“ dle přílohy
zápisu.

Usnesení z 40. zasedání Rady Města Jevíčka dne 3. 5. 2004
Rada schvaluje poskytnutí věcných odměn (knihy...) na rybářské závody dne 12. 6. 2004.
Rada schvaluje úhradu členského příspěvku na rok 2004 pro Elektrárenské a
Jevíčský zpravodaj 6/2004
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plynárenské sdružení obcí Vých.Čech ve výši dle zápisu.
Rada schvaluje „Dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ – ul.
Biskupická (ÚPS,přípoj) na majetek dle zápisu.
Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu kina Astra na uspořádání výchovného koncertu
ZUŠ Jevíčko pro ZŠ a ZvŠ Jevíčko dne 12. 5. 2004.
Rada schvaluje žádost ZŠ a ZvŠ Jevíčko o použití městského znaku na hromadnou
fotografii žáků.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v Kostelní 41, Jevíčko (býv. fotoslužba)
dle zápisu.
Rada schvaluje pronájem dalších nebytových prostor Kostelní 41, Jevíčko (býv.
kancelář) dle zápisu.
Rada schvaluje žádost ZUŠ o prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce nebytových
prostor v objektu Zámečku.
Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu kina Astra na 7. 5. 2004 pro účely maturantů
Gymnázia Jevíčko.
Rada pověřuje odbor výstavby MěÚ Jevíčko vytipováním plochy, která bude určena k
parkování (v lokalitě dle zápisu).
Rada schvaluje výměnu Polygonu motoru kopírky AFICIO 220 RICOH v ceně dle
zápisu.
Rada schvaluje vydání souhlasu pro MŠ a Družinu při ZŠ a ZvŠ Jevíčko na vybírání
poplatků školného.
Rada schvaluje uzavření smluv s pracovnicemi, které provádí vybírání školného a
odměnu za tuto činnost dle zápisu.
Rada odvolává pana Josefa Geršla a Jiřího Konečného z komise výstavby a ÚP na
vlastní žádost.

Společenská kronika

Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Marek Ševčík
Claudie Kučerová
Sňatek uzavřeli občané z Jevíčka:
Jaroslav Hampl – Lucia Bálintová
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Věra Letovská
Rudolf Martinásek
Životní jubileum v měsíci červnu oslaví:
František Čech
Jindřiška Slechanová
Jubilantům blahopřejeme
V obřadní síni města Jevíčka byly v květnu uvítány do života tyto děti:
Eliška Mauerová
Kateřina Grulichová
Pavlína Ertlová
Pavla Machálková
Jevíčský zpravodaj 6/2004
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Nicol Thunová
Vojtěch Vykydal
V měsíci červnu oslaví zlatou svatbu manželé František a Bohumila Plechovi.
Přejeme jubilantům, aby všechny příští dny a roky prožili ve zdraví, štěstí, klidu a
spokojenosti.

Petr Müller

U lesní cesty od Smolenské vodní nádrže k Sanatoriu, pod skautskou chatou,
stojí pomníček připomínající přítele, skautského bratra Petra Müllera. Deska na
pomníčku má nápis: Památce Petra Müllera, vedoucího org. Junák v Jevíčku,
popraveného 3. 10. 1944 ve věku 27 let ve Vratislavi. Junáci z Jevíčka.
Životní cesta Petra Müllera má svůj začátek dne 10. 3. 1917 v Jevíčku. Jeho
maminka měla na Chornické ulici dámské krejčovství, jeho starší bratr byl vyučen a
pracoval s ní jako krejčí. Petr se vyučil obchodním příručím u fy. Macek na Palackého
náměstí, menší obchodní dům s textilem, zásobnicemi Reform fy. Bareš a Till, sklem a
porcelánem. Petr byl oblíbený mladý muž, přitažlivý, sympatický a inteligentní, který se
věnoval celým svým srdcem skautskému hnutí, které v Jevíčku bylo významnou
organizací mládeže. V zemi Moravskoslezské bylo v té době osm skautských žup,
s jednotlivými okresy a oddíly. Oddíly byly vedeny vůdcem a dělily se na družiny, které
vedli starší skauti – rádcové. Věkově se skauti dělili na vlčata (dívky – svělušky) od 7 do
12 let, skauty a skautky od 12 do 18 let a starší rovery. Jevíčko patřilo k okresu Brnovenkov, později od roku 1933 k novému okresu Boskovice.
Začínal jsem též jako vlče. Petr byl pro nás vzor, starší bratr a kamarád. Mimo
jiné mám dodnes na něho vzpomínku, když jsme tábořili v r. 1935 pod Duranou
v Úsobrně. Hráli jsme fotbal a kopl jsem míč, který se odrazil a skončil v táborovém
ohništi, které bylo posvátné a tabu. Za trest jsem dostal celonoční pobyt mimo tábor u
Mravenčí lávky. Měl jsem jedenáct let, do smíchu mně nebylo, překonával jsem strach
z noci o samotě v lese, v neznámém a cizím prostředí. Jak jsem byl šťasten, když se asi
v jednu hodinu v noci objevil Petr a odvedl mě do tábora. V té době byl vůdcem br.
prof. Jelen, který v r. 1937 byl přeložen na reál. gymnázium v Benešově u Prahy a
vůdcem se stává Petr. Všichni jsme ho měli rádi, byl vždy klidný a laskavý a kde mohl,
každému pomohl. A ta pohoda, když později večer, když už byli vzhůru jen starší
skauti, se šířila vzácná vůně z jeho dýmky.
Skautskou klubovnu jsme měli nejdříve u obuvníka p. Kaplana. Později na
zámečku, vchod byl z dnešního parku. Byla stylově upravena, krásné výrobky ze dřeva a
na jedné straně byl Indián na koni, kresba od br. J. Pazdírka. V té době jsem byl již
rádcem družiny Rysů. V r. 1936 jsme postavili na lesním pozemku do té doby kováře p.
Kubína nádhernou chatu s verandou o půdorysu 7x10 m (podle návrhu prof. Poláka).
Pracovali jsme celé léto, nejdříve skáceli stromy, vykopali pařezy, provedli planýrku
pozemku, každý měl svůj úsek. Cihly daroval br. Huráb z Boskovic, hranoly a desky
„pantáta Mackerle“ z Jevíčka. V roce 1939 se chata rozšiřuje o nadstavbu, v prvním
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poschodí vzniká velká společná noclehárna a dvě místnosti. Celková rezervace je
kouzelná, je popsána jako vzor v časopisu Junák č. 7/8, roč. 23. Bohužel následuje brzy
zákaz a rozpuštění skautského hnutí v říjnu 1940.
Petr M. je nasazen v Minervě v Boskovicích. Zde se v r. 1943 často šeptá o
lesních bunkrech v Drválovicích, Valchově a jinde, kde jsou čeští hoši, kteří utekli
z nucených prací v Německu, dále uprchlí ruští zajatci. V Minervě vzniká odbojová
skupina řízená Antonínem Králem. Uskutečňuje sbírky, obstarává jídlo a ošacení pro
uprchlíky, pomáhá budovat další zemní bunkry. Brněnské gestapo vysílá na Boskovicko
řadu svých agentů-konfidentů, kteří pronikají do odbojových skupin a zrazují. Nejvíce
nebezpečný byl František Šmíd, zvaný Velký Franta. Představuje se jako jeden
z předních činitelů zemského komunistického vedení, navazuje spojení v Jevíčku,
v Boskovicích, dostane se do bunkru v Drválovicích a slibuje odvoz sovětských
uprchlíků údajně do Beskyd, což se uskutečnilo, ale ve skutečnosti byli zavezeni
gestapáckým autem do Kounicových kolejí v Brně. Dne 10. listopadu 1943 provádí
gestapo přímý úder v Drválovicích, Boskovicích a Jevíčku, mimo jiné je zatčen Petr M.
a jeho sestra Marie. Petr je odvezen z Kounicových kolejí do Vratislavi, zvláštním
soudem odsouzen k smrtit stětím. Popraven je 3. října 1944 a těsně před popravou píše
dopis na rozloučenou (část. zkráceno):
„Kde domov můj?
Pozdrav všem bratřím!
Předrahá maminko, sourozenci, příbuzní a všichni, kteří jste mě měli rádi!
Nevím, jak bych začal. Musím se na tomto světě s Vámi rozloučit. Dnes v 6.15 večer
skončí můj mladý život. Drahá maminko, co Bůh činí, dobře činí. Děkuji Ti za všechnu
dobrotu a oběti, které jsi za mě přinesla. Utěšujme se modlitbou a věřme, že se v nebi
zase celá rodina sejdeme. Nermuťme se , buďme svorni a milujme se! Budu se na Vás
dívat, jak jste vespolek šťastni, ublížil-li jsem Vám někdy, odpusťte mi a vzpomínejte na
mne. Odcházím vyrovnán, neboť věřím v boží mlýny…………..
Aspoň kdybych Vás mohl ještě spatřit a obejmout! Byl to můj osud a přijímám
jej. Maminko, buď tak pevná, jako když umřel tatínek. To bylo u nás hůř. Poslední
s Bohem a na shledanou u Pána Boha.
Váš dobrý Petřík
Můj hrob bude v Tvém srdci a tam, maminko bude mít klid. Líbám a ještě
jednou zdravím…………“
Petr umírá za své politické přesvědčení, v boji proti diktatuře a za politickou
svobodu. Přišel o život justiční vraždou, nevinný. Ve svém utrpení se obrací k Bohu, je
vyrovnaný a statečný. Zůstává věrný skautskému slibu „milovat svou vlast a sloužiti jí
v každé době…“ Petr nebyl zapomenut. Zásluhou bratra Jaromíra a Petra Votroubka
jevíčský skautský oddíl nese jméno Petra Müllera. Vždyť nikdo nemůže více přinést pro
svou vlast než ten, kdo za ni položí život.
Ing. Jan Suchomel

Jevíčské šprochy II (tentokrát ze školy)

Pana učitele Geriše jsme měl rád. Pocházel z Bělé jako můj děda. Učil
matematiku, fyziku i dílny. Jeho celoživotním velkým koníčkem byla myslivost.
V mysliveckém chodil často také do školy a co nejdříve po vyučování vyrážel do lesů a
polí. Dlouhá léta byl mysliveckým hospodářem a jako takový se o honitbu musel starat.
Jevíčský zpravodaj 6/2004
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Matematika se mu při tom jistě hodila – všechny zajíce, bažanty, srnce, lišky i ostatní
obyvatele honitby měl dobře spočítané a řekl bych, že se s každým z nich důvěrně znal.
Své předměty ovládal dokonale, přípravu dělat nepotřeboval a také ji po něm nikdy
nikdo nepožadoval. Nevím, jak se to stalo, asi bylo nějaké suplování za paní učitelku
Berčíkovou, ale pan učitel Geriš učil mimořádně základy zemědělské výroby na školní
zahradě. Co čert nechtěl, dostavil se ten den na školu soudruh školní inspektor. Z okna
ředitelny zřejmě uviděl na školní zahradě děti, bylo sucho, hezké počasí, a tak se
rozhodl, že první inspekční hodinu vykoná právě tam. Důležitě, vědom si svého úřadu
přišel na školní pozemek a upjatě se představil: „Jsem školní inspektor Zajíc a provedu
u vás inspekci.“ Na pana učitele Geriše si však nepřišel. Podíval se na něj s úsměvem a
povídá: „Ty jsi zajíc? Já jsem myslivec – a já tě ty zajícu zastřelím!“ Pan inspektor
bohužel legraci nerozuměl, a tak se urazil.
Když jsem nastoupil na školu, míval jsem s panem učitelem Gerišem souběžně
pracovní vyučování. Třídy bývaly početné, třicet pět i více dětí v jedné třídě, a bylo
nutné je dělit. Pan učitel měl s jednou půlkou dílny a já s druhou půlkou pěstitelky.
Pracovní vyučování se učilo nejdříve tři a pak dvě hodiny za týden. Stalo se (a to nikoliv
jednou), že se na školní zahradě objevil pan učitel Geriš v modrém pracovním plášti, na
kterém přítomnost pilin naznačovala, že ještě před chvílí něco řezal na pásovce nebo na
cirkule (vybavení dílen bývalo vždy dobré). Přišel ke mně a povídá potichu: „Josefe,
pojď na jedno pivo.“ „Nemohu pane učiteli, kluci mají motyky a rycí vidle, aby si něco
neudělali.“ „Urči některého žáka jako vedoucího a pojď,“ zavelel pan učitel a tak jsme
šli ke „Kulaté bábě“ (dnes restaurace Sport). Paní hostinská byla ze Smolna, pana učitele
dobře znala a neošidila nás nikdy na pivečku, ani na gulášku. Pomalu jsme pojedli, zapili
pivem a šli zpátky pokračovat ve vyučování. Je s podivem, že ani na školní zahradě, ani
v dílnách se za naší nepřítomnosti nikdy nic nestalo.
Opravy sešitů a přípravy na vyučování vyžadovaly vždy hodně času, ale s tím
každý počítal. Velkou a zbytečnou ztrátou času však bývala účast na politickém školení,
která byla pro řadové učitele povinná. Aby nás přiměli k aktivitě, dostávali jsme referáty
a koreferáty. Školení probíhalo tak, že jeden četl referáty a ostatní se tvářili, že
poslouchají. Někdo si pod lavicí opravoval sešity, v zadních lavicích se šeptem bavili.
„Jako malé děti,“ kárali nás často. Po jistém čase přišla řada i na mě. Školení se konalo
pozdě odpoledne, každý toho už měl dost, ženské přemýšlely, co dají honem rodině
k večeři a jistá paní učitelka ještě chtěla jet na kole do Jaroměřic. Byla z toho poněkud
nervózní, přemýšlela, jestli všechno stihne, a tak když jsem, jsa vyvolán, předstoupil
s několika papíry před lavice a chystal se číst, volala na mě přes celou třídu: „Josefe, máš
to dlouhý?“ „Ani ne,“ povídám smutně. „Tak středoevropský průměr, asi patnáct
centimetrů, ale možná je toho o kousek víc, můžeme to potom přeměřit.“ Paní učitelka
se uklidnila, sedla si – a mohlo se začít.
Josef Skácel jun.

Program kina Astra v červnu

12. – 13.
sobota ve 20.00, neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Výplata
Americký širokoúhlý film
Jevíčský zpravodaj 6/2004
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Vstupné 49 Kč Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
19. – 20.
sobota ve 20.00, neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Návrat do Cold Mountain
Americký širokoúhlý film
Vstupné 59 Kč Mládeži nepřístupný
26. – 27.
sobota ve 20.00, neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Gothika
Americký film
Vstupné 54 Kč Mládeži nepřístupný

ZUŠ Jevíčko nabízí v roce 2004/2005
výuku v těchto oborech:

-

-

hudební obor

- sólový a sborový zpěv
- kytara
- klavír
- el. klávesy
- zobcová flétna
- příčná flétna
- klarinet, saxofon
- trubka, trombon
- baskřídlovka, tuba

výtvarný obor
taneční obor
Zájemci se mohou hlásit v ZUŠ Jevíčko, U Zámečku 451, tel. 461 325 792,
461 326 144, nejlépe ještě během měsíce června, nejpozději však první týden v září šk.
roku 2004/2005. Pozdější zájemci již nemusí být z důvodu omezené kapacity školy
přijati!!! Pro děti 1. – 4. třídy ZŠ Jaroměřice je dle zájmu plánována výuka zobcové
flétny, trubky, klavíru, el. kláves a kytary v prostorách ZŠ Jaroměřice.

Dětský den

Dětský den jako tradičně pořádá komise mládeže a sportu v areálu Žlíbka
tentokrát v sobotu 12. června od 14.00 hod. Srdečně všechny zveme.

Tapetování všemi druhy tapet, instalaci fototapet
Aranžování výkladních skříní a interiérů
Výtvarnou tvorbu realistickou kresbou a malbu obrazů

Vám nabízí a provede Jaroslav HENZL – Husova 1/B Boskovice
Mobil: 721 123 845 Privát: 516 455 228 E-mail: jaroslav.henzl@quick.cz www.aran.ic.cz
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Roltechnik, spol. s r. o., Třebařov 160
Vypisuje výběrové řízení na pozici:
- Technický ředitel
Požadujeme:
- min. SŠ vzdělání technického směru
- praxi v řídící pozici
- dobrá uživatelská znalost PC
- znalost světového jazyka výhodou
- časovou flexibilitu a ochotu učit se
Nabízíme
- seberealizaci uprostřed mladého kolektivu v dynamicky se rozvíjející české
společnosti
- odpovídající platové ohodnocení včetně ročního bonusu
- veškeré výhody vyplývající ze zařazení v top.managementu společnosti
- pomoc s řešením ubytování v případě potřeby
Hledá pracovníky na pozice:
- Konstruktér sprchových zástěn
- Technolog sprchových zástěn
- Konstruktér Whirpool systémů
- Technolog Whirpool systémů
- Výrobní technolog
- Designéra i pro externí spolupráci
Požadujeme:
- min. SŠ vzdělání technického směru
- praxe v oboru výhodou
- znalost práce na PC (AutoCad výhodou)
- znalost světového jazyka výhodou
Hledá pracovníka na pozici:
- Asistentka jednatele společnosti
Požadujeme:
- SŠ vzdělání ekonomického směru
- výborná znalost anglického jazyka
- komunikativnost
Nabízíme:
- nadstandardní finanční ohodnocení
- perspektivní zaměstnání
- práci v mladém kolektivu
Kontakt: Petra Závorková, Roltechnik, spol. s r. o., Třebařov 160, 569 33
Tel: 461 353 653
Jevíčský zpravodaj 6/2004
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13. 6.

Kdy na kopanou?

10.00 žáci Jevíčko – Chornice
14.45 dorost Jevíčko – Horní Újezd
17.00 muži Jevíčko – Horní Újezd

AVZO Jevíčko informuje

V sobotu 1. května jsme ve spolupráci s Automotoklubem uspořádali
náborový závod minikár. Tento dvouhodinový závod probíhal na ulici U Cihelny a
zúčastnilo se ho 21 dětí, které soutěžily ve 3 věkových kategoriích. Nejlepších časů
dosáhli:
1. - 3. třída
4.- 5. třída
6. - 7. třída
1. Karel Štindl
Jakub Müller
Tomáš Krenar
2. Michal Holub
Eliška Sedláčková
Ladislav Šumbera
3. David Plech
Kamil Hrubý
Václav Richtr
Touto cestou bychom chtěli poděkovat členům Automotoklubu, kteří se ve
svém volném čase zabývali stavbou minikár.
Za AVZO Jevíčko Ing. Vilém Slechan

Jarní střelecký turnaj

V neděli 2. 5. proběhl v budově AVZO Palackého nám. 15 jarní střelecký
turnaj, kterého se zúčastnili žáci ZŠ Jevíčko ve věku 9 – 13 let. Střílelo se ze vzduchovky
do terčů na 10 metrů. Největšího počtu bodů dosáhli:
v chlapecké kategorii:
v dívčí kategorii:
1. Václav Richtr
Kateřina Markusová
2. Vojtěch Richtr
Veronika Podlezlová
3. Ladislav Šumbera
Lucie Trubačová
Děkujeme sponzorům turnaje: MARS a. s. Jevíčko, Stanislav Nejedlý elektro,
Tony elektro, TV servis Roman Mlčoch, Cykloprodejna Pavel Wetter.
Za střelecký oddíl Vladimír Staněk

Jevíčský zpravodaj Červen 2004 Vydává Městský úřad v Jevíčku.
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