Červenec 2004

Zviditelnil Jevíčko

V Praze se 5. 6. 2004 konal 13. ročník Celostátní soutěže PRAGUE JUNIOR
NOTE pro sólisty do patnácti let v oborech klavír, housle. Skutečností bylo, že
v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí soutěžil mezi osmnácti z celé ČR i
jeden z Jevíčka, Zdeněk Häckl.
Stály před ním jiné podmínky než při koncertech v Jevíčku, ale nezalekl se a na
soutěž se připravil. Náročný repertoár byl stanoven, navíc musel hrát vše zpaměti.
V celkovém hodnocení mu chyběly pouze dva body k 3. místu, proto v pořadí čtvrtý si
dovezl čestné uznání. To doposud v Jevíčku nebylo, aby někdo v jeho věku dosáhl
takového ohodnocení. Zaslouženě, vždyť jako žák p. Rudolfa Mánka z Moravské
Třebové, učitele ZUŠ Svitavy, věnuje hře na housle a klavír všechen volný čas. V Praze
byl na klavír doprovázen pí Ivanou Svojanovskou, učitelkou ZUŠ Jevíčko.
Zviditelnil naše město a to každého občana potěší.
František Plech

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
v Jevíčku

Účast ve volbách 524 voličů tj. 23,51% oprávněných voličů
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3 Helax - Ostrava se baví
0
4 Česká str. sociálně demokrat.
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1
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Požár prodejního skladu v Jevíčku

V Jevíčku v Soudní ulici došlo v úterý 22. června v odpoledních hodinách
k požáru prodejního skladu potravin. Požár byl lokalizován jednotkou Hasičského
záchranného sboru Moravská Třebová a dobrovolných hasičů z Jevíčka a Městečka
Trnávky. Při požáru nedošlo k žádnému zranění osob ani obecnému ohrožení. Ohnisko
požáru bylo zjištěno v místnosti prodejny, pod prodejním pultem, kde vedly kabely
k různým elektrospotřebičům a zařízením. Způsobená škoda je odhadována na 600 tisíc
korun. Z toho škoda na znehodnoceném zboží a zařízení skladu činí 540 tisíc korun a
škoda na budově se odhaduje na 60 tisíc korun. Příčina požáru bude upřesněna po
provedení znalecké expertízy. Požár je nadále v šetření jevíčských státních policistů.

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje má certifikát!

V roce 2003 rozhodla Rada Pardubického kraje o zavedení systému jakosti u
Správy a údržby silnic Pardubického kraje s tím, že certifikace má proběhnout do 31.
července 2004. V rámci procesu certifikace byla prověřena organizační struktura, systém
řízení a zajištění jakosti u této příspěvkové organizace kraje. Po provedení vstupní
analýzy připravenosti organizace k zavedení systému jakosti dle normy ČSN EN ISO
9001: 2000 bylo zahájeno zavádění tohoto systému do praxe. Ve dnech 28. – 29. června
2004 provedl certifikační orgán TÜV CZ s.r.o. certifikační audit s výsledkem doporučit
udělení certifikátu. „Správa a údržba silnic je první krajskou organizací, která tento
certifikát získala. Chtěli jsme si ověřit, jak probíhá činnost organizace, která před třemi
lety vznikla sloučením čtyř původních státních organizací. Považuji to za velký úspěch,
který asi nejvíce ocení ti, kteří procesem certifikace sami prošli,“ řekl Miloslav Macela,
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radní zodpovědný za dopravu. Slavnostní předání certifikátu Správě a údržbě silnic
Pardubického kraje se uskuteční ve druhé polovině měsíce července 2004.

Hned jak se podaří redakci Jevíčského zpravodaje zjistit, za co vlastně ten
certifikát je, budeme čtenáře informovat. Zatím si totiž můžeme myslet, že to je
například za udržení kvalitního ledového povrchu na silnicích v okolí Jevíčka přes
letošní zimu.
(pozn. redakce – R.
Jordán)

Pardubický kraj zná vítěze krajského kola
soutěže Vesnice roku 2004

Na cesty po Pardubickém kraji se vydala hodnotící komise soutěže Vesnice
roku 2004, aby z 29 přihlášených obcí vybrala vítěze krajského kola. Titulem Vesnice
roku 2004 se tak nyní může pyšnit obec Jaroměřice na Svitavsku. Na druhém místě
skončila obec Poříčí u Litomyšle a na třetím obec Osík. Vyhodnoceny byly i kategorie
„stuh“ – zelenou stuhu za péči o životní prostředí získala obec Písečná na
Orlickoústecku, modrou stuhu za společenský život obce Veselí na Pardubicku a Lubná
na Svitavsku, bílou stuhu za práci s mládeží komise udělila obci Vítějeves na Svitavsku a
diplom za vzornou knihovnu získala opět obec Lubná.
„Soutěž probíhala pouze ve třech okresech kraje, z Chrudimska se do soutěže
nepřihlásila žádná obec. Komise vítěze vybírala podle daných kritérií, mezi které patří
např. obec a její koncepční dokumenty, společenský život obce, aktivity občanů,
podnikání, infrastruktura, péče o krajinu či veřejná prostranství apod.,“ řekl Jiří Kosel,
předseda hodnotící komise a starosta krajské vesnice roku 2002 Horních Ředic.
Vítězné Jaroměřice postupují do celostátního kola soutěže, které bude vyhodnoceno do
30. září 2004. Do této doby proběhne také slavnostní vyhlášení krajského kola, které se
tradičně koná ve vítězné obci. Gratulovat budou i představitelé Pardubického kraje.
„Pro mne je tato soutěž a zejména její krajské slavnostní vyhlášení velkým holdem všem
těm, kteří žijí na venkově, udržují ho a podílí se na jeho rozvoji. Venkov totiž neužívají
jen občané našich vesnic, ale venkovský prostor užíváme různým způsobem my všichni,
kteří v kraji žijeme,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Roman Línek.
Svoje řekl i Petr Šilar, krajský radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a
rozvoj venkova. „Rada Pardubického kraje děkuje všem obcím, že se do soutěže
přihlásily a především že se starají o rozvoj a prospěch své obce. Oceněným rádi
předáme věcné ceny a také finanční příspěvky určené právě na rozvoj obce. Budou to
částky - podle umístění - od 10 000,- do 50 000,- Kč.“

Silnice z Litomyšle do Koclířova
byla otevřena

Slavnostním přestřižením pásky byla v pondělí 14. června 2004 za přítomnosti
hejtmana Pardubického kraje Romana Línka, radního zodpovědného za dopravu
Miloslava Macely, náměstka ministra dopravy Jiřího Kubínka a dalších hostů otevřena
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zrekonstruovaná silnice I/35 úseku Litomyšl – Janov – Gajer – Koclířov.
Rekonstruován a nově stavěn byl úsek o délce 9,1 km – z toho byly 3 km obchvatu
obce Janov, na 9,4 km silnice byl položen nový živičný kryt.
„Obchvatem Janova byl vyloučen kritický průtah obcemi, kde docházelo
k častým dopravním nehodám a úrazům chodců. Oprava živičného povrchu v úseku
Gajer – Koclířov pak zvýšila životnost vozovky a zlepšila jízdní parametry,“ řekl
Miloslav Macela, krajský radní zodpovědný za dopravu. Stavba byla zahájena v listopadu
2002. O rok později byla uvedena do předčasného provozu. V období duben – červen
2004 pak proběhla pokládka krytové vrstvy a dokončovací práce.
„V důsledku objížděk došlo k rozsáhlým poruchám na okolních silnicích. Je
zpracována projektová dokumentace na opravu silnice z Poličky do Svitav, jednáme o
finančním zajištění oprav i dalších silnic, které sloužily jako objízdné trasy. Zatím je
přislíbeno 98 mil. Kč,“ dodal Macela.

Podpora dobrovolným hasičům

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo „Přehled rozdělení částky 3 mil.
Kč z rozpočtu Pardubického kraje k poskytnutí dotace jednotkám Sborů dobrovolných
hasičů obcí Pardubického kraje na rok 2004“.
Tuto částku rozdělila již 3. června 2004 Rada Pardubického kraje formou
účelových dotací na pořízení investičního a neinvestičního věcného vybavení jednotek
dobrovolných hasičů. Podstatně tak tímto navýšila státní dotaci pro rok 2004, která činí
3 885 000,- Kč.
„Dotace ze státního rozpočtu je rozdělována na základě podkladů Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje a radou schválených pravidel pro rozdělování
těchto prostředků. U krajských dotací jsou žádosti jednotlivých obcí posuzovány
odbornou komisí, která dbá např. na plošné pokrytí území kraje požárními jednotkami a
tím na zajištění včasného zásahu při případných požárech, povodních a jiných
mimořádných událostech,“ řekl hejtman Pardubického kraje Roman Línek s tím, že
poskytnutím těchto dotací dojde ke zlepšení materiálně technického vybavení jednotek
Sboru dobrovolných hasičů v Pardubickém kraji. Zdůraznil, že jen necelá polovina krajů
přispívá obcím na zajištění těchto nezastupitelných úkolů ze svého rozpočtu.
Pardubický kraj patří již třetí rok k jednomu z nich.

Co se lidem v Jevíčku líbí a nelíbí poosmé

Jistě nejsem sám, koho činorodý občan Jevíčka pan Doubek seznámil
s výsledky své dlouholeté sběratelské činnosti. Jeho sbírka starých nástrojů, strojů,
nářadí a vybavení řemeslnických dílen atd. byla velmi zajímavá a jistě by při přehledném
uspořádání a umístění ve vhodných prostorách byla zdrojem poučení pro občany,
mládež a mohla by se stát vítaným rozšířením nabídky programu pro rekreanty a
návštěvníky Jevíčka. Myslím si, že tato sbírka by vhodně doplnila a rozšířila vzorně
vedené městské muzeum.
Protože neúnavný sběratel už nikdy neuplete velikonoční žílu z proutí vrbiček
kolem Edenu, zajímal jsem se o osud jeho sbírek. Sice jenom z doslechu, ale přeci jen se
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zdá jisté, že město Jevíčko o zmíněné sbírky neprojevilo dostatečný zájem a
nejzajímavější exponáty (např. pračky) uchvátilo muzeum ve Svitavách, sbírka se drolí a
mizí v nenávratnu.
Jsem přesvědčen, že shromažďování, uchovávání a vystavování jakýchkoliv
dokladů historie není samoúčelné. Především dětem a mládeži je třeba v dnešní době
elektrických a motorových sekaček ukázat kosu a srp, názorně předvést, jaké umění bylo
mlácení obilí pomocí cepu a jak klopotné bylo praní prádla na valše, když bez
„automatky“ nikdo neumí žít.
Říká se, že v historii je poučení. Zdá se však, že v tomto případě jsme se
z historie znovu nepoučili. Město Jevíčko už jednou o své muzejní sbírky přišlo a jedině
díky úsilí hrstky lidí se daří muzeum oživit. Přesto si, jak vidno, znovu necháváme utéct
mezi prsty příležitost k rozšíření kulturního bohatství Jevíčka – centra Malé Hané.
Ladislav Zbořil

A ještě se nelíbí…

Již dlouhou dobu jsem zvažoval, že se na téma kabelová televize obrátím na
odpovědné lidi na MěÚ v Jevíčku, ale když mi tam řekli, že o tom vědí, jenže nemohou
nic dělat, tak ať jim napíši papír a oni si ho tam „někam“ založí, rozhodl jsem se pro
tento článek do Jevíčského zpravodaje a myslím si, že pokud někdo sdílí stejný názor
jako já, neměl by jen doma nadávat, ale měl by se ozvat. Je jedno jakou formou, ale
musíme dát najevo, že služby, za které platíme, se nám nelíbí, a proto požadujeme jejich
nápravu.
Ať se to někomu líbí nebo ne, podle mého názoru jsou služby spojené
s kabelovou televizí v Jevíčku na velice špatné úrovni. Pominu-li fakt, že při každém
sebemenším zhoršení počasí vypadne PRIMA a hudební stanice Óčko a na některé další
programy se nedá také pořádně dívat, tak ani nabídka programů není nějak převratná.
Nevím, jestli někdo sleduje polský satelit POLSAT, ale asi ano, protože je stále
v nabídce a ani jiné programy jako třeba VOX nebo RTL 2 mi nepřijdou zrovna
atraktivní. Vím, že jsou dobré pro lidi, kteří se učí německy a na některých jsou i
zajímavé programy, ale myslím si, že tolik německy mluvících programů asi není
potřebných.
Zaráží mě i připravovaná nabídka, která by měla v nejbližší době začít platit, i
když co je to nejbližší doba? Spuštění jevíčského infokanálu mělo být v květnu a teď
máme červenec a po tomto kanále ani vidu, ani slechu… Ale abych se vrátil k té
nabídce. Podle ohlasů, které jsem získal, by si lidé v Jevíčku přáli více českých nebo
slovenských programů, což je pochopitelné, protože těmto kanálům všichni na rozdíl
od cizojazyčných kanálů rozumíme. Ovšem připravovaná nabídka je podle informací
MěÚ následující:
ČT 1
český
ČT 2
český
NOVA
český
PRIMA
český
ÓČKO
český hudební
MTV
německý hudební
Jevíčský zpravodaj 7/2004

5

www.jevicko.cz

DSF
německý sportovní
EUROSPORT
německý sportovní
VOX
německý
RTL 2
německý
PRO 7
německý
TIKA
německé dětské pohádky
Co k této připravované nabídce dodat? Hudební i sportovní kanály jsou
naprosto v pořádku, protože tyto programy využije asi naprostá většina uživatelů, o
českých kanálech ani nemluvím, ale nevím, zda je nutné tolik ostatních německých
kanálů a navíc si musím položit otázku. Kolik dětí umí německy, že tak prozřetelně
zařadili do nabídky tento německý kanál pro děti? Nabízí se otázka, zda někdo bere
vůbec v potaz potřeby a nároky uživatelů kabelové televize, anebo to mění jen tak, aby
se neřeklo.
Pro dokreslení situace uvedu skladbu kanálů kabelové televize v sousedních
Velkých Opatovicích, která byla po připomínkách uživatelů také změněna a nutno
dodat, že poplatek je tam stejný jako v Jevíčku, tedy 70 Kč měsíčně.
ČT 1
český
ČT 2
český
NOVA
český
PRIMA
český
ÓČKO
český hudební
HALLMARK
české dokumenty/filmy
MARKÍZA
slovenský
DSF
německý sportovní
EUROSPORT
německý sportovní
VIVA
německý hudební
SUPER RTL
německý
PRO 7
německý
INFOKANÁL
MěÚ Velké Opatovice – veřejnoprávní
Myslím si, že k nabídce kabelové televize ve Velkých Opatovicích není potřeba
nic dodávat, protože mi připadá naprosto vyvážená a podle mého názoru a získaných
ohlasů občanů Jevíčka by ji v tomto nebo podobném složení uvítali i zde. Navíc musím
ještě vyzvednout velice kladné ohlasy na infokanál, na který si lidé ve Velkých
Opatovicích velmi rychle zvykli a to jim tam na rozdíl od Jevíčka funguje rozhlas!
Informovanost občanů je díky němu zajištěna 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Myslím si,
že zprovoznění infokanálu v Jevíčku by bylo pro lidi velkým přínosem a nemělo by se
s ním zbytečně otálet.
Co dodat závěrem. Snad jen přání, aby lidé odpovědní za kabelovou televizi
v Jevíčku svoje plány s kabelovou televizí ještě přehodnotili a udělali ji pro lidi
atraktivnější a s odpovídajícím servisem, protože ti lidé si za to platí.
Martin Kohoutek
Tak nám konečně přibývá příspěvků, děkujeme za ně. Zvláště kabelová
televize je věcí volající po okamžitém řešení. Její provozovatel totiž opakovaně porušuje
smluvní podmínky. Bez ohlášení mění skladbu programů, výpadky není schopen
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opravovat ve stanoveném čase, o posledním případu zmizení hudební stanice ÓČKO
ani nemluvě. A to ještě již třetí rok zvýhodňuje tu část diváků, kteří si objednali pouze
omezený počet programů, tím, že jim nenamontoval příslušný filtr. Někdo tak platí 35,a někdo 70,- Kč za stejný počet programů. Město Jevíčko by nemělo donekonečna
přihlížet poškozování části svých obyvatel. Těšíme se na další příspěvky.
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.
(pozn. redakce – R. Jordán)

Informace pro podnikatele

Informační místo pro podnikatele ve Svitavách je v provozu od 1.5.2004 při
Okresní hospodářské komoře Svitavy. InMP poskytuje všeobecné informace o
podmínkách, resp. změnách podnikatelského prostředí v rámci EU a jednotného
evropského trhu, o české legislativě pro podnikatele, o komerčních nabídkách a
poptávkách v tuzemsku a v zahraničí, informace o regionu, o programech podpory
MSP, možnostech financování projektů ze strukturálních fondů a informace o
produktech CEI, CEBRE, stejně tak i o službách, které nabízejí ostatní informační
místa (EuroInfoCentra, RPIC, střediska CzechTradu a další instituce podpor MSP) na
regionální a celostátní úrovni. Podnikatelé mohou tyto informace získat při osobní
návštěvě kanceláře, také mohou zaslat dotaz na příslušnou e-mailovou adresu nebo
využít pro tento účel zřízené telefonní linky.
Od 1. května 2004 nabízí všechna regionální místa projektu InMP při
Hospodářské komoře ČR novou službu „jednotné místo podnikatelských formalit“.
Znamená to, že mezi kanceláře, které nabízí možnost zajištění živnostenských listů a
koncesních listin, patří i kancelář InMP Svitavy. Novou službou je také servis prokázání
finanční způsobilosti koncesovaných autodopravců, který zahrnuje orientační výpočet
finanční způsobilosti podle účetní dokumentace, návrh individuálního řešení, uzavření
smlouvy s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.
Podnikatelé získají uvedené informace na adrese: Informační místo pro
podnikatele, Okresní hospodářská komora Svitavy, Kijevská 423/8, 568 02 Svitavy, tel.:
461 568 239, fax: 461 568 240, e-mail: rm.svitavy@svitap.cz.

Dětský den

V neděli 27. června 2004 uspořádaly komise pro mládež a sport a školská
komise Zastupitelstva města Jevíčka ve spolupráci se zájmovými organizacemi ve
sportovním areálu na Žlíbkách dětský den. Program zahájilo vystoupení tanečního
kroužku dětí z mateřské školy. Hlavní část programu byly rozmanité soutěžní disciplíny
s názvem Z pohádky do pohádky. Na každém stanovišti přivítala děti známá pohádková
postava. Po ukončení čekala na děti sladká odměna a táborák spojený s opékáním
párků. V doprovodných programech se děti mohly svézt na motorkách nebo kánoích,
případně zhlédnout práci jevíčských modelářů. Ozvučení a hudební reprodukci zajistil
pan Lór. Děkujeme organizátorům za přípravu a organizaci, účinkujícím za pěkné
zážitky a všem sponzorům za finanční a věcní dary.
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Redakce Zpravodaje se v této souvislosti omlouvá za chybné uvedení data
dětského dne v minulém čísle, kdy bylo převzato původně plánované datum z ročního
plánu akcí, neboť redakce nebyla informována o změně.

Zasedání rady a zastupitelstva

Usnesení z 41. zasedání Rady Města Jevíčka dne 17. 5. 2004
Rada schvaluje záměr prodeje spoluvlastnického podílu st. p. č. 482 v k. ú. Jevíčkopředměstí majitelům bytů dle zápisu.
Rada schvaluje umístění propojení NTL plynovodu z VTS RS II Jevíčko – Biskupická
ul.
Rada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro Český Telecom a. s. – umístění
telekomunikačního zařízení na budově č. 75 a pozemcích dle zápisu.
Rada neschvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro Český Telecom a. s. –
umístění telekomunikačního zařízení na budově č. p. 267 dle zápisu.
Rada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro Český Telecom a. s. – umístění
telekomunikačního zařízení akce – Jevíčko ul. Nerudova, přívod SR, č. J-033-2-5182.
Rada schvaluje zvýšení ceny za ubytování na Ubytovně Soudní 51, Jevíčko dle zápisu.
Rada pověřuje starostu jednáním ve věci umístění informačních panelů u Biocentra.
Rada schvaluje žádost Českého svazu rybářů o konání rybářských závodů mládeže dne
12. 6. 2004.
Rada schvaluje hospodářský výsledek za rok 2003 Základní škole a Zvláštní škole
Jevíčko, okres Svitavy dle zápisu.
Rada schvaluje výši pokladní hotovosti pro MŠ dle zápisu.
Rada schvaluje zhotovení pohlednic Města Jevíčka ve dvou variantách v celkové ceně
15 tis. Kč.
Rada schvaluje pro Gymnázium Jevíčko (knihy, mapy, odznaky) při zahájení maturit.
Rada schvaluje firmě FARM TECHNIK Kalandr bezplatnou reklamní akci Husqvarna
na Palackého náměstí dne 17. 5. 2004.
Rada schvaluje opravu věžních hodin firmou ELEKON Vyškov.
Rada schvaluje zakoupení 2 kusů kontejnerů na odpadové plasty a papír.

Program podpory preventivní péče o sbírky
muzeí v Pardubickém kraji na rok 2004

Rada Pardubického kraje na svém zasedání dne 21. června 2004 schválila vyhlášení
grantového programu s názvem: Program podpory preventivní péče o sbírky muzeí
v Pardubickém kraji na rok 2004
Obsah grantového programu:
Program A)
Jevíčský zpravodaj 7/2004
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Zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí
Program je určen zejména na: vybavení depozitářů a expozic odpovídajícím mobiliářem,
včetně pořízení přístrojové techniky (zvlhčovače, vysoušeče, zabezpečení,…).
Program B)
Zlepšení péče o sbírkový fond
Program je určen zejména na: restaurování, konzervování a dokumentaci sbírkového
fondu, včetně pořízení příslušného technického vybavení.
Pravidla pro poskytnutí grantů, okruh možných žadatelů, lhůta a způsob podání žádosti,
kontaktní osoby, uzávěrka pro příjem žádostí a závazné formuláře žádosti jsou od 23. 6.
2004 k dispozici:
 na odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Pardubického kraje
 na pracovišti recepce Krajského úřadu Pardubického kraje
 na webových stránkách www.pardubickykraj.cz (info z odborů - odbor kultury a
památkové péče)
 na telefonické požádání je lze zaslat i na e-mailovou adresu
Kontaktní osoby:
Ing. Milada Valečková, tel. 466 026 327, e-mail milada.valeckova@pardubickykraj.cz
Jitka Habartová, tel. 466 026 167, e-mail jitka.habartova@pardubickykraj.cz

Společenská kronika

Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Kristýna Vykydalová
David Fréhar
Robin Přichystal
Samuel Jordán
Sňatek uzavřeli občané z Jevíčka:
Petr Kosík – Olga Čermáková
Ladislav Trojan – Edita Rozbořilová
Mario Neumann – Petra Tichá

Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Marie Kozáková
Marie Skřepská
Mária Danišová
Jaromír Antošovský

Životní jubileum v měsíci červenci oslaví:
Antonín Staněk
Eduard Mlateček
Melanie Procházková
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Profesor Ludvík Jadrníček a Jevíčko

Dne 22. května 2004 navštívili Jevíčko účastníci vlastivědného zájezdu
z Fyštáku a Zlína a prohlédli si starobylý krásný kostel Nanebevzetí Panny Marie,
moderní Městskou knihovnu, impozantní hradební věž a pozoruhodné Městské
muzeum. Návštěvu organizovala vzorně místostarostka Jevíčka pí D. Krhlová a
kronikář Fryštáku p. Dr. Česlav Zapletal.
Co spojuje Jevíčko a Fryšták (asi 3500 obyv. v blízkosti Zlína). V tomto
městečku se narodil dne 1. 8. 1863 akad. malíř Ludvík Jadrníček, který dlouhá léta žil
v Jevíčku jako činorodý pensista na Palackého nám. č. 33. V našem městě též končí jeho
životní cesta dne 10. 10. 1954.
L. J. studoval na reálce v Novém Jičíně a potom pokračoval ve studiu od roku
1883 do 1888 na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Po studiu vyučuje jako učitel
kreslení na Slovanském st. gymnáziu v Olomouci do roku 1892. J. měl zkoušky pro
střední školy s německým i českým vyučovacím jazykem, a protože se mu nepodařilo
najít místo na české škole, nastupuje na st. vyšší reálce s vyučovacím jazykem německým
v Bílsku. Toto město je obchodním a průmyslovým centrem v těšínském Slezsku (dnes
Polsko, v r. 1910 asi 19 000 obyv.) Zpočátku byl v Bílsku pro J. pobyt příjemný, který se
změnil v nesnesitelný, když vznikala naše první republika a v blízkosti probíhaly boje
polské a naší armády. Celkem pracoval v Bílsku J. 27 let až do r. 1919, kdy se stěhuje do
Brna, aby zde učil na reálce.
V roce 1897 se oženil s neteří jevíčského mecenáše Aug. Křivánka (dary na
reálku atd.) a s ní odchází po roce 1925 do Jevíčka na odpočinek. Prof. Jadrníček se
vždy zajímal o lidové umění, které bylo cenným inspiračním zdrojem pro jeho tvorbu.
Aktivně se účastnil na návrzích pro Národopisnou výstavu v Praze (1895), podle jeho
návrhu byl postaven lidový kostelíček a hanácká chalupa. Za svého pobytu v Olomouci
pod vlivem Dr. Jindřicha Wankla, věhlasného badatele a antropologa, studoval lidové
kroje, nástroje, sbíral starožitnosti, ale hlavně je kreslil, např. rázovité dřevěné stavby,
kostelíky na Hané, Valašsku, Slovácku a Slezsku. Jadrníček ilustroval též vědecké práce
Dra. Wankla v Muzejníku olomouckém, v Našem domově i v jiných časopisech. Prof.
Jadrníček byl činný i jako vychovatel na zámku Žywci, jižně od Krakova. Vyučoval 12
let kreslení, dějiny umění, krasopis 6 dětí (Karel, Leo, Vilém, Eleonora, Renata a
Mechtilda) neobyčejně bohatého arcivévody Karla Štěpána, nadšeného námořníka,
v roce 1915 kandidáta na polský trůn, vzorného protektora veškeré oficiální péče o
válečné invalidy za I. svět. války, kterému byl dokonce i po převratu v roce 1918 vrácen
polskou vládou majetek.
Malířská tvorba L. Jadrníčka je založena na silném barevném cítění. Jeho barvy
září a okouzlují. Nejdříve se věnoval malířství většinou o prázdninách, později po roce
1925 pracuje jeho štětec častěji a intenzivněji. Jeho motivy jsou z Fryštáku, Bílska, Tater,
Plas u Plzně, Rujany, Paříže, Jadranu a v posledních letech hodně z Jevíčka.
V roce 1947 vydává v Jevíčku druhé vydání své vlastivědné knihy Městečko
Fryšták od nejstarších dob až po naše časy. Paměti starých Fryštačanů a jejich rody
(první vydání 1933). Je to pozoruhodná práce o životě na malém městě v 19. století,
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doplněná výstižnými kresbami autora, např. o tkaní konopného plátna, o opevnění
Fryštáku, o cechovních památkách, o krojích v I. polovině 19. století, o obydlích před
r. 1841 atd.
Rodina Jadrníčkových měla dva syny – Viktora a Leoše. Viktor po studiu
chemie pracoval v keramice jako ředitel Západočeských kaolinek v Horní Bříze u Plzně.
K 50. výročí svatby věnoval rodičům kouzelnou velkou (asi 50 cm) porcelánovou vázu,
na které mimo jiných ozdob jsou vyryty portréty všech členů Jadrníčkovy rodiny, včetně
naší spoluobčanky akad. malířky Květy Jadrníčkové, která se provdala za Leoše
Jadrníčka. Váza je vystavena a obdivována v muzeu. Krásu a zajímavosti našeho města
opěvují také některé obrazy akad. malíře Ludvíka Jadrníčka. V muzeu je to Zbouraná
židovská městská brána a Kostelíček sv. Bartoloměje. V jeho figurální tvorbě má
významné místo portrét Aug. Křivánka v muzeu.
Připomínáme si společně prof. L. Jadrníčka - Fryšták jako jeho rodiště a
Jevíčko jako místo jeho dlouholetého pobytu. Svým uměleckým i vlastivědným dílem se
zapsal nesmazatelně do historie obou městeček a zaslouží si náš obdiv a úctu.
Ing. Jan Suchomel

Jevíčko a sněhová pokrývka v březnu

V březnu končí u nás zima a měsíc je uváděn jako předjarní či jarní. Pro
zajímavost uvedu několik pranostik, které se vztahují ke sněhu: O sv. Tomáši (7. 3.) sníh
bředne na kaši. Na sv. Řehoře (12. 3.) plují ledy do moře, líný sedlák, který neoře. O sv.
Balbíně (31. 3.) je u nás po zimě. Skutečnost za 25 let, kolik ní v březnu v Jevíčku ležela
úplná sněhová pokrývka ukazuje tabulka:
Rok:
Dnů: Rok:
Dnů:
Rok:
Dnů: Rok:
Dnů:
1980
2
1986
13
1992
3
1998
4
1981
7
1987
22
1993
21
1999
1
1982
2
1988
25
1994
1
2000
7
1983
6
1989
0
1995
8
2001
6
1984
4
1990
0
1996
22
2002
1
1985
24
1991
0
1997
6
2003
1
2004
14
Vidíme, že pouze tři roky v březnu sníh neležel, ale roku 1985 a 1988 jsme se
jej nemohli zbavit.
František Plech

Velká cena Gillette 2004 a Dětský den

Gillette Czech s. r. o. a Cykloklub Jevíčko pořádají dne 17. července
mezinárodní cyklistický závod mužů 25. ročník Velké ceny Gillette, který se jede jako
3. závod extraligy série A) Českého poháru mužů pro rok 2004. V sobotu 17. července
v 10.30 hod. odstartuje z Palackého nám. peleton cyklistů hlavního závodu o Velkou
Jevíčský zpravodaj 7/2004

11

www.jevicko.cz

cenu Gillette Czech s. r. o. Jevíčko. Okruh Jevíčko, Smolná, Bělá, Březina, Křenov,
Zadní Arnoštov, Jevíčko absolvují cyklisté šestkrát. Na závěr, kdy již budou mít za
sebou
121 km, zamíří do Chornic a dále na Unerázku, Petrůvku, Vranovou Lhotu,
Hartinkov, Březinky opět do Chornic, Unerázky, Vranové Lhoty a na druhou prémii
v Hartinkově. Přes Březinky, Biskupice do cíle v Jevíčku na Palackého náměstí. Cíl asi
ve 14.45 hod. Startují cyklisté z Dánska, Kataru, Slovenska a ČR. Silniční provoz bude
usměrňován Policií ČR a pořadateli.
Linkové autobusy pojedou v sobotu ze svých zastávek na Palackého nám. beze
změn. V Jevíčku po startu projedou cyklisté ulicemi Brněnská, Okružní IV, A. K.
Vitáka, Svitavská, K. Čapka – po absolvování šesti okruhů pak ulicemi Svitavská,
Kostelní, Palackého nám., Třebovská, do cíle pak přijedou cyklisté ulicemi Biskupická,
Okružní II, Třebovská, Palackého nám. Závod měří 180 km.
Žádáme občany, aby na uvedených ulicích neparkovali auta. Platí také pro
páteční závod, kdy od 18.00 hod. se uskuteční cyklistické kritérium pro žáky a muže
ulicemi Jevíčka. Start a cíl je na Palackého nám. – Brněnská, Okružní III, Olomoucká,
Křivánkova. Závod mužů je vypsán na 50 okruhů. Každý pátý okruh bodovací. Pro
zajištění obou závodů potřebujeme pořadatele starší 15 let. Odměna 40,- Kč/hod.
Zájemci hlaste se v novinovém stánku od 15. července nebo u p. Ant. Dostála.
Autobusové nádraží zůstává na Palackého nám. před poštou.
V neděli 18. července se na Palackého nám. od 14.00 koná Dětský den
s Gillette. Pro děti a rodinné kolektivy jsou připraveny sportovní soutěže, soutěže
obratnosti, malování na vozovku. Pro všechny účastníky je připravena odměna, pro ty
nejlepší diplomy a věcné ceny, občerstvení. Přijďte si zasportovat, užít dobré zábavy,
povzbudit soutěžící sportovce. Soutěžit se bude na tříkolkách, koloběžkách,
kolečkových bruslích, dětských, sportovních a cestovních kolech – zde je povinná
cyklistická přilba. Dále závody v pytlích a další soutěže pro celé rodiny. Soutěžit se bude
podle věkových kategorií.
Palackého nám. bude po celou dobu konání Dětského dne s Gillette uzavřeno
pro veškerou dopravu mimo linkové autobusy. Ty pojedou ze svých stanovišť
normálně. Přerušte prázdninové lenošení a přijďte si protáhnout svá těla a užít si dobré
zábavy.
Gillettte Czech s. r. o. Jevíčko
Cykloklub Jevíčko

Jevíčský zpravodaj Červenec 2004 Vydává Městský úřad v Jevíčku.
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