Duben 2004

Havárie dvou vojenských letadel
nad Jevíčkem a Jaroměřicemi před 55 lety

Letos tomu bude již 55 let, kdy nad Jevíčkem a Jaroměřicemi dne 26. 5. 1949 v
noční bouři havarovala dvě vojenská letadla. Co se přesně tu osudnou noc na 26. 5. 49
událo, nikdo však přesně nemůže říci, protože nikdo z obou posádek tuto havárii
nepřežil. Dosud však žijí přátelé a příbuzní posádek obou letadel a pamětníci, kteří
místo pádu obou letadel bezprostředně navštívili a kteří dosud se vzpomínkami tato
místa navštěvují.
V létě 2003 oba pomníčky, které na místech tragedie vznikly, navštívil též můj
přítel a bývalý spolupracovník pan Alois Hemzal z Brna, který byl příslušníkem Letecké
spojovací školy (LSŠ) v Chrudimi o rok dříve než zahynulí letečtí dorostenci, z nichž
některým jako délesloužící (mazák) dělal velitele světnice.
V září 2003 mě pak u sanatoria náhodně oslovil neznámý muž, který mě
požádal, zda bych ho nemohl dovést k pomníčku letců, který už hodinu a půl hledá.
Dovedl jsem ho k hledanému pomníčku, který je dnes ukryt ve vysokém lese. Turistické
značky, které k němu vedou, byly tehdy ve špatném stavu, což je již napraveno a ani
žádné směrové tabule neukazovaly, kde pomníček hledat. Neznámý muž se mi cestou
k pomníčku představil jako bratr zde zahynulého leteckého dorostence Jana Machálka.
Žije nyní v Karlových Varech. Vyptával se mě též na pomník v Jaroměřicích, který měl
v úmyslu navštívit.
Já sám patřím k těm občanům Jevíčka, kteří místo osudné havárie dne 26. 5.
1949 dopoledne navštívili. Pamatuji se velmi dobře, že jsem se tam jako čtrnáctiletý
vypravil ihned po školním filmovém představení se svými kamarády. Byl pěkný
květnový den, čtvrtek dopoledne a my jsme tehdy netušili, na co se jdeme ze zvědavosti
podívat.
Místo tragedie si dodnes dovedu vybavit. Stromy byly zurážené ve směru pádu
letadla (od východu k západu) a po okolí v několika desítkách metrů byly rozházeny
trosky letadla a lidských těl. Trvale mám v paměti horní část trupu visící na stromě bez
hlavy a rukou a prst se zlatým prstenem ležící na cestičce v lese. I ostatní občané
v úděsu jenom přihlíželi, nikdo nic nesbíral a neraboval. V místě dopadu hlavní části
letadla pak později postavilo město Jevíčko pomníček.
Odpoledne 26. 5. jsem se s kamarády vypravil i na místo havárie u Jaroměřic.
Svědectví, jak to tam přesně vypadalo, však podat nemohu. Místo dopadu bylo v polích

s obilím a lucerkou a přístupové cesty byly již hlídány vojáky. Podle tehdejšího ústního
podání a současných pamětníků však havárie dopadla obdobně jako v Jevíčku. Trosky
letadla a pozůstatky letců byly rozházeny též v okolí několika desítek metrů. Protože
ležely v obilí a lucerce, tak se po hlavním odklizení trosek a pozůstatků nacházely trosky
a pozůstatky až při sklizni v mnohem větší míře než v Jevíčku. V Jevíčku douklízení lesa
provedli starší skauti z Jevíčka, kteří nalezené pozůstatky údajně pohřbili v místě, kde
rodina Machálkových instalovala později na stromě madonu.
V kronice města Jevíčka je o celé havárii pouze stručný zápis, ve kterém je
konstatovaná skutečnost, že v noci na 26. 5. 1949 došlo k havárii dvou letadel
zasažených bleskem u Jevíčka a Jaroměřic, jejichž trosky byly od sebe vzdáleny
vzdušnou čarou asi 4 km (dle mého měření asi 5,75 km). Dále jsou uvedena jména
havarovaných letců u Jevíčka (7 osob) a skutečnost, že na místě dopadu letadla je
postaven pomníček. Jako příčina havárie letadla je uveden zásah bleskem. Mezi občany
se tehdy ještě uváděla možnost srážky letadel v bouři a možnost sabotáže (rok po únoru
1948).
V kronice Jaroměřic je kromě faktu havárie dvou letadel v noci na 26. 5. 1949
uvedeno, že trosky letadel a části těl (7 osob v Jaroměřicích) byly daleko rozmetány a že
příčiny pádu letadel si lidé rozmanitě vysvětlovali. Dále je uvedeno, že těla letců byla
uložena do 7 rakví, na které dne 28. 5. generál Vicherek (velitel letectva) položil kytici.
V neděli 29. 5. odpoledne po farářově proslovu byly rakve odvezeny na nádraží.
Odhalení pomníku se konalo 18. 9. za účasti vojska, hasičů, sokolů a zástupu lidí.
Ing. Jar. Zezula st.
Pokračování příště

Už nezlobí

Při kontrole zajištěnosti rekreačních objektů v katastru obce Jaroměřice
zadrželi jevíčští policisté nepovolanou osobu, která se ukrývala uvnitř jedné neuzamčené
chaty. Kontrolou totožnosti bylo zjištěno, že se jedná o mladistvého chovance jednoho
výchovného ústavu na Novojičínsku. Ten se nevrátil zpět z povolené návštěvy u rodičů
a od konce února je tzv. na pohybu. Tížilo ho svědomí a kriminalistům doznal krádež
trezorku se sedmnácti tisíci korunami z jedné domácnosti v obci na Jevíčsku a také
krádež vloupáním do rekreační chaty olomouckého majitele v katastru obce Jaroměřice.
Tomu z jeho chaty odcizil oděvní svršky, dalekohled, potraviny a nápoje v hodnotě 4
600 korun. Na zařízení chaty mu způsobil škodu 4 500 korun. Převážnou část
odcizených věcí, mimo peněz, které stačil utratit, se policistům podařilo zajistit.
Policejní komisař podezřelého mladistvého chovance obvinil z dvou případů provinění
krádeže vloupáním, a dvou provinění porušování domovní svobody. Obviněného
chovance včerejšího dne osobně převzal psycholog příslušného výchovného ústavu. O
vině mladistvého rozhodne speciální soud pro děti a mladistvé.

Poškozený odhalil pachatele

Devatenáctiletý muž z Moravskotřebovska čelí podezření z trestného činu
krádeže vloupáním. Podezřelému je kladeno za vinu, že se 21. února letošního roku
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vloupal do uzamčeného osobního auta Vaz 2101, zaparkovaného v Soudní ulici v
Jevíčku. Ze zavazadlového prostoru vozidla odcizil motorovou pilu Stihl 024AV a
plastový kanystr s olejem. Z kabiny auta přibral čtyři audiokazety a při odchodu
neopomenul stáhnout a odcizit stěrače. Zlodějíček měl smůlu, protože poškozený si
hned vytipoval možného pachatele, šel po horké stopě a část odcizených věcí uviděl
uvnitř jeho vozidla. Ten provozuje vozidlo stejné značky a v Jevíčku je častým hostem.
Podezřelý poškozenému všechny odcizené věci na jeho výzvu vydal. Celková
způsobená škoda činila více než 7 500 Kč. Poškozenému na vozidle zůstala tisícová
škoda. Případ byl oznámen policii. Případ je šetřen formou zkráceného přípravného
řízení. V případě návrhu na potrestání může podezřelý očekávat až dva roky vězení
nebo peněžitý trest. Podezřelý již byl v posledních třech letech za obdobné jednání
soudně trestán.

Půjčili si peníze, ale nevrací je

Čtyřicetiletá žena z Ostravska a osmačtyřicetiletý muž z Prostějovska čelí
podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Oba podezřelí si v Jevíčku na začátku
března loňského roku, kde v tu dobu bydleli, zapůjčili od osmadvacetiletého muže z
Blanenska 7 tisíc korun, které se zavázali vrátit v polovině dubna téhož roku. Smlouvu o
půjčce uzavřeli, přestože věděli, že peníze nebudou schopni v dohodnutém termínu
vrátit. Dlužnou částku nevrátili ani do současné doby. Ve věci byly zahájeny úkony
trestního řízení pro trestný čin podvodu ve spolupachatelství. Případ převzali
kriminalisté s návrhem na zahájení trestního stíhání obou podezřelých. Těm v případě
obžaloby hrozí až dva roky vězení nebo peněžitý trest.

Co se lidem v Jevíčku líbí a nelíbí popáté

Následující příspěvek lze označit za ohlas na naši výzvu, ale jinak…ticho po
pěšině. K úklidu sněhu a zimní situaci na silnicích v okolí se nikdo neozval. Škoda, vše
bylo tedy v nejlepším pořádku a můžeme se radostně těšit na příští zimu. Upozorněme
proto případné zájemce, že svůj příspěvek do Zpravodaje nemusejí nosit pouze na
městský úřad, ale mohou ho také předat v prodejně TAN na Brněnské ulici.
A o čem psát příště? Například o kabelové televizi, každý za ní platí jinak, ale
všichni se přitom dívají na stejné programy, tedy pokud není porucha. Těšíme se na
příspěvky. Redakce Jevíčského zpravodaje za ně předem děkuje.

Za Jevíčko ještě krásnější – II. díl

Když se dnes ohlížím zpět za svým tak rychle uběhlým životem, mám na co
s vděkem vzpomínat. Po získání absolutoria na Střední ekonomické škole v Brně a po
několika letech samostatné účetnické praxe byl jsem zaměstnán u různých firem jako
zásobovací referent pro nákupy převážně strojírenských náhradních dílů a komponentů
výrobních strojů a zařízení z tuzemska i ze zahraničí. A tak měl jsem možnost při
služebních cestách poznat téměř celou naši tehdejší socialistickou republiku od
Krušnohoří až po Vihorlat.
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Při služebních cestách na Slovensko jsem byl velice překvapen horečnatým
rozvojem průmyslu a s tím spojenou velkou aglomerací obyvatelstva kolem nových
průmyslových center. Tato hospodářská politika byla jistě zcela správná a nedivme se
tomu, vždyť mnohé stěžejní posty v řízení našeho socialistického státu byly v rukou
slovenských politiků a ti samozřejmě preferovali především zájmy a rozvoj Slovenské
republiky. A tak se na Slovensku horečnatě budovaly nové průmyslové závody, nová
sídliště a k tomu odpovídající infrastruktury. Při mých služebních cestách do Bratislavy
jsem obdivoval zcela nové jednoposchoďové autobusové nádraží, vybudované na okraji
města, proti kterému naše pražská Florenc, praskající ve švech, byla jen chudou
Popelkou. Zato v celkem malém Prešově na východě Slovenska si mohli dovolit
velkoryse vybudovat zcela nové železniční nádraží, krásně vyšperkované, kde i veškeré
kovové prvky jsou z čistého nerezu, což bylo v té době padesátých a šedesátých let
minulého století něco neobvyklého.
Naproti tomu u nás v Čechách se toho za socialistické éry pro obyvatelstvo
příliš neudělalo, neboť vše bylo podřízeno nesmyslnému financování zbrojní výroby
v soutěži „studené války“ se západním kapitalistickým systémem. Vždyť v Praze se ještě
v šedesátých letech v mnohých městských čtvrtích svítilo nízkonapěťovými 120 V/A
žárovkami, na ulicích se ploužily přestárlé tramvaje a cestování po Praze bylo pro
venkovana vždy velkým dobrodružstvím. Převážná část našich průmyslových závodů
v Čechách i na Moravě byla vybavena povětšinou zastaralým výrobním zařízením,
pocházejícím z období první republiky, mnohdy ještě z období rakousko-uherské říše.
Města byla zaprášená, špinavá a barevnost domů připomínal zašlou vojenskou khaki
barvu.
Obrat k lepšímu nastal až v 60. Letech postupnou modernizací průmyslu a
souběžnou výstavbou nových sídlišť, v Praze pak v roce 1967 výstavbou metra.
Bohužel každý pokrok přináší oběti, mnohdy i lidské. Staré domy v městských čtvrtích,
překážejících nové výstavbě, byly a jsou i dnes bořeny a lidé jsou stěhováni do nových
moderních bytů na sídlištích s komfortem, odpovídajícím úrovni naší doby. Stinná
stránka tohoto jevu jsou případy, kdy staří lidé z okrajových částí velkoměsta museli
svůj malý domek, kde měli svou zahrádku, králíky i pár slepiček opustit a přestěhovat se
do panelového velkočinžáku. Bohužel mnozí z nich se novému způsobu života
v naprostém komfortu a nečinnosti nedokázali přizpůsobit a mnohdy pak i steskem
předčasně zemřeli. I toto je daň pokroku.
Zvrat ze socialistické šedi přišel až s příchodem „sametové revoluce“ roku
1989. Nastal nebývalý „boom“ především ve stavebnictví. Všude se opravovaly a
opravují domy, modernizují interiéry, venkovní omítky se barví veselými křiklavými
barvami a města a venkovská sídla jsou pohlednější a zapadají lépe do naší české krajiny.
I naše bývalé okresní město Svitavy, které mi dříve připadalo jako jedno z nejškaredších
sudeťáckých měst, se náhle svými pestrými fasádami na náměstí změnilo jakoby
v rozkvetlou louku. Ostře červená se zelenou, fialová se žlutou, do toho modrá s bílou:
je to kýč? Rozhodně ne. Vždyť letní louka před žatvou také tak vesele září. Jen když
jsem se vracíval večer ze služebních cest autobusem z Prahy domů, naše jevíčské
náměstí mi připadalo špinavé, pusté, jakoby se u nás zastavil čas. Ale hle, netrvalo
dlouho a i do našeho zapadlého městečka přišlo „jarní obrození“. Nejenom to skryté
probuzení svobody v našich myslích, svobody slova na veřejnosti, ale i viditelně ve
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zkrášlování našich obydlí, třebas i extravagantně. Jak provokativně zazářila oranžová
fasáda opraveného domu č. p. 29 na náměstí. Brzy se i další městské domy oblékaly do
pestrých barevných fasád. To i na lidskou psychiku dobře působí a hned se nám
zlepšuje nálada. Ó, kéž by se to dalo říct i o našich mnohých spoluobčanech
v produktivním věku, kteří mnohdy ne vlastní vinou ztratili zaměstnání a v beznaději
čekají ve frontách na pracovním úřadě na malý státní příspěvek, aby mohli přežít tu
dnešní krutou bezohlednou kořistnickou dobu!
S vítězstvím sametové revoluce i u nás v Jevíčku vypukla radostná euforie
z nově nabyté politické svobody. Velice brzy, snad začátkem roku 1990, bylo založeno
Občanské fórum složené z občanů našeho města, kteří požívají důvěru svých
spoluobčanů, jsou bezúhonní a ochotni svými schopnostmi přispívat k obnově
demokracie života v našem městě. Mezi nimi byl i náš stávající starosta pan Petr Spáčil,
který byl na jaře 1990 zvolen a dosazen do funkce tajemníka ještě tehdejšího Městského
národního výboru v Jevíčku, jehož mandát skončil k 31. prosinci 1990. Tomu
předcházely v listopadu 1990 veřejné volby do nového zastupitelstva Města Jevíčka a
volba nového starosty. Potěšilo mne, že mezi nimi byl i pan Petr Spáčil, kterého jsem
znal jako dobrého a zručného řemeslníka. Měl dobré preference pro tuto funkci.
Především to, že byl vstřícný k lidem a dovedl se do jejich problémů vcítit. Ve funkci
tajemníka byl již dobře seznámen s kancelářskou agendou a získal si ve státní správě
dobrou pověst. Toto kladné hodnocení sdílela zřejmě většina delegátů, kteří pak Petra
Spáčila zvolili naším starostou.
Uběhlo několik let a v roce 2000 jsme byli v rámci sjezdu abiturientů pozváni
starostou města k prohlídce zcela nové naší základní školy. Její výstavba, to byl největší
počin, který se našemu starostovi zdařil. Velmi rychle totiž zareagoval na situaci, že naše
základní škola, která tehdy byla v pronájmu gymnázia, dostala z tohoto ústavu výpověď.
Hrozilo její proto uzavření a naše děti by pak musely dojíždět do školy do Velkých
Opatovic. V šibeničním termínu obstaral všechny náležitosti k zahájení stavby nové
školy, od projektu a zajištění finančního krytí až k její kolaudaci. V průběhu stavby
téměř denně kontroloval časový harmonogram výstavby budovy a mnohdy i ruku
přiložil při výkopových pracech o volných dnech.
Když bude v neděli zase někdy pěkně, projděte se s otevřenýma očima městem
a vzpomeňte si, kolik toho nového a krásného za posledních deset let u nás se změnilo
k lepšímu. Je to zásluhou především našeho starosty, který dokáže, mnohdy s velkými
obtížemi, peníze na zvelebování našeho města nejen získat, ale také je účelně i
ekonomicky proinvestovat. Je to díky tomu, že má na vyšších instancích dobrý kredit a
hlavně důvěru, že deponované finanční krytí vždy beze zbytku v termínu proinvestuje.
Josef Skácel sen.

Jedno upřesnění

Pisatel předchozího článku uvedl tvrzení, že jevíčská základní škola dostala
výpověď z budovy gymnázia. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě, neboť budova
gymnázia je historickým majetkem města a naopak gymnázium je zde v nájmu. A o tom,
že by město Jevíčko dalo výpověď své základní škole, jistě laskavý čtenář tohoto
Zpravodaje nikdy ani neuvažoval. Výstavbou nové základní školy se pouze odstranil
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fakt, že v Jevíčku neměla základní škola svou vlastní budovu od konce 18. století.
Redakce Jevíčského zpravodaje cítí ovšem za povinnost zdůraznit, že uvedené
upřesnění nic nemění na nesporných zásluhách pana starosty Petra Spáčila o
vybudování nové základní školy.

Zasedání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z 34. zasedání Rady Města Jevíčka dne 16. 2. 2004
Rada schvaluje přesunutí čerpání příspěvku TJ Sokol Jevíčko ve výši 48.550,- Kč na rok
2004.
Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch Českého Telecomu a.s.
na části p.č. 518/2,518/8 v k.ú. Jevíčko - předměstí (ul. Slunečná a Pionýrská) dle
zápisu.
Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch Český Telecom a.s. na
p.č. 550/60 dle KN a 550/10,550/11 a 538/2 dle PK a 1714/3 dle EN (viz zápis).
Rada schvaluje zabezpečení v budově kina (dle zápisu).
Rada schvaluje žádost o ubytování na ubytovně pro zaměstnance Pivnice Sport.
Rada neschvaluje žádost o ubytování pro žadatele p. Maršíka dle zápisu.
Rada schvaluje dodávku čerpadla dle cenové nabídky firmy REGO Brno.
Rada schvaluje bezplatný pronájem kina Astra pro ZUŠ Jevíčko na 29. 2. 2004.
Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu v objektu Zámečku pro pořádání koncertů
ZUŠ Jevíčko.
Rada schvaluje umístění informační tabule na Palackého náměstí SOŠ Velké Opatovice.
Rada schvaluje zakoupení termobeden pro rozvoz obědů pečovatelskou službou dle
zápisu.
Rada schvaluje zakoupení licence matričního programu.
Rada schvaluje účast na presentaci města v publikaci o Pardubickém kraji.

Usnesení z 35. zasedání Rady Města Jevíčka dne 1. 3. 2004
Rada pověřuje tajemnici zpracováním vnitřního platového předpisu k dohodám o
pracovní činnosti uzavřených s členy JPO II.
Rada pověřuje starostu zajištěním lékařských prohlídek na OLÚ.
Rada pověřuje tajemnici zajištěním školení řidičů.
Rada schvaluje čerpání příspěvku na dostavbu kabin pro TJ SK Jevíčko.
Rada schvaluje poplatek ve výši 500,- Kč za užívání synagogy pro soukromé akce.
Rada pověřuje tajemnici zajištěním služeb PPL pro odvoz filmů z kina Astra.
Rada pověřuje komisi ŽP a úsek ŽP OVÚP MÚ Jevíčko zpracováním metody
obhospodařování městské zeleně.
Rada schvaluje pro ubytovnu Soudní 51 zakoupení 4 sad (deky a polštáře) a lékárničku.
Rada pověřuje tajemnici zajištěním cenové nabídky na dovybavení počítačové sítě MÚ
Rada schvaluje žádost na bezplatný pronájem synagogy na uspořádání výstavy k
Tibetským dnům (4.3. - 21.3.2004).
Jevíčský zpravodaj 4/2004
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Rada schvaluje uzavření smlouvy s ÚP Svitavy na užívání nebytových prostor pro účely
stávající SSP.

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 14. 1. 2004
Zastupitelstvo města schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: ing. Zdeňka Jirásková, Mgr. Vlastimil Hebelka, ing.
Pavel Martínek
b) ověřovatele zápisu: MUDr. Tomáš Jagoš, Mgr. Miloslav Parolek
c) program zasedání
d) úpravu rozpočtu k 31. 12. 2003 dle skutečných příjmů a výdajů
e) souhlas s provedením příloží na akci J-033-2-5183 na ul. Třebovské v částce 118 048,Kč pro Český Telecom a. s.
f) souhlas s provedením příloží na akci J-033-2-5182 na ul. Nerudova v částce 213 285,Kč pro Český Telecom a. s.
g) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena na ul. Biskupická s Českým
Telecomem a. s.
h) smlouvu o dílo s firmou ARPIK Ostrava s. r. o. na zpracování projektové
dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení na stavbu "Dostavba 6 b. j. na
ul. Svitavská" v ceně 138 000,- Kč bez DPH
i) kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Zdeňkou Nasadilovou na vybavení kuchyně
na ul. Soudní za 90 000,- Kč
j) vyplacení odměny Markétě Krejčí dle přílohy zápisu
k) odměny členům zastupitelstva dle Zásad pro stanovení odměn členům zastupitelstva
v Jevíčku
l) doplnění Zásad pro stanovení odměn členům zastupitelstva v Jevíčku dle zápisu
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) informaci starosty o plánovaným investičních a neinvestičních akcích na rok 2004
b) informace starosty ke komplexním pozemkovým úpravám
Zastupitelstvo ukládá:
a) finančnímu výboru projednat žádosti organizací , které požádají o příspěvek na
činnost
Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 18. 2. 2004
Zastupitelstvo města schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Pavel Komárek, MUDr. Helena Blažková, Mgr.
Miroslav Šafář,
b) ověřovatele zápisu ve složení: Jiří Janeček, Rudolf Šnéberger,
c) program zasedání,
d) návrh rozpočtu na rok 2004,
e) zápis o provedené dokladové inventarizaci a fyzické inventarizaci za rok 2003,
f) záměr prodeje pozemků p. č. 4254, 4255, 4460, 4463, 4464, 4465 v k. ú. Jevíčkopředměstí po zápisu KPÚ,
g) dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské školy Jevíčko, K. H.
Borovského 586, 569 43 Jevíčko, kterým se mění článek III. zřizovací listiny ze dne 13.
12. 2001,
Jevíčský zpravodaj 4/2004
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h) dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy a Zvláštní školy
Jevíčko, okres Svitavy, U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko, IČO 70 99 68 14, kterým se
mění článek IV. zřizovací listiny ze dne 27. 11. 2002,
i) vnitřní směrnici k vedení majetku MěÚ Jevíčko a organizací jím řízených,
j) PBH města Jevíčka účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2004,
k) prodej pozemku p. č. 140/15 a p. č. st. 1192 v k. ú. Jevíčko-předměstí panu Milanu
Černému, K. Appla 706, Jevíčko za cenu 100,- Kčúm2 + náklady spojené se zaměřením,
l) prodej pozemku p. č. st. 824/1 a p. č. 1515/14 v k. ú. Jevíčko-předměstí firmě Čepro
Praha, a. s., Spálená 5, č. p. 84, 110 21 Praha 1 za cenu 300,- Kč/m2,
m) cenu stočného pro rok 2004/m3 - cena bez DPH 18,00 Kč (s DPH 18,90),
n) úpravu smlouvy mezi Městem Jevíčko a Střední odbornou školou, SOU a OU
Moravská Třebová, Brněnská 41 dodatkem č. 1 ke smlouvě O dočasném výkonu práce
ze dne 18. 5. 1998 dle zápisu,
o) návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem o
bezúplatném převodu části p. č. 175/5 - orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí potřebné
pro rozšíření hřiště u objektu gymnázia,
p) podmínky pro provozování kabelové televize dle zápisu,
q) kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a státem Izrael zastoupeným na území ČR p.
Shlomo Shacharem, generálním správcem a úředním soudním vykonavatelem státu
Izrael na pozemky p. č. st. 107 - zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 55 - zahrada a na
budovu s číslem popisným 9 - objekt bydlení na p. č. st. 107, vše v k. ú. Jevíčko-město,
obec Jevíčko, okres Svitavy za 1,5 mil. Kč,
r) částku obdrženou za pronájem budovy gymnázia 398.000,- Kč investovat do oprav
budovy gymnázia,
s) návrh smlouvy o smlouvě budoucí dle přílohy zápisu,
t) návrh usnesení.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2003,
b) plán práce finančního výboru na rok 2004,
c) zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 4. 2. 2004,
d) nabídku Cestovní kanceláře MK Svitavy na tématický zájezd pro starosty obcí a členy
zastupitelstev obecních úřadů do Belgie, Holandska.
Zastupitelstvo ruší:
a) část bodu usnesení ZM 47/1 písm k) ze dne 15. 5. 2002 - prodej p. č. 530/101 v k. ú.
Jevíčko-předměstí manželům MUDr. Jiřímu Ornerovi a Mgr. Zdeňce Ornerové dle
zápisu,
b) část bodu usnesení ZM 12/1 písm. h) ze dne 17. 9. 2003 - prodej p. č. 140/15 Jiřímu
Strakovi a Evě Švubové dle zápisu,
c) bod usnesení ZM 14/1 písm. p) ze dne 12. 11. 2003, (cena stočného)
c) bod usnesení ZM 15/1 písm. p) ze dne 17. 12. 2003 - dodatek smlouvy mezi Městem
Jevíčko a KIP Brno, spol. s r. o., který mění článek 4 (čas plnění na 20.1. 2004) a článek
7 (platební podmínky na poskytnutí zálohy na 10. 1. 2004),
c) bod usnesení RM 1/34 ze dne 16. 2. 2004 (přesunutí čerpání příspěvku TJ Sokol).
Zastupitelstvo odvolává:
a) člena finančního výboru Karla Komárka na vlastní žádost.
Jevíčský zpravodaj 4/2004
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Zastupitelstvo pověřuje:
a) RNDr. Daga Hrubého výkonem některých pravomocí starosty dle zákona č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po dobu nepřítomnosti starosty Petra
Spáčila a po dobu nemoci místostarostky Dagmar Krhlové.

Společenská kronika

Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Pavla Machálková
Životní jubileum v měsíci dubnu oslaví:
Alfons Weber
Marie Křivánková
Drahomíra Blábolilová
Jiřina Ornerová
Jubilantům blahopřejeme
V obřadní síni města Jevíčka byly v březnu uvítány do života tyto děti:
Jakub Kadlec
Klára Kadlecová
Daniel Müller
Aneta Štoudková
Julie Dokoupilová
Karolína Šmachová
Olga Pospíšilová
Anna Vymětalová

Žáci ZUŠ Jevíčko reprezentují „na jedničku“

Žáci Základní umělecké školy v Jevíčku v letošním roce již třikrát
reprezentovali svoji školu v národní soutěži základních uměleckých škol. Tato soutěž je
každoročně vypisována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Každým rokem tedy mají žáci všech základních uměleckých škol po celé republice
možnost vzájemně porovnat své schopnosti a nadání v nejrůznějších uměleckých
oborech a v hudebních seskupeních. Letošní rok proběhl ve znamení komorních
souborů a dechových orchestrů.
První soutěžní klání se uskutečnilo 19. února 2004. Poprvé v historii ZUŠ
Jevíčko byla pořádáním okresního kola v kategorii komorních souborů pověřena naše
škola. V reprezentačním sále zámečku se sešlo na 50 mladých hudebníků ze ZUŠ
v Moravské Třebové, Svitavách,Poličce, Litomyšli a své zástupce zde mělo i Jevíčko.
Výkony všech soutěžních souborů byly na velmi vysoké úrovni. Krásnou atmosféru
podpořilo i hezké prostředí nově opravené budovy zámečku. V této soutěži obsadil
Jevíčský zpravodaj 4/2004
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žesťový kvintet ZUŠ Jevíčko pod vedením Dušana Pávka první místo s postupem do
krajského kola, které se konalo 16. března 2004 v ZUŠ Vysoké Mýto. Zde se již žesťový
kvintet naší školy setkal s větší konkurencí ve srovnání s okresním kolem. Hudebníci
z Jevíčka však předvedli opravdu vynikající výkon, kterým si zajistili krásné druhé místo.
Dalším hudební tělesem, které ZUŠ Jevíčko úspěšně reprezentuje, je
třicetičlenný mládežnický dechový orchestr. Tento orchestr se v letošním roce, a to již
podruhé od svého vzniku (2001) zúčastnil soutěže v kategorii dechových orchestrů
základních uměleckých škol. Vzhledem k tomu, že právě těchto souborů v našem
okrese mnoho není, uskutečnilo se 18. března 2004 ve Svitavách přímo kolo krajské.
Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko na tomto místě předvedl vynikající výkon a pod
taktovkou Mgr. Petra Pávka získal druhé místo, což je velice krásné umístění.
Žáci ZUŠ Jevíčko svoji školu nereprezentují pouze v soutěžích, ale i na
žákovských koncertech a na ostatních veřejných vystoupeních v městě Jevíčku i v jeho
širokém okolí.
Velký dík tedy patří právě všem žákům hudebního, výtvarného i tanečního
oboru, kteří naši školu od září 2003 do března 2004 reprezentovali na celkem osmnácti
veřejných vystoupeních a nejméně další desítku ještě do června 2004 uskuteční.
Další velký dík patří všem učitelům a zaměstnancům ZUŠ Jevíčko, kteří žáky
vyučují a podílejí se na přípravě a organizaci všech vystoupení.
Poděkování patří také Vám – všem rodičům, kteří umožňujete svým dětem
navštěvovat ZUŠ Jevíčko a podporujete tím jejich další růst osobnosti v umělecké
oblasti a současně také napomáháte rozvoji a udržování kultury v našem městě i v celém
regionu.
Dušan Pávek Dipl. um.
ředitel ZUŠ Jevíčko

Přijďte se podívat

HOTEL MORAVA JEVÍČKO s.r.o. a MĚSTO JEVÍČKO
pořádají představení
ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JÁRY CIMRMANA
***AFRIKA***
se ZDEŇKEM SVĚRÁKEM v hlavní roli,

jedná se o poslední hru z pera českého velikána na téma češi mezi lidožravci
Režie: Ladislav Smoljak ------ Scéna a kostýmy: Jaroslav Weigel
Představení se uskuteční v neděli 9. 5. 2004 v 17.00 hod.
v sále hotelu Morava v Jevíčku.
Vstupné: 200,- Kč, v předprodeji v restauraci hotelu od 5.4. pouze 170,- Kč
tel.:461 325 135, 606 926 244 Ing. Janíček Petr
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Běh Terryho Foxe v Jevíčku 22. dubna

Příběh Terryho Foxe
Historie běhu Terryho Foxe se váže na životní příběh mladého Kanaďana,
kterému byla v 18 letech amputována noha postižená rakovinou kostí. V bolestech a
utrpení, které Terry prožíval a které viděl u ostatních pacientů, se zrodila touha
překonat bezmocnost a podniknout něco, co by napomohlo boji proti této zákeřné
nemoci. Rozhodl se běžet napříč Kanadou a uspořádat sbírku finančních prostředků na
výzkum rakoviny. Po intenzivním tréninku a pečlivé přípravě se 12. dubna 1980 vydal z
východního pobřeží kanadské provincie New Foundland na trať ”maratonu naděje”.
Za 143 dní uběhl 5565 km, denně absolvoval dávku téměř rovnou délce maratonské
tratě. U Thunder Bay v provincii Ontario byl nucen svůj hrdinský maraton ukončit.
Rakovina se rozšířila do plic a 28. června 1981 ještě ani ne 23 letého Terryho přemohla.
Terry Fox se zapsal do srdcí miliónů Kanaďanů. Stal se národním hrdinou a z jeho
”maratonu naděje” vznikla tradice, která velmi rychle pronikla za hranice Kanady.
Historie BTF v ČR a v Jevíčku
První symbolický běh Terryho Foxe zorganizovali zaměstnanci kanadského
velvyslanectví v Praze v roce 1992.
V roce 2001 bylo zaregistrováno 234 běhů s počtem účastníků 97 471 a
množstvím získaných finančních prostředků ve výši 3 485 000 Kč. Rok 2002 byl
ovlivněn povodněmi, ale přesto bylo zaregistrováno 214 běhů s počtem účastníků 78
834 a finančním příspěvkem 2 567 463 Kč.
V Jevíčku se pořádání ujali členové Cykloklubu Jevíčku ve spolupráci s komisí
pro mládež a sport Města Jevíčka. Tak byl 5. května 2001 uspořádán 1. ročník v Jevíčku
s počtem 81 účastníků a výtěžkem 4200 Kč. Druhý ročník proběhl 25. dubna 2002 u
Domova mládeže s počtem účastníků 130, vybráno bylo 3840 Kč. Třetího ročníku se
zúčastnilo 171 účastníků a na výzkum a boj s rakovinou se vybralo 3172 Kč.
Hlavní principy Běhu Terryho Foxe.
Běh Terryho Foxe je dobrovolná humanitární akce.
Všechny prostředky získané ve jménu Terryho Foxe jsou dle jeho přání
věnovány na výzkum rakoviny. Prostředky se shromažďují na kontě Běhu Terryho Foxe
č. ú. 27-43754002878/0100.
Běh Terryho Foxe má dvojí účel - získat prostředky na výzkum rakoviny a
zároveň předat Terryho poselství dále, především dětem a mladým lidem. Trať je
možno absolvovat jakýmkoli způsobem - chůzí, během na invalidním vozíku, na kole,
na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem,... podle vlastních sil. Běhu se může
zúčastnit každý bez omezení - občané všech věkových kategorií, od seniorů po
novorozence.
Pravidelný pohyb podstatnou měrou přispívá k prevenci
onkologických onemocnění. Zdraví každého z nás je z velké části především v našich
rukou.
22. dubna 2004 v 16.00 hodin se koná 4. ročník Běhu Terryho Foxe v
Jevíčku. Start běhu je na ulici Nerudova před Domovem mládeže Gymnázia Jevíčko.
Prezentace od 15.30 hodin. Zde budou rovněž pokladničky pro dobrovolné příspěvky.
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GP Matoušek – ZMN 2004 Jevíčko
7. – 9. května 2004

Již po osmadvacáté si dávají v Jevíčku dostaveníčko mladí cyklisté z Dánska,
Rakouska, Slovinska, Slovenska a celé České republiky.
Tři dny tedy budou
silnice kolem Jevíčka plné cyklistů snažících se o prvenství v tomto u nás největším
etapovém závodě mladších dorostenců. Po celé tři dny budou jednotlivé etapy
doprovázeny kulturními pořady, které přispějí k příjemné atmosféře májových dnů.
V neděli pak proběhne na náměstí tradiční jarní jarmark. Tento závod lze v této podobě
pořádat jen díky sponzorům z Jevíčka i odjinud. Poděkování patří zejména: Ing. Jan
Matoušek, Gillette Jevíčko, Město Jevíčko, Nadace sportující mládeže, Pardubický kraj,
BAXI Heating s.r.o.
Dne 7. května po startu v 17 hod. pojedou cyklisté Brněnskou ulicí na Velké
Opatovice a do Jevíčka přijedou po 40 minutách Svitavskou ulicí, Kostelní, dále
Třebovskou na Chornice. Do cíle se vrátí od Biskupic Okružní II, Třebovskou na
Palackého nám. asi v 18.35. Silniční provoz omezen po dobu průjezdu závodníků.
Autobusové nádraží beze změn.
Dne 8. května v 10 hod. start etapy na Brněnské ul., křižovatka u fy Gillette,
jede se 7 „jevíčských trianglů“, cíl etapy na náměstí v 10.35. Brněnská ulice a okruh
bude pro veškerý provoz uzavřen od 9.30 do konce závodu. Odpoledne v 16 hod. start
na Palackého nám. ulicí Třebovskou, Biskupickou na Konici. Zpět se vrátí cyklisté od
Biskupic ulicí Okružní II, Třebovskou do cíle na Palackého nám. (17.50). Silniční
provoz omezen po dobu průjezdu závodníků. Autobusové nádraží beze změn.
Dne 9. května časovka jednotlivců Jevíčko Březina a zpět. Startuje se
v obráceném pořadí po třech etapách. Silnice Jevíčko – Březina bude od 9 do 12 hod.
pro ostatní provoz uzavřena, objížďka přes Slatinu a Velké Opatovice. Na náměstí bude
od rána probíhat tradiční jarní jarmark. Autobusové nádraží bude přemístěno do
Okružní IV. Slavnostní zakončení závodu bude v 13.30 na Palackého nám. Pořadatelé
zvou všechny příznivce sportu a zábavy, přijďte povzbudit mladé cyklisty, poslechnout
si dobrou muziku, zhlédnout dovednost a umění vystupujících.

Řidič s řidičským oprávněním C,E, fyzicky zdatný, hledá práci,
která nemá turnusový charakter v Jevíčku a okolí.
Tel: 605 864 998, 721 740 834

Jevíčský zpravodaj Duben 2004 Vydává Městský úřad v Jevíčku.

Vedoucí redaktor Mgr. Robert Jordán. Náklad 300 ks. Vychází 1x
měsíčně. Registrováno MK ČR pod číslem E 11216. Cena 4,- Kč.
Redakce neodpovídá za obsah zveřejněných příspěvků, které jsou
přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány.
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