Leden 2004

Řidiči už nemusejí do Svitav

Od 1. 1. 2004 bude Městský úřad v Moravské Třebové zajišťovat v plném
rozsahu výkon agend, které do 31. 12. 2003 vykonávalo město Svitavy, a to pro celý
správní obvod obce s rozšířenou působností (tj. Moravskotřebovsko a Jevíčsko):
1. Odbor dopravy bude zajišťovat agendy na úsecích registru řidičů (např. řidičské
průkazy), registru vozidel (např. přidělování registračních značek), přestupků na
úseku dopravy, silničního správního úřadu. Odbor dopravy bude sídlit ve dvorním
traktu budovy městského úřadu na ul. Olomoucké č.o. 2. Přístup na odbor bude
vchodem do hlavní budovy z ulice Olomoucké a dále přízemím budovy do
dvorního traktu. Řidiči mohou svá vozidla zaparkovat na ul. Olomoucké podél
budovy úřadu, případně na ul. Piaristické.
Úřední dny odboru dopravy budou následující:
- pondělí, středa 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00
- úterý, čtvrtek 8.00 – 11.30, 12.00 – 14.30
Telefonní spojení na odbor bude následující:
- vedoucí odboru 461 353 080
- registr řidičů a vozidel 461 353 081
- registr vozidel 461 353 082
- zkušební komisař 461 353 084
- technik 461 353 085
- silniční hospodářství 461 353 087
- přestupky na úseku dopravy 461 353 086
2. Odbor kancelář starosty a tajemníka bude zajišťovat výkon agend krizového řízení
a civilní služby. Pracovník vykonávající tyto agendy bude mít kancelář v zadním
traktu budovy Městského úřadu Moravská Třebová na nám. T.G.Masaryka č.o. 29.,
telefonní spojení 461 353 191.

Stavba dálnice D 11 zahájena!

V úterý 20. ledna 2004 hodinu po poledni bude na konci stávajícího úseku
dálnice D 11 na 42. km slavnostně položen základní kámen dálnice D 11. Zahájena tak

bude výstavba dálničního úseku Libice - Chýšť, konkrétně mostů přes tratě Českých
drah.
„Dálnice D 11 je významná pro napojení Pardubického i Královéhradeckého
kraje a my doufáme, že na stavbu prvního úseku brzy navážou další. Podle Ředitelství
silnic a dálnic by výstavba na dalších úsecích měla být postupně zahajována v průběhu
letošního roku a počítá se s rychlým postupem stavebních prací, tak aby do roku 2006
byla dálnice mezi Prahou a naším krajem o 26 kilometrů delší,“ řekl hejtman
Pardubického kraje Roman Línek.
Některé úseky dálnice by měly být podle Ředitelství silnic a dálnic
zprovozněny během dvou let. Část dálnice, která vede přes území Pardubického kraje,
je po majetkoprávní stránce téměř připravena. „Pro Pardubický kraj je rovněž důležité
pokračování rychlostní komunikací R 35. Její první úsek Opatovice - Sedlice zajišťující
napojení kraje na dálnici, by měl být dokončen současně se stavbou dálnice. Chceme
také prosadit rozšíření silnice do Pardubic na čtyřpruh,“ doplnil krajský radní
zodpovědný za dopravu M. Macela.

Mor. Třebová sází na spolupráci s regionem

Na letošním ročníku výstavy cestovního ruchu Regiontour, která se v lednu
konala v Brně, se prezentovala také Moravská Třebová a Region MTJ v expozici
Pardubického kraje spolu s 30 dalšími obcemi, městy a regiony. Součástí výstavy bylo
vyhlášení výsledků soutěže „Pojďte s námi do muzea“, kterou organizovala agentura
pro rozvoj cestovního ruchu Czech Tourism. Soutěže se zúčastnilo přes 90 projektů a
institucí. Cenu za přínos v oblasti „cestovního ruchu v akci“ získalo Muzeum
průmyslových železnic (MPŽ), které v Mladějově na Moravě provozuje unikátní
úzkorozchodnou trať. Cenu za MPŽ převzal Artur Fučík, který k tomu řekl: „Ocenění
nás potěšilo, doufáme, že nám pomůže v přilákání ještě většího počtu návštěvníků“.
Kromě Muzea průmyslových železnic bylo oceněno Technické muzeum v Brně,
Hornické muzeum OKD v Ostravě, Soubor lidových staveb na Vysočině a Muzeum
T.G.M. v Rakovníku.
Společná prezentace města a regionu byla k vidění také v Bratislavě na výstavě
ITF Slovakiatour 2004, které se zúčastnila spolu s Moravskou Třebovou také Česká
Třebová, svazek obcí Kraj Smetany a Martinů a informační centrum Litomyšl; všichni v
samostatných expozicích pod křídly Pardubického kraje. Největší zájem u návštěvníků
vzbuzovaly nové propagační materiály o městě, Tipy na výlety a samozřejmě turisty stále
vyhledávanější úzkokolejka v Mladějově na Moravě. Zástupci města se v rámci výstavy
setkali s reprezentanty partnerského města Banská Štiavnica a svazku obcí Sitno, s nimiž
projednali možnosti spolupráce na mezinárodním projektu podpory turistického ruchu,
financovaného z Visegrádského fondu. Nejbližší výstavou, které se město s regionem
zúčastní, bude Holiday World v Praze od 12. do 15.2. 2004.

Co se lidem v Jevíčku líbí a nelíbí podruhé
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Takto jsme v minulém čísle vyzývali občany a činíme tak i nadále. Vždyť se
najde řada témat, o kterých je nutno diskutovat. Pro rozproudění diskuse jedno
nabízím.
Chodník mezi základní školou a gymnáziem je nejbezpečnější cestou z náměstí
do mateřské školy a na sídliště. Denně tam projde přes tisíc lidí. Nyní zde přibyl plot,
který znemožňuje objet schůdky, a tak maminky s kočárky se musejí proplétat hustým
provozem ve vozovce bez chodníku po ulici Svitavské. Jaké navrhujete řešení? Ozvěte
se do Zpravodaje.

Tříkrálová sbírka

Výnos z 11 otevřených pokladniček v rámci sbírkové akce Tříkrálová sbírka
2004 byl 52 046 Kč: 10 pokladniček Jevíčko - 49 216 Kč, 1 pokladnička Bezděčí u
Trnávky 2 830 Kč. Všem dárcům děkuje Česká katolická charita.

Zasedání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z 27. zasedání Rady Města Jevíčka dne 27. 10. 2003
Rada schvaluje zakoupení smaltovaného oválu se znakem města a tabule se státním
znakem pro označení Městského úřadu.
Rada schvaluje cenovou nabídku na provedení rekonstrukce střechy garáže na ul.
Třebovská z materiálu a finanční výši dle zápisu.
Rada schvaluje nabídku na zajištění služeb od Sita Moravia a.s. provozovna Velké
Opatovice na separovaný odpad „ nápojové kartony“ dle zápisu.
Rada schvaluje stanovení ceny za práci s motorovou pilou ve výši 200,- Kč/hod.
Rada doporučuje komisi pro ŽP dopracovat konkrétní návrh na kácení stromů dle
zápisu.

Usnesení z 28. zasedání Rady Města Jevíčka dne 10. 11. 2003
Rada schvaluje doplnění „Smlouvy o kontrolní činnosti„ (pro ZŠ a ZvŠ Jevíčko).
Rada schvaluje udělení licence na provozování vnitrostátní osobní dopravy pro
dopravce ČSAD Brno – město a.s. na linku č. 720 295 Brno – Jevíčko - Šumperk.
Rada schvaluje „Dodatek č. 2“ pro poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně.
Rada schvaluje „Dodatek č. 3“ ke smlouvě s Ochranným svazem autorským pro práva k
dílům hudebním v kině.
Rada schvaluje PBH Jevíčko zakoupení sporáku na tuhá paliva dle zápisu.
Rada schvaluje finanční příspěvek ČSOP Jevíčko na pořádání Mikulášského karnevalu.
Rada schvaluje zakoupení jednoho mobilního telefonu pro potřebu správce Zámečku
Jevíčko.
Rada schvaluje přidělení bytu v DPH a bytu 2+1 včetně výměny dle přílohy zápisu.
Rada pověřuje investiční techničku jednáním s VHOS a.s. M. Třebová, ve věci
zapracování vyhlášky o náhradním zásobování pitnou vodou do provozního řádu
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vodovodu.
Rada pověřuje starostu jednáním k ocenění zařízení dle zápisu.
Rada pověřuje investiční techničku vyřízením žádosti o parkování v obytné zóně.
Rada pověřuje komisi výstavby a ÚP posouzením navržených variant rozšíření
městského hřbitova.

Usnesení z 29. zasedání Rady Města Jevíčka dne 27. 11. 2003
Rada schvaluje udělení licence na provozování veřejné linkové osobní vnitrostátní
dopravy pro dopravce BODOS bus a.s. Boskovice na následující linky:
a) linka č. 710 120 Letovice-Roubanina-Březina-Jevíčko
b) linka č. 710 140 Boskovice-Uhřice-Jaroměřice-Jevíčko-Chornice
c) linka č. 710 914 Velké Opatovice-Moravská Třebová-Městečko Trnávka–LošticeLitovel-Olomouc
d) linka č. 710 145 Velké Opatovice-Šebetov-Jevíčko-Jaroměřice-Úsobrno-Horní
Štěpánov
e) linka č. 710 913 Velké Opatovice-Jevíčko-Konice-Olomouc
f) linka č. 710 141 Boskovice-Šebetov-Cetkovice-Velké Opatovice–Jevíčko
g) linka č. 710 135 Velké Opatovice-Letovice-Malá Roudka-Jevíčko
h) linka č. 710 190 Letovice-Vanovice-Velké Opatovice-Jevíčko
i) linka č. 710 130 Letovice-Letovice,Chlum-Jevíčko-Jaroměřice
j) linka č. 710 881 Velké Opatovice-Borotín-Boskovice-Blansko
k) linka č. 680 880 Jevíčko-Velké Opatovice-Boskovice-Brno.
Rada schvaluje
a) jednostránkovou prezentaci v hodnotě 5 tisíc Kč do cyklu publikací určených k
propagaci města v rámci Pardubického kraje
b) objednávku 10 kusů této publikace, hodnotě jedné publikace je 100,- Kč.
Rada schvaluje uzavření smlouvy s Českým Telecomem, a.s. na poskytování produktu
Benefit (hlasový balíček).
Rada schvaluje obnovení předplatného produktu „Kerio MailServer 5/20 users
EDU/GOV“.
Rada schvaluje výměnu bytu dle zápisu.
Rada schvaluje stanovení výše nájemného při pronájmu reprezentačních společenských
místností v objektu Zámečku dle zápisu.
Rada doporučuje zápis žadatele o stavební parcelu do seznamu.
Rada schvaluje vyplacení odměny pro ředitele ZŠ a ZvŠ dle přílohy zápisu.

Usnesení z 30. zasedání Rady Města Jevíčka dne 8. 12. 2003
Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor (garáže) na ul. Soudní
51.
Rada schvaluje prodloužení „Dohody o provedení práce“ pro zpracovatele Jevíčského
zpravodaje.
Rada schvaluje finanční podporu pro Sjednocenou organizaci nevidomých a
slabozrakých Česká Třebová dle zápisu.
Rada schvaluje vánoční odměnu pro pracovníky MÚ dle přílohy zápisu.
Rada schvaluje proplacení cestovních výloh za účast na školení v Boskovicích
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pracovníku muzea.
Rada pověřuje místostarostku jednáním ve věci otevření šachového kroužku ve městě.

Usnesení z 31. zasedání Rady Města Jevíčka dne 29. 12. 2003
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor na Soudní 51 dle zápisu.
Rada schvaluje stanovení výše za pronájem nebytových prostor Soudní 51 dle přílohy
zápisu.
Rada schvaluje dlouhodobé ubytování na ubytovně Soudní 51 pro dvě žadatelky za
podmínek stanovených zápisem.
Rada schvaluje finanční příspěvek na Fond ohrožených dětí Praha dle zápisu.
Rada schvaluje finanční příspěvek pro Hospic Anežky České, Červený Kostelec dle
zápisu.
Rada pověřuje starostu jednáním ve věci povolení výjimky dle zápisu.
Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor nám. Komenského
167 za podmínek uvedených v zápisu.
Rada schvaluje návrh komise bytové a sociální na přidělení byru 2+1 ul. Pivovarská a
Okružní I. čp. 281 dle zápisu.
Rada schvaluje ceník SITA Moravia a.s. za svoz a odstraňování zbytkového směsného
KO od občanů.
Rada schvaluje ceník SITA Moravia a.s. za svoz a využití recyklovatelných složek KO.
Rada schvaluje odměnu pro ředitelku MŠ dle přílohy zápisu.
Rada schvaluje odkoupení pozemků dle zápisu.
Rada schvaluje podání žádosti o navýšení nájemného pro budovu gymnázia z
prostředků PK pro rok 2004.

Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 12. 11. 2003
Zastupitelstvo města schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: MUDr. Tomáš Jagoš, Jan Margetin, Rudolf Šnéberger,
b) ověřovatele zápisu ve složení: Karel Skácel, Pavel Komárek,
c) program zasedání,
d) poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2004 ve výši 396,- Kč,
e) úpravu rozpočtu k 31. 10. 2003,
f) OZV města Jevíčka č. 1/2003, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů,
g) OZV města Jevíčko č. 2/2003, kterou se mění OZV č. 4/2001, o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem v městě Jevíčko,
h) OZV města Jevíčko č. 3/2003, o místních poplatcích,
i) zrušení smlouvy o příspěvku z VHA a vrácení příspěvku městu z důvodu nepořádání
akce,
j) smlouvu o dílo – „Oprava silnice III/36613 ul. Biskupická v Jevíčku“ uzavřenou mezi
Městem Jevíčko a Skanska DS a. s., Prostějov v ceně díla 427.206,- Kč vč. DPH +
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s termínem plnění do 31. 3. 2004,
k) smlouvu o dílo č. 0320 na programovou regulaci ÚT – zámek Jevíčko uzavřenou
Jevíčský zpravodaj 1/2004

5

www.jevicko.cz

mezi Městem Jevíčko a KIP Brno, spol. s r. o., Brno v celkové výši 76.940,- Kč,
l) smlouvu č. 1266/2003 o poskytnutí grantu na podporu kulturních aktivit v PK pro
rok 2003 na budování fondu na digitálních nosičích v Městské knihovně ve výši 3.500,Kč uzavřenou mezi Městem Jevíčko a Pardubickým krajem,
m) kalkulaci stočného kanalizace Města Jevíčko pro rok 2003 v návaznosti na změnu
kalkulačního vzorce,
n) zakoupení čerpadel na ČOV Jevíčko,
o) cenu vodného pro rok 2004/m3 – cena bez DPH 18,95 Kč (s DPH 19,90),
p) cenu stočného pro rok 2004/m3 – cena bez DPHJ 17,76 Kč (s DPH 18,65),
q) návrh usnesení.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu IT o regeneraci památek za rok 2003 MPZ Jevíčko,
b) zápis ze schůze kontrolního výboru konaného dne 15. 10. 2003.
Zastupitelstvo pověřuje:
a) starostu sledováním problematiky jídelny v objektu Soudní 51.

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 17. 12. 2003
Zastupitelstvo města schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Karel Skácel, RNDr. Dag Hrubý, Jiří Janeček,
b) ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Zdeňka Jirásková a Mgr. Vlastimil Hebelka,
c) program zasedání,
d) plán práce Rady města Jevíčka na rok 2004,
e) plán práce Zastupitelstva města Jevíčka na rok 2004,
f) dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Českým
TELECOMem a. s., a Městem Jevíčko na předmět díla telekomunikační síť ulice
Nerudova, Jevíčko – přívod SR,
g) dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Českým
TELECOMem a. s., a Městem Jevíčko na předmět díla telekomunikační síť ulice
Třebovská, Jevíčko – ÚPS,
h) územní plán sídelního útvaru Jevíčko – změna II.,
ch) OZV města Jevíčka č. 4/2003 o závazných částech změnu II. ÚPSÚ Jevíčko,
i) vypracování žádosti o grant na II. etapu úpravy atria Augustiniánského kláštera ve
výši 100.000,- Kč z prostředků PK (60%) a s podílem města ve výši 66.700,- Kč (40 %),
j) zadání zpracování projektu rekonstrukce bývalých maštalí inseminační stanice na
muzeum a zpracování žádosti k získání potřebných finančních prostředků,
k) vstupní investici k rekonstrukci VZT kuchyně na ulici Soudní č. 51, Jevíčko ve výši
174.887,- Kč bez DPH,
l) na základě doporučení komise výstavby a ÚP studii rozšíření hřbitova v Jevíčku,
variantu B,
m) zakoupení traktorové vlečky,
n) rozpočtové provizorium na rok 2004,
o) prodej nemovitosti č. p. 267 na st. p. č. 196 a p. č. st. 196 v k. ú. Jevíčko – předměstí
panu Lubomíru Krejčímu ml. Okružní II/254, Jevíčko za cenu 50.000,- Kč na základě
doporučení komise výstavby a ÚP (záměr prodeje zveřejněn od 8.7.2003 – 27.7.2003)
p) dodatek smlouvy mezi Městem Jevíčko a KIP Brno, spol. s r. o., který mění článek 4
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(čas plnění na 20. 1. 2004) a článek 7 (platební podmínky na poskytnutí zálohy na
10.1.2004),
q) prodej části p. č. 52 v k. ú. Jevíčko – předměstí za cenu 300,- Kč/m2 manželům
Zikmundovým. Od prodávané výměry této parcely bude pro výpočet kupní ceny
odečtena výměra části p. č. 50/5 přecházející do vlastnictví města a kupující uhradí
poměrnou část nákladů na zaměření parcely k prodeji. (záměr vyvěšen v termínu od
15.10.2003 – 10.11.2003),
r) přijetí daru – části p. č. 50/5 v k. ú. Jevíčko – předměstí od manželů Zikmundových,
s) použití finanční částky z VHA ve výši 7.600,- Kč na dovybavení zámečku,
t) finanční příspěvek VHA ve výši 12.469,- Kč na činnost ČSOP Jevíčko,
u) doplnění inventarizační komise PBH Jevíčko k provedení inventarizace majetku a
závazků příspěvkové organizace PBH Jevíčko k 31.12.2003 o 2 členy : Mgr. Miloslava
Parolka a Jana Margetina,
v) podání žádosti k výstavbě 6 ti bytových jednotek na ul. Svitavská v Jevíčku,
w) převedení nemovitého majetku – budovy Barvířská čp. 560 do správy příspěvkové
organizaci PBH Jevíčko v souladu se zákonem 250/200 Sb., § 27 odst. 2, která tento
majetek zavede do svého účetnictví a je povinna uplatňovat postupy účtování dle
zákona č. 563/1991 Sb.,
x) zadání projektové dokumentace na rekonstrukci části objektu Kobližná 128,
xx) záměr prodeje pozemku st. p. č. 824/1 zastavěná plocha a p. č. 1515/14 – ostatní
plocha v k. ú. Jevíčko – předměstí,
z) koupi zařízení kuchyně a jídelny Soudní 51 do 100 tis. Kč,
z) návrh usnesení.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zhodnocení práce a plnění úkolů ZM a RM a MěÚ Jevíčko za rok 2003
b) vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a připomínek podle
vyhodnocení a dále stanovisko nadřízeného orgánu Krajského úřadu v Pardubicích,
odbor strategického rozvoje ze dne 9. 12. 2003 č. j. KrÚ 5164/2002 OSRK OUPSR,
c) zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 26. 11. 2003,
d) zprávu ze schůze finančního výboru ze dne 17. 12. 2003,
e) úpravu veřejné zeleně na základě doporučení komise ŽP,
f) zprávu o plnění hlavních investičních akcí města Jevíčka za rok 2003.
Zastupitelstvo ukládá:
a) finančnímu výboru provést posouzení a výběr výhodnějších pojišťovacích podmínek,
které bude Město Jevíčko akceptovat při uzavírání pojistné smlouvy na pojištění lesů
pro další období.
Zastupitelstvo vymezuje:
a) závaznou část Územní plán sídelního útvaru Jevíčko – změna II., která tvoří přílohu
tohoto usnesení a vyhlášku o Územním plánu sídelního útvaru Jevíčko – změna II.,
týkající se části Zadní Arnoštov.
Zastupitelstvo nevyhovuje:
a) námitkám k návrhu územního plánu:
1. Rudolf Chudoba, Tučkova 20, 602 00 Brno – týkající se zahrnutí pronajatých
pozemků do ploch určených pro obytnou zástavbu z důvodu řešení zástavby vedle
nemovitosti pana Chudoby v územním řízení, které bude řešit umístění jednotlivých
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domů, vzdálenosti, způsob napojení na inženýrské sítě a přístupy k nemovitostem.
2. Pan Holešovský, Bayerova 4, 602 00 Brno – ohledně přístupové komunikace pro
uvažovanou budoucí zástavbu, nejde o změnu kultury. Bude řešeno podrobnou
dokumentací zástavby lokality a následně v územním řízení bude řešen přístup k
nemovitosti pana Holešovského.
3. Markéta a Petr Krejčí, Zadní Arnoštov 19, 569 43 Jevíčko – ohledně pronajatého
pozemku zahrady, který slouží jako přístupová komunikace k domu manželů Krejčích.
Územně plánovací dokumentace neřeší jednotlivá stavební místa, pouze vymezuje
plochy určené pro určitý druh zástavby. Vzdálenost zástavby, přístupy k nemovitostem
a přístup k domu manželů Krejčích bude řešen v územním řízení na umístění nové
zástavby.
Zastupitelstvo ruší:
a) část usnesení 13/11 – přidělení 30.000,- Kč z VHA ČSOP Jevíčko.
Zastupitelstvo podporuje:
a) variantu „C“ trasy R35,
b) žádost o přehodnocení nové úpravy jízdních řádů ČD,
c) žádost o rozšíření stávajícího autobusového spojení zajišťovaného firmou Bodos a. s.
Boskovice.
Zastupitelstvo pověřuje:
a) starostu jednáním ve věci odvolacího řízení proti rozhodnutí PÚ – komplexní
pozemkové úpravy.

Významné osobnosti Jevíčska
v Městském muzeu

Emil Tutsch
nar. 31. července 1876 v Unerázce - zemřel 27. května 1966 v Mor. Třebové
Jistě zásadní zásluhy o jevíčské muzeum si získal vlastivědný pracovník Emil
Tutsch. Narodil se 31. 7. 1876 v Unerázce a navštěvoval 4 roky českou jednotřídku
v Bezděčí. Jeho rodiče hospodařili na několika měřicích pole, bydleli v domku č. 12,
otec Antonín s manželkou Kateřinou, rozenou Kadlecovou z Plechtince.
Po škole v Bezděčí chodí E. T. 3 roky do utrakvistické obecné školy v Měst.
Trnávce - školní utrakvismus znamenal, že v prvním ročníku se vyučovalo v mateřském
jazyce, v druhém částečně v obou řečech, ve třetím pouze německy. Utrakvistické školy
zanikly v roce 1918.
Následují dva roky studia na německé měšťanské škole v Mor. Třebové a
závěrem čtyřletý německý učitelský ústav v Olomouci.
Jako učitel působil E. T. rok na německé obecné škole v Kozlově u Hranic,
dále pět let v Měst. Trnávce a poslední „štace" od 15. 9. 1901 byla česká obecná škola
v Jevíčku. Zde se stává později řídícím učitelem a učí až do roku 1935, kdy odchází na
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trvalý odpočinek. Zůstává však i nadále činný jako konzervátor státní památkové péče
v Brně pro okres Mor. Třebová a současně jako okresní jednatel státního
archeologického ústavu v Praze. Přednáší, píše články do různých časopisů, dopisuje si
s odborníky jako Dr. Skutilem z Brna o pravěku na Malé Hané, s Pavlou Vacovou
z Hor. Štěpánova o národopise, s dr. Turkem ohledně lokalizace a slovanskosti Mařína,
s Dr. Hosákem o rodokmenech, je požádán prof. Šústekem z Brna, aby napsal
vlastivědu moravskotřebovského okresu, vyměňuje si názory s prof. Dr. Hrubým ze
zemského archivu v Brně atd. Bohužel tato korespondence i ostatní jeho osobní fond
jsou v archivu v Litomyšli. Kde jsou doby, kdy byl archiv v Jevíčku a vše se dalo
studovat v našem městě. V Litomyšli je i velké dílo Emila Tutsche, jeho celoživotní
práce s názvem „Bylé - nebylé", které je bohužel v rukopise, nebylo zatím vydáno
tiskem. Když jsem je měl vypůjčené a četl je, byl jsem okouzlen jejich vtipem, lidovou
moudrostí, krásou pověstí a pohádek, pořekadel a rčení, přísloví, prognostik, zvyků a
pověr atd. Tutsch je sbíral na celé Malé Hané, poslouchal jako malý chlapec, slyšel od
svých žáků jako učitel, s některými se seznámil ve starší vlastivědné literatuře našeho
kraje. Ten podivný název „Bylé - nebylé" chce říci, že autor vypráví „páté přes deváté",
ať to bylo nebo nebylo, hlavně se zasměj čtenáři a zamysli se na lidovou moudrostí
našich předků.
Mimo zmíněné články vydal Tutsch v roce 1928 „Krátké dějiny města Jevíčka",
v roce 1937 „Staré Jevíčko" - společně s J. Mackerlem, dále „Kostelíček sv. Bartoloměje
u Jevíčka" a v roce 1940 „Regesta listin Městského archivu v Jevíčku".
Jsem rád, že mám osobní vzpomínky na řídícího učitele E. Tutsche. Učil nás
na obecné škole v třetí třídě. Měli jsme ho rádi a nosili mu různé předměty pro jevíčské
muzeum. Dnes nám chybí podobní učitelé, přátelé muzea, milující naše město, kteří by
se věnovali práci s mládeží v muzeu. Vždyť muzeum nejsou jen vitríny se zaprášenými
věcmi, ale je to místo, kde se dá něco zajímavého vidět, dozvědět se, pobavit se. E. T.
byl též dlouholetým kronikářem Jevíčka (1921-1935), s mimořádnými znalostmi historie
města a Malé Hané, s hlavní zásluhou o záchranu Městského muzea (1925-1947),
obdařený velkou láskou k rodnému domovu, obětavostí, pracovitostí a jedinečnou
pamětí.
Často zklamán a nepochopen umírá v Domově důchodců v Mor. Třebové dne
27. 5. 1966 ve svých devadesáti letech. O místo jeho věčného odpočinku na zdejším
hřbitově se starají členové HVK (viz článek p. Havlíčka JZ 2002/1.
Jsme rádi, že v případě pana E. Tutsche platí Sinuhetovy verše:
„Je jen jedna milovaná krajina:
kde měl člověk svou kolébku,
kde má mít i svůj hrob."
Ing. Jan Suchomel
Ukázka ze sbírky Emila Tutsche Bylé - nebylé
Dr. Bareš se prochází po rynku. Je 8 hodin ráno. Přidruží se p. Rovner, rodák
jevíčský, založil koncem let sedmdesátých (19. stol.) velkouzenářství v Jaroměřicích
s filiálkou v Jevíčku. Přesto, že rozkvět svého podniku měl stále na zřeteli, věnoval svou
pozornost i životu veřejnému a byl platným spolupracovníkem ve všech komunálních,
hospodářských i spolkových věcech. Stěžuje si na potíže, které má se zdravím a ptá se o
radu.
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Dr. Bareš: ordinuji od 9 hodin.
Procházejí se dále. Bije 9 hodin.
Dr. Bareš: Tak a teď půjdeme do ordinace.
Rovner znovu vypočítává své obtíže.
Dr. Bareš: Kolik je Vám let?
Rovner: 78
Dr. Bareš: Copak tedy chcete, to se nedá nic dělat!
Rovner: Copak budu dlužen?
Dr. Bareš: 15 korun.
Rovner: když to pak vykládal, dodával: „To jsem věděl sám a nemusil jsem za to platit
15 korun."

Za Jevíčko ještě krásnější - I. díl

Bylo to tehdy nádherné odpoledne, nedávno 14. září roku 2003. Před našim
zámečkem, zářícím novotou po rozsáhlé rekonstrukci, se již po 13. hodině pomalu
srocovali jevíčští občané i hosté ze širokého okolí. Sváteční atmosféru umocňovala naše
dechovka mladých hudebníků pod taktovkou prof. Petra Pávka svižnými skladbami.
Byli již přítomni i naši statutární zástupci města i význační veřejní kulturní lidé, aby
slavnostně zahájili otevření renovovaného zámečku a jeho uvedení do provozu ve
prospěch celé naší veřejnosti. Bylo potěšitelné, že mezi hosty byli přítomni i vzácní
představitelé našeho Pardubického kraje: zástupce hejtmana pan ing. Rabas a pan ing.
Miroslav Brýdl.
A v tom se ozval krátce po 14. hodině od městské věže rachot starobylého
kočáru s hraběcí rodinou bývalých majitelů zámečku manželů von Herberstein,
oblečených do svých kostýmů, včetně své komorné. Naše současná městská vrchnost je
v dobové řeči srdečně přivítala a paní hraběnka se svým manželem nato projevili
upřímnou radost a podiv, v jaké nebývalé nádheře se náš zámeček skví. S upřímnou
radostí poděkovali za jeho náročnou generální opravu a popřáli nám všem, aby nám
všechny zámecké komnaty a sály sloužily k obveselení, koncertování, hudbě, poezii a
všelikému dobročinění. Poté byla odhalena pamětní deska, přestřižena vstupní páska
vchodu do zámečku a vzácní hosté, doprovázení našim starostou panem Petrem
Spáčilem se svými konšely, hosty a následně prostým lidem jevíčským vstoupili do jeho
prostor k jeho zevrubné prohlídce.
Je to zajisté velké dílo, které se zdařilo díky dobré a přátelské spolupráci našich
statutárních zástupců města s vedoucími pracovníky KÚ v Pardubicích, kteří náš projekt
rekonstrukce zámečku úspěšně obhájili u Evropské komise pro rozvoj venkova a
zajistili nám několikamiliónové krytí z projektu SAPARD. Velký dík všem, kteří se o
toto dílo přičinili, abychom měli opět krásnou moderní knihovnu včetně internetu,
společenský menší sál pro poslech komorní hudby, přednášek a pro různá setkání,
učebny hudební školy, posluchárnu a navíc zcela nově zrenovovanou, pro nás
neznámou, malou kapličku, která byla v minulosti vždy záměrně skryta. Velký dík také
stavební firmě, která měla velké problémy se zajištěním statiky věže zámečku, která
hrozila zhroucením, neboť její základy byly velmi mělké. V takové nádheře se náš
zámeček ve své existenci ještě nikdy neskvěl.
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Leč, je to jen malá náhrada za téměř zcela nevyužitý krásný divadelní sál
„záložny" na náměstí v Jevíčku, který v soukromých rukách je pro veřejnost takřka
nevyužitý. Jevíčko bylo vždy velkým kulturním centrem pro náš kraj, působil zde
v minulosti vždy na dobré úrovni jevíčský divadelní ochotnický spolek a navíc do
Jevíčka rádi přijížděli i profesionální divadelní společnosti ze Šumperka, Brna či Prahy.
Nebylo by možné tuto tradici obnovit?!
Josef Skácel sen.

Redakce se panu Skácelovi omlouvá, že na tento jeho příspěvek dochází až
nyní, přednost dostal jeho příspěvek o M. R. Štefánikovi, který dodal dříve a následná
reakce Ing. Zezuly. Navíc prosincový Zpravodaj byl kratší kvůli vloženému Speciálu.

Který měsíc bývá v Jevíčku chladnější
- leden nebo únor?

Oba měsíce jsou zimní, pro jejich teploty uvedu několik pranostik: O sv.
Erhartu (3. 1.) zima zebe do nártu, na sv. Hygina (11. 1.) pravá zima začíná, na sv.
Knuta (19. 1.) přichází zima krutá, o sv. Anežce (21. 1.) od kamen se nechce, na Pavla
obrácení (25. 1.) mění se počasí. Tento výrok vyjadřuje i možnost proměnlivých teplot
koncem ledna.
Z pranostik na únor: O Hromnicích (2. 2.) mrzne až praští, o sv. Veronice (4.
2.) bývá ještě sanice, o sv. Scholastice (10. 2.) navleč si rukavice. Na s. Valentina (14. 2.)
může zamrznout i kolo mlýna, nenajde-li Matěj (24. 2.) led, udělá jej hned. Rovněž tato
pranostika se vztahuje k možným proměnlivým teplotám v třetí dekádě února a některé
k možným záchvěvům zimy ještě v březnu a dubnu. Zelené Hromnice - bílé velikonoce,
masopust na slunci - pomlázka u kamen.
Rok
leden únor
Rok
leden únor
Normál -3,5
-2,0
1992
-0,5
1,5
1980
-5,4
1,3
1993
-3,0
-2,9
1981
-4,8
-0,9
1994
1,7
-0,8
1982
-6,7
-2,5
1995
-1,8
3,0
1983
2,5
-3,3
1996
-4,8
-5,1
1984
-1,4
-1,4
1997
-4,3
1,0
1985
-9,6
-6,1
1998
0,4
2,7
1986
-1,6
-7,9
1999
-0,9
-1,7
1987
-8,7
-1,7
2000
-3,0
2,1
1988
0,6
0,5
2001
-1,9
-0,3
1989
-0,5
2,9
2002
-1,9
2,8
1990
-0,6
3,2
2003
-2,5
-4,2
1991
-1,0
-4,7
Tabulka informuje za sledovanou dobu 24 let o průměrných teplotách v lednu
a únoru ve oC. V 7 případech byl leden chladnější normálu a únor v 8 případech.
Nejchladnější leden i únor byl v roce 1985, potom až 1996. Rok 1985 byl celý chladný,
protože celoroční průměrná teplota byla jen 6,3 oC, když normál je 7,6.
František Plech
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Notářka Mgr. Ludmila Mazlová

oznamuje, že na Měst. úřadě v Jevíčku nyní úřaduje

v úterý od 11 hodin

(Tel.: 461 540 171)
Školící a rekreační středisko ZZN Břeclav a. s., které se nachází nedaleko Jevíčka,
nabízí široké veřejnosti tyto služby:

možnost krátkodobého i dlouhodobého ubytování, pořádání
různých školení a kurzů.
Dále nabízíme možnost pořádání rodinných oslav - svateb, narozenin apod.
Bližší informace na telefonu 461 325 195 p. Čermák

Jevíčský zpravodaj Leden 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.
Původní grafická úprava: Mgr. Robert Jordán Redakce zatím nemůže
bohužel ovlivnit konečný vzhled při tisku.
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