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Bilance nehodovosti ve svitavském okrese
za rok 2003

V roce 2003 došlo na silnicích svitavského okresu k 1 411 dopravním
nehodám. Při nehodách bylo usmrceno patnáct osob, šedesát utrpělo těžká zranění a
čtyři sta dvacet sedm osob bylo zraněno lehce. Celková škoda činí 66 691 000 Kč. Z
toho škoda na vozidlech představuje 64 963 000 korun, jiná škoda 1 728 000 korun.
Požití alkoholu v souvislosti s dopravními nehodami bylo zjištěno ve 133 případech.
Celkem bylo vyšetřováno 1 224 pachatelů dopravních nehod. Jedenatřicet účastníků
dopravních nehod bylo ve věku do patnácti let. Z celkového počtu nehod bylo 387
šetřeno jako malá dopravní nehoda, 125 případů bylo šetřeno jako trestný čin. V obci se
stalo 793 nehod a mimo obec 618 dopravních nehod. Také byla šetřena jedna dopravní
nehoda, která se stala mimo okres. Na silnici I. třídy se událo 573 nehod, na silnici II.
třídy 288 nehod a na silnici III. třídy bylo 198 dopravních nehod. Na místních
komunikacích bylo 259 nehod, na územních komunikacích - polních a lesních cestách
došlo k devíti dopravním nehodám a na územních komunikacích - parkovištích je
vykazováno 84 dopravních nehod. Řidičem motorového vozidla bylo zaviněno 1 212
dopravních nehod. Řidiči nemotorových vozidel zavinili 55 dopravních nehod a chodci
mají na svědomí 9 nehod. Domácími zvířaty a lesní zvěří bylo zapříčiněno 93
dopravních nehod a jiným účastníkem 4 nehody. Závadě na komunikaci se připisují
čtyři nehody. Šestnáct dopravních nehod se připisuje technické závadě vozidla a
osmnáct nehod bylo zapříčiněno vlivem jiného zavinění. V porovnání s rokem 2002 se
jedná o nárůst 102 dopravních nehod. Následky nehod zaznamenaly také nepříznivý
nárůst o čtyři případy úmrtí, čtyři těžká zranění a sedmdesát sedm lehkých zranění osob.
Celková způsobená škoda oproti roku 2002 je nižší o 2 584 000 Kč. Tvoří ji škoda
způsobená na vozidlech, která vykazuje pokles o milion devět set šedesát šest tisíc
korun a jiná škoda, která je nižší o šest set osmnáct tisíc korun.
K tomuto srovnání je nutné dodat, že porovnávání nehodovosti roku s rokem
je pouze orientační, nikoliv hodnotící. Každý rok má svá specifika a nehodovost
ovlivňují mimo jiné také různé měnící se faktory. Jedná se o meteorologické podmínky,
nárůst stále rychlejších vozidel, zhoršující se stav vozovek, objížďkové trasy, a lze
jmenovat podobné další. Nelze také pominout skutečnost, že na silnicích přibývá stále
větší počet nových nezkušených řidičů ve věku 18 let, kteří již prohánějí svá rychlá
vozidla nebo auta rodičů. Podle statistik nehodovosti v našem okrese je jako příčina

vzniku nehody na prvním místě vykazován nesprávný způsob jízdy. Připomínám, že
zažitým nešvarem je také jízda při středu vozovky. Druhé místo zaujímá rychlost jízdy a
v pořadí třetí je nedání přednosti v jízdě. Každoroční nárůst nehodovosti v žádném
případě nelze házet pouze na bedra policie. Ta svojí přítomností samozřejmě působí na
chování řidičů a to se často neobejde také bez nepopulárních sankcí. Policie každoročně
provádí preventivní programy se zaměřením na předcházení nehodovosti. Rok 2003 byl
vyhlášen rokem ochrany nemotorizovaných účastníků silničního provozu, hlavně dětí a
seniorů. V důsledku toho se prováděl zvýšený dohled nad silničním provozem. Policie
České republiky, okresní ředitelství Svitavy bude i nadále věnovat zvýšenou pozornost
dodržování silničních pravidel a to nejen řidiči, ale i ostatními účastníky silničního
provozu.

Dopravní nehoda s následkem smrti

K tragické dopravní nehodě došlo v neděli 1. února ve 23,20 hodin na silnici
druhé třídy číslo 371 v katastru obce Městečko Trnávka. K dopravní nehodě došlo tím
způsobem, že dvacetiletý řidič jedoucí s vozidlem Ford Sierra ve směru jízdy od
Rozstání na Městečko Trnávku po projetí levotočivé zatáčky z dosud nezjištěných
příčin uvedl vozidlo do smyku a vyjel vlevo mimo komunikaci, kde bokem vozidla
narazil do stromu. Při této dopravní nehodě došlo ke smrtelnému zranění jeho
čtyřiadvacetileté spolujezdkyně. Řidič utrpěl lehké zranění. Požití alkoholu řidičem bylo
vyloučeno provedenou dechovou zkouškou. Škoda na vozidle se odhaduje na 35 tisíc
korun.
Věc je nadále v šetření, případ na místě převzal policejní rada. O pachateli
přestupku, respektive trestného činu, nebylo prozatím rozhodnuto.

Internetové stránky Pardubického kraje

Současná
podoba
internetových
stránek
Pardubického
kraje
www.pardubickykraj.cz je členěna do tří logických celků – Pardubický kraj, Samospráva,
Krajský úřad.
Část „Pardubický kraj“ seznamuje s naším krajem, jeho symboly, periodiky
vydávanými krajem. Najdete zde přehled obcí s kontakty na obecní a městské úřady,
mapy z geografického informačního systému krajského úřadu, přehled grantových
programů, odkazy na zajímavé stránky a aktuality.
V části „Samospráva“ se nachází informace o hejtmanovi, Radě Pardubického
kraje, jednotlivých zastupitelích a výborech zastupitelstva. Přehled o činnosti
Zastupitelstva Pardubického kraje lze získat ze zápisů z jednání.
Část „Krajský úřad“ popisuje členění a činnost krajského úřadu. Jednotlivé odbory
zveřejňují informace o své náplni práce, personálním obsazení, důležitých dokumentech
a také aktuality. Profilové kategorie pomohou s návodem na řešení životních situací,
seznámí s nejdůležitějšími dokumenty a předpisy, podají klíčové informace o úřadu a
poskytnou přehled organizací zřizovaných krajským úřadem. Kontakt na pracovníky
krajského úřadu získáte v telefonním seznamu. Samozřejmostí je mapka s umístěním
budov krajského úřadu, elektronická podatelna a elektronická úřední deska.
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Návrh stránek byl vytvářen s ohledem na uživatele, kteří používají pomalejší připojení
na internet. Z tohoto důvodu je minimalizována grafická náročnost stránek.
Základní informace o Pardubickém kraji jsou rovněž poskytovány v anglickém,
německém, francouzském a polském jazyce.

Kontrolní den na dálnici D11 a jednání
o zajištění přípravy a financování R35

V sídle Pardubického kraje se uskutečnil další kontrolní den výstavby dálnice
D11. Šlo o první kontrolní den po zahájení stavby dne 20. ledna 2004. To se týkalo
mostů přes tratě Českých drah. Staveniště již bylo předáno dodavateli.
„K výraznému pokroku došlo i na ostatních úsecích. Hlavní trasa kolem Chlumce nad
Cidlinou a na území Pardubického kraje je již zcela majetkoprávně vypořádána a
zahájení stavby se předpokládá do poloviny roku 2004,“ řekl krajský radní zodpovědný
za dopravu Miloslav Macela.
Na úsek Chýšť – Osičky již podalo Ředitelství silnic a dálnic žádosti o stavební
povolení příslušným stavebním úřadům. „Dle našich informací úřad v Lázních
Bohdaneč již stavební povolení vydal, na pardubickém magistrátu má být povolení
vydáno do konce února,“ doplnil Macela.
Komplikovaná je zatím situace v úseku před Hradcem Králové, kde další
postup brzdí majetkoprávní problémy. U pozemku, který zakoupilo 67 odpůrců dálnice,
bylo požádáno o zahájení vyvlastňovacího řízení.
Po skončení kontrolního dne na dálnici D11 proběhlo obdobné jednání
týkající se rychlostní komunikace R35. Šlo o první jednání tohoto druhu svolané z
iniciativy náměstka ministra dopravy Jiřího Kubínka. Účastníci jednání (Ministerstvo
dopravy, Ředitelství silnic a dálnic, Státní fond dopravní infrastruktury a zástupci krajů)
se zabývali koordinací přípravy komunikace, která povede na území pěti krajů.
„Jde o stavbu v celkové délce 320 kilometrů a je nutno ji pojímat jako jeden dopravní
tah,“ vysvětlil krajský radní zodpovědný za dopravu Miloslav Macela.
Ředitelství silnic a dálnic a kraje zváží zadání studie, která by měla přispět k sjednocení
postupu přípravy R35 v jednotlivých krajích.
„Jde o studii, která zároveň navrhne možné zdroje financování této významné
dopravní stavby,“ dodal ještě Macela.

Integrovaný dopravní systém
Pardubického kraje

Rada Pardubického kraje schválila text smlouvy o odborné spolupráci s
pardubickým Institutem Jana Pernera. Týká se přípravy integrovaného dopravního
systému Pardubického kraje. Jde o rámcovou smlouvu, konkrétní úkoly budou
stanoveny následně v dodatcích. Pracovní skupina složená ze zástupců Pardubického
kraje, města Pardubice, Českých drah, Dopravního podniku města Pardubice,
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společnosti CONNEX Východní Čechy a Univerzity Pardubice však začala pracovat již
v roce 2003.
„Skupina vytipovala problémové okruhy, které je třeba detailněji rozpracovat.
Jde např. o analýzu poznatků a zkušeností z tvorby a provozování tuzemských a
zahraničních integrovaných dopravních systémů, sjednocení zásad pro odbavovací a
tarifní systémy v rámci IDS Pardubického kraje či návrh modelu tvorby linek,“ řekl
Miloslav Macela, radní zodpovědný za dopravu.
V souvislosti s realizací integrovaného dopravního systému se otevírá možnost
podání žádosti o finanční prostředky na rozvojový investiční projekt zaměřený na
zlepšení dopravní obslužnosti. U projektu je nezbytná spolupráce a spoluúčast kraje a
obcí.

Hospic v Pardubickém kraji

Radní Pardubického kraje se seznámili se snahou občanského sdružení
„Smíření“ vybudovat na Chrudimsku v našem kraji doposud neexistující hospic. Toto
specializované zařízení pro nevyléčitelně nemocné pacienty pomáhá umírajícím tím, že
se jim snaží poskytovat úlevu od bolesti. Umožňuje tak nemocným důstojný odchod ze
života v příjemném prostředí a za účasti jejich nejbližších.
„Existující hospice jsou financovány částečně zdravotními pojišťovnami (kódy
pro ošetřovatelskou péči), částečně dotacemi z Ministerstva zdravotnictví ČR a
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (hospicová péče má svou stránku zdravotní i
svou stránku sociální), dále pak obcemi, církvemi a různými sponzory,“ řekl Josef
Janeček, radní zodpovědný za zdravotnictví a sociální věci.

Co se lidem v Jevíčku líbí a nelíbí potřetí

Tak jsme se ani napotřetí nedočkali ohlasu na naši výzvu. Zdá se, že zřejmě
nikoho netíží schůdky na chodníku mezi gymnáziem a základní školou. Asi si nezkusil
projet po Jevíčku s kočárkem. Objevily se však ohlasy jiného druhu, plot byl naříznut,
schůdky objížděny po v té době zasněžené trávě, chodník po oblevě ponechán pod
vodou. Skutečně vám nevadí, že problém zůstal nevyřešen. Ozvěte se do Zpravodaje.

Vstupte do řad AVZO

Vážení spoluobčané
Chceme Vás informovat o činnosti našeho sdružení AVZO TSČ ČR jako
nástupnické organizace bývalého Svazu pro spolupráci s armádou. Jako sdružení
pracující s dětmi, mládeží a ostatními občany vytváříme podmínky pro jejich zapojení
do činnosti s orientací na zajímavou sportovní a technickou činnost. Druhy sportů a
oblasti jejich působení určuje směrnice Republikového kolegia AVZO TSČ ČR. Naše
základní organizace v současné době pracuje s těmito odbornostmi: letečtí modeláři,
střelci, radisté. Automotoklub v tomto roce zabezpečí i minikárový oddíl mládeže.
Abychom se v našem městě ještě více představili při různých akcích, chceme náborovat
do našich řad větší počet zájemců z řad školní mládeže, ale i jejich rodičů. Pro vaši
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informaci letečtí modeláři náborem získali 15 žáků, střelci 8 žáků, radisté se těší na
radioamatéry. Taktéž oddíl minikárového sportu čeká na zájemce nejen o závodění, ale i
při stavbě minikár. Toto se stává stále více náročnější na technické zvládnutí řady prvků.
Vážená mládeži, ale i vážení občané. Letečtí modeláři jsou vedeni staršími
zkušenými modeláři a schází se každý čtvrtek v modelářské dílně AVZO Palackého
nám. 15 od 16 do18 hodin, kdy je možné se v tuto dobu přihlásit. Vedoucím kroužku je
Lukáš Walert. Střelci, kteří se do kroužku přihlásili v počtu osmi žáků , se scházejí
každé úterý od 17 do 18 hodin. Vedoucím střeleckého kroužku je Vladimír Staněk.
Přihlásit se je možno každé úterý od 17 do 18 hodin v budově AVZO. Radisté čekají na
zájemce, vedoucím kroužku je Zdeněk Ambroz. Přihlásit se je možno ve čtvrtek
v prvním poschodí od 16 hodin u leteckých modelářů nebo v kanceláři AVZO. Zájemci
o minikárový sport se mohou informovat každý čtvrtek od 17 hodin v kanceláři AVZO
v prvním poschodí.
Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností se
těší na spolupráci s občany našeho krásného města.
Ing. Vilém Slechan
předseda AVZO ZO Jevíčko Palackého nám. 15

Jak může občan kontrolovat své zastupitele?

Pořizování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva
Existuje zákon, který upravuje otázku pořizování videozáznamu ze zasedání
zastupitelstva?
Odpovídá:
JUDr. LUBOMÍR ŠIMEK,
MV ČR
Žádný ze zákonů neupravuje otázku pořizování videozáznamu ze zasedání
zastupitelstva. Je tedy jen a pouze na zastupitelstvu zda pořízení umožní, a to buď
obecně (např. v jednacím řádu) nebo v konkrétním případě (zda nedojde k narušení
průběhu). V případě rozdílných názorů nezbude než o věci hlasovat (podle § 87 zákona
o obcích, kdy je k platnému usnesení třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů
zastupitelstva).
Pořizování takových záznamů však podléhá ustanovení § 12 občanského zákoníku,
podle kterého
a) písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové
záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být
pořízeny nebo použity jen s jejím svolením (pozn.: bez tohoto svolení by došlo k
neoprávněnému zásahu do práva na ochranu osobnosti )
b) svolení není třeba, použijí-li se k účelům úředním na základě zákona (pozn.: žádný
zákon takové užití pro jednání zastupitelstva neupravuje)
c) svolení není třeba, pořídí a použijí-li se přiměřeným způsobem pro vědecké a
umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství (pozn.:
uváděný účel pod tuto výjimku nepatří).
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Zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva města
Může občan nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce a
pořizovat si z nich výpisy?
Odpovídá:
JUDr. Lubomír Šimek,
MV ČR
Ustanovení § 95 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, upravuje povinnost uložit zápis o průběhu zasedání
zastupitelstva na obecním úřadu k nahlédnutí. Podle § 16 odst. 2 písm. e) má zletilý
občan obce m.j. právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce a
pořizovat si z nich výpisy. Shodné oprávnění má podle § 16 odst. 2 a § 17 zletilá fyzická
osoba, která vlastní na území obce nemovitost nebo je cizím státním občan a je v obci
hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a
která byla vyhlášena. Zákon o obcích orgánům obce výslovně neukládá povinnost
poskytnout občanovi obce na vyžádání kopii zápisu. Vzhledem k tomu, že zasedání
zastupitelstva je veřejné (§ 93 odst. 2), bude záležet na konkrétních podmínkách v obci
zda místo nahlédnutí do zápisů a pořízení výpisu dá občanovi k dispozici celý zápis. K
této praxi přikročila řada obcí, např. i zveřejňováním zápisů z jednání zastupitelstva na
internetu.
Pokud jde o člena zastupitelstva obce, je třeba si uvědomit, že je členem
orgánu, z jehož zasedání se zápis pořizuje. Nelze tedy omezovat jeho právo mít k
dispozici celý zápis (buď na vyžádání nebo stanoví-li tak jednací řád ve všech
případech). Mezi jeho práva patří rovněž právo podat proti zápisu námitky, o nichž
podle § 95 odst. 2 zákona o obcích rozhoduje nejbližší zasedání zastupitelstva.
Zveřejňování zápisů z jednání rady obce
Mohou občané obce nahlížet do usnesení případně zápisů z jednání
zastupitelstva obce a rady obce a pořizovat si z nich výpisy?
Odpovídá:
JUDr. LUBOMÍR ŠIMEK,
MV ČR
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, přiznává v § 16 odst. 2 písm. e) občanům obce a dalším fyzickým osobám
právo nahlížet mj. do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce a do unesení rady
obce a pořizovat si z nich výpisy. Ustanovení § 101 odst. 3 zákona o obcích, které
upravuje institut nahlížení do zápisů ze schůze rady, bylo s účinností od 1.1.2003
doplněno tak, že zápis musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům
zastupitelstva obce. Do konce roku 2002 platila povinnost uložit zápis u obecního
úřadu k nahlédnutí aniž bylo stanoveno komu.
Kromě uvedeného je třeba vzít v úvahu i to, že jednání rady obce je podle §
101 odst. 1 neveřejné a stanovení podrobností o jednání v jednacím řádu zákon o
obcích svěřuje v § 101 odst. 4 pouze radě obce a nikoliv jiným orgánům obce včetně
zastupitelstva. Obsah zápisu stanovený v § 101 odst. 3 je obsahem minimálním, nic tedy
nebrání radě obce, aby v jednacím řádu stanovila jeho další náležitosti.
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Zasedání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z 32. zasedání Rady Města Jevíčka dne 14. 1. 2004
MR schvaluje uzavření nových nájemních smluv na hrobová místa.
MR schvaluje věcný dar na halový turnaj v kopané.
MR schvaluje stanovení výše stravného dle zápisu.
MR schvaluje žádost o ubytování na ubytovně dle zápisu.
MR schvaluje věcný dar do tomboly na plesy pořádané ZŠ a ZvŠ a Gymnáziem Jevíčko.
MR schvaluje věcný dar do tomboly na ples SDH Jevíčko.
MR schvaluje odměnu pro vedoucí za 3/IV 03 dle zápisu.
MR schvaluje věcný dar pro členy SDH Jevíčko u příležitosti udělení medaile „Za
záchranu lidského života".
MR schvaluje záměr prodeje nemovitého majetku dle zápisu.
MR pověřuje starostu jednáním ve věci chodníku ke stanici ČD.
MR schvaluje bezplatný pronájem synagogy pro kulturní komisi.
MR schvaluje nového člena komise mládeže a sportu.
MR schvaluje odpisový plán ZŠ a ZvŠ Jevíčko dle zápisu.
MR schvaluje finační příspěvek Konfederaci politických vězňů v Litomyšli dle zápisu.
MR schvaluje zakoupení jednoho počítače pro účel MěÚ Jevíčko do 20 tis. Kč.
MR schvaluje smlouvu o odkoupení zařízení dle zápisu.
MR schvaluje Dodatek smlouvy s Gymnáziem Jevíčko na pronájem nebytových prostor
dle zápisu.
MR schvaluje obsazení správcovství ubytovny dle zápisu.

Společenská kronika

Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Olga Pospíšilová
Anna Vymětalová
Eliška Mauerová
Kateřina Grulichová
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Františka Továrková
Felicia Bomberová
Bohumil Doubek
Miloslav Dosedla
Jiřina Federová
Květoslava Jeřábková
Marie Zemánková

Životní jubileum v měsíci lednu oslavili:
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Jiřina Šebelová
Božena Dragonová
Metodějka Šponerová
Jaromír Novák
Jaroslav Wolf
Alois Bystrý
Marie Jandíková

Životní jubileum v měsíci únoru oslaví:
František Schuster
Bohumila Plechová
Rudolf Beran
Jarmila Poláchová
Anna Navrátilová

Jubilantům blahopřejeme

Vánoční strom republiky se vrátil

Po roce 1989 se opět vrací do našich měst a obcí vánoční strom republiky.
Začátkem prosince se rozsvěcuje i v Jevíčku na Palackého náměstí a oznamuje nám
blížící se Vánoce, nejkrásnější svátky roku, svátky dětí, radosti a pokoje. Připomíná
nám-chystej dárky dětem a nezapomeň na opuštěné děti, na děti žijící bez rodičů a
v bídě.
Jak a kdy vznikla tradice stavění vánočních stromů? První, kdo přišel
s nápadem stavět velké vánoční stromy, nazývané stromy republiky, byl redaktor
Lidových novin v Brně, spisovatel a básník Rudolf Těsnohlídek (1882-1928). O
Vánocích 1919 Těsnohlídek se svými přáteli, Františkem Koudelkou, posluchačem
Akademie výtvarných umění a soudním oficiálem Josefem Tesařem z Brna, byli na
procházce v zasněžených bílovických lesích. Začalo se stmívat, když uslyšeli nářek
dítěte. Prošli sečí a na kraji vysokého lesa uviděli malé děťátko. Leželo v dolince, ve
sněhu, jen s čepičkou, košilkou a lehkým kabátkem, pod sebou špinavou peřinku. Bylo
celé promodralé zimou, odsouzené k podchlazení a blízké smrti. Opuštěné „matkou",
bezbranné, drtilo v ručkách sníh. Těsnohlídek a jeho přátelé zanesli děťátko na
četnickou stanici, kde bylo ošetřeno a zavezeno s zápalem plic do dětské nemocnice
v Brně.
Zde je sestry hned poznaly, neboť je ošetřovaly asi před měsícem. Tak byla
zjištěna jeho matka, 23letá nádenice z Velkého Meziříčí. Později byla odsouzena za
tento čin k pěti měsícům žaláře. Otec dítěte, ruský zajatec, byl již zpět v Rusku,
nedosažitelný. Těsnohlídek a jeho přátelé pojmenovali nalezené děvčátko Liduškou, v té
době měla 16 měsíců. Matku dohnala k hrůznému činu velká bída. Lidušku, která
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vyrostla v pěstounské rodině, namaloval jeden z nálezců - malíř Fr. Koudelka - její
portrét s názvem „Dívka se zlatými copy" visí ještě dnes v obrazárně města Brna.
Tím ale příběh nekončí. Bouřlivák Těsnohlídek, čestný a statečný člověk, se
inspiroval vánoční jedlí z dánské Kodaně, kde se od r. 1914 staví „Jultrae" (vánoční
jedle) jako symbol lidské solidarity, pokoje, míru a milosrdenství. Dne 7. prosince 1924
kácí skupina mužů nejkrásnější jedli v bílovických lesích, strom je dovezen a postaven
na náměstí Svobody v Brně a osvětlen při fanfárách Smetanovy Libuše. Slavnosti se
zúčastní i zatím již šestiletá Liduška. Na místě, kde byla v lese nalezena, je postaven
malý pomníček s textem, že na památku této události se staví vánoční strom republiky.
Po Brně následují další města v celé republice, kde se staví vánoční stromy - pod nimi je
kasička - do které občané dávají finační dary pro opuštěné a potřebné děti.
Z prvních sbírek byl postaven dětský domov Dagmar v Brně-Žabovřeskách.
Poprvé přijal opuštěné děti v roce 1930. Jméno Dagmar, v překladu „paní dne" pochází
opět od Dánů, kteří tak nazvali půvabnou Markétu, dceru Přemysla Otakara I.,
manželku dánského krále Valdemara II., kterou měli rádi.
Letos bylo osvětlení vánočního stromu v Jevíčku značně poškozeno vandaly,
bylo by velkým rizikem dávat pod strom pokladničku s penězi. Jak se časy mění! Sbírku
provádí Česká katolická charita v rámci akce Tříkrálová sbírka 2004, byla úspěšná,
vybralo se 52 046 Kč.
Ušlechtilý odkaz spisovatele R. Těsnohlídka, z jehož tvorby si připomeňme
aspoň humorný příběh „Lišky Bystroušky", o přátelství člověka a chytré lištičky, který
byl literární předlohou pro operu Leoše Janáčka, má nepomíjivý význam. Každý rok se
vrací vánoční stromy do našich měst a obcí po celé republice a jsou trvalou inspirací ke
konání trochu dobra, k připomenutí malé Lidušky a bezbranných opuštěných dětí, které
naši pomoc potřebují.
Ing. Jan Suchomel

Od „češky" přes farnost v Biskupicích
k „desátkům" a osadě Zálesí

V 15. století nastalo nedorozumění mezi farářem v Biskupicích a obcí
Jaroměřice. Proč? Biskupický kostel byl v té době kostelem farním a v Jaroměřicích
kostelem filiálním, tudíž Jaroměřice byly přifařeny do Biskupic. Biskupický farář byl také
povinen ustanovit „posadit" do Jaroměřic kaplana, aby „se tam služba Boží dála, pravda
kostelní byla jim učiněna". Jaroměřičtí biskupickému faráři špatně odváděli desátek a o
příbytek kaplana se nepostarali, proto jim r. 1423 biskupický farář žádného kaplana
nedal.
Jaroměřičtí měli odvést za rok 1423 dvě „češky" sypaného obilí biskupickému
faráři. Pro vysvětlení češka byla míra sypaného obilí, zavedená ve 13. století za doby
Přemysla Otakara II. a bylo to množství obilí, co se na dvě dlaně vejde. Určitě to nebylo
celkové množství, ale množství za jednoho občana.
Roku 1638 byla samostatná duchovní správa v Biskupicích zrušena a
obnovena byla potom až r. 1786 na základě závěti hraběnky Marie Antonie
Blümengenové ze dne 5. 3. 1782, veřejně prohlášené 7. 11. 1785. Jmenovaná dala r.
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1775 postavit současný kostel v Biskupicích na místě původního malého, vysvěcen byl r.
1776. Na stavbě se podíleli mistr zednický Jos. Jelínek z Jevíčka, sochař J. Winkler a
malíř Frant. Supper, jehož malby najdeme ve farním kostele v Chornicích, v Moravské
Třebové a obraz v kapli v Březinách. Hraběnka zemřela r. 1785 ve věku 44 let v Brně a
pochována byla v hrobce rodu ve Vizovicích. Z jejího odkazu byl ještě přestavěn r.
1788 kostel ve Vranové Lhotě.
Od sypané češky se podívejme ještě na desátky, které r. 1771 odevzdávali
farnosti v Jevíčku, protože toho roku i když měly kostel, farnost (faráře) neměly. Rychle
nás o situaci bude informovat tabulka:
Jaroměřice
Biskupice
Zálesí
Vysoká
Březinky

sedláků
40
15

zahradníků
20
18

6

8

chalupníků

celkem
60
33
12
15
14

12
15

Na faru v Jevíčku potom jednotlivé obce odevzdaly desátky:
Jaroměřice: 42 mír ječmene, 42 mír ovsa, 30 mírek másla, 120 koláčů a 200 vajec.
Biskupice: 5 mír pšenice, 6 mír ječmene, 16 mírek másla, 66 koláčů, 162 vajec a 10
zlatých, 10 krejcarů.
Zálesí: 24 vajec.
Vysoká: 30 vajec.
Březinky: 6 mír ječmene, 1 míru ovsa, 7 mírek másla, 28 koláčů, 69 vajec a 4 zlaté, 40
krejcarů.
1 míra sypaného obilí = 0,61 hl, 1 mírka = 2,74 litru. Na vysvětlenou sedláci
včetně domkařů dávali po dvou koláčích, sedláci po čtyřech vejcích, chalupníci po dvou.
Ze všeho měl farář 2/3 a o 1/3 se dělili varhaník s kantorem. Jevíčská farnost měla i
s Jevíčkem celkem 11 obcí.
Čtení jsme začali v Biskupicích, proto se podívejme, jak velká tato farnost byla.
Rok

1805
1883
1901

Biskupice
domů/osob
63/521
86/626
94/558

Zálesí
d/o
13/59
28/143
36/215

Nectava
domů/osob
7/45
7/53
8/53

Březinky
domů/osob
21/148
34/220
34/164

Celkem
domů/osob
104/773
155/1042
172/990

Osada Zálesí se původně od svého založení r. 1729 jmenovala po svém
zakladateli Libštejn a jméno změnila dle vyhlášky č. 504 z 8. 8. 1950 min. vnitra ÚL 123
ze dne 16. 8. 1950 na Zálesí. Všechny uvedené obce jsou stále přifařeny do Biskupic,
kam pohřbívají i své zesnulé.
František Plech
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Takový docela maličký euroasijský kotlík

Když se o někom řekne, že se ocitl ve škarpě, myslí se tím, že se s ním osud
zrovna nemazlil. Totéž se dá říct o osudech našeho městečka, ležícího také v jakési
škarpě, tedy v příkopové propadlině Boskovické brázdy. Dávno předtím, než bylo
možno našeho předka nazvat člověkem, byla tato brázda zanesena vším, co z okolních
kopců spláchly potoky a řeky. Postupně tak vznikla jakási mísa, či spíše kotlík, ve kterém
se měly vařit, míchat a hníst osudy mnoha lidských generací. Na naplavené úrodné půdě
se dařilo již lidem v době kamenné. Později tu sídlili staří Keltové, pak Germáni a
posléze Slované. Nově příchozí tlupy se prý s původním obyvatelstvem převrstvovaly.
Rád věřím, zcela určitě to převrstvování přežívaly alespoň mladé ženy. Příchodem
Slovanů to samozřejmě neskončilo. Výboje Uhrů, na Moravu poměrně časté a dlouhé.
Zalesněné a méně úrodné vrchoviny kolem našeho městečka byly postupně osídlovány
lidmi pocházejícími většinou z krajin německých. Mládenci i dívky z hor pak
rozhojňovali počet obyvatel našeho městečka.
Třicetiletá válka. Světlovlasí a modroocí Švédové ztekli hradby našeho
městečka a ucházeli se také o přízeň našich paní a dívek. Pak války s Napoleonem.
Francouzi, Rakušané, Prusové, Rusové. Války prusko-rakouské. Generál Benedek
obhlíží z naší věže terén a mužstvo se ubytovává po staveních. Staví se železniční tratě,
kopou se tunely. Na to jsou přece na slovo vzatí odborníci - Taliáni. První světová válka
I naši chlapci vyrážejí do světa a přivádějí si domů nevěsty - z Ruska, Maďarska,
Jugoslávie i Francie.
Gulášek je skoro hotov. Ještě potřebuje trošku přikořenit, aby dostal tu
správnou chuť. Žádné obavy, doba je příhodná. V sousední vesnici jsou po odsunutých
Němcích usídlováni Řekové. To by byl div, kdyby se našim mládencům nezalíbila
některá z těch černovlasých krasavic. Nesmíme zapomínat na Rómy, kteří jsou nám
mimochodem geneticky blíže než třeba Finové. I rodina z Vietnamu našla v našem
městečku nový domov a jejich dva kluci si v ničem nezadají s těmi našimi. V léčebně
tuberkulózních a respiračních nemocí bylo léčeno několik stovek mužů z bojem zmítané
Jugoslávie. Kdoví, kolik dětí tu po nich zůstalo?
Nakonec malou momentku. Vycházím z cukrárny. na ploše před obchodním
domem stojí jevíčský občan - vysoký štíhlý černoch, jinak lékař na sanatorce. Vedle něj
další Jevíčák - úspěšný vietnamský obchodník. Baví se samozřejmě česky. K nim přijíždí
manželka pana doktora s krásným dítětem v kočárku. Paní doktorka je Slovenka. „Na
čem se vy dva spolu domlouváte?", ptá se manžela. „Ale říkáme si, kam půjdeme spolu
na pivo, jestli k Zemánkům nebo na Vesmír." A to je prosím teprve samý začátek
třetího tisíciletí. Jak to bude vypadat na jeho konci!?
Někteří lidé mají velké obavy z našeho vstupu do Evropské unie letos
v květnu. Neztratí se a nerozplyne náš národ v té obrovské míchanici evropských i
mimoevropských kultur?
Žádný strach! Zvládlo to po staletí ba tisíciletí naše malé městečko, zvládne to i
Česko!
Jak říkáme u nás na Hané - Me sme me a me se nedáme!
Josef Skácel jun.
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Zveme na cvičení

Tělovýchovná jednota Sokol Jevíčko - oddíl všestrannosti zve všechny zájemce
na sokolské cvičení. Každé úterý od 18.30 do 20.30 hod. v tělocvičně gymnázia, sraz u
hlavního vchodu od 18.10 do 18.30 hod. Oddílový příspěvek na sezónu je 100 Kč.
Přijďte si posílit fyzickou kondici a jeden večer zapomenout na běžné starosti a
na zbytek týdne se nabít.
MVDr. Jindřich Kleibl

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 Únor 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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