Březen 2005

Kontrolní den ke stavbě dálnice D11 a
rychlostní komunikace R35
Hostitelem druhého kontrolního dne ke stavbě dálnice D11 a rychlostní
komunikace R35 se po Hradci Králové staly v pondělí 21. března 2005
Pardubice. Pardubický kraj v sále zdejšího zastupitelstva reprezentoval hejtman
Michal Rabas, I. náměstek hejtmana Roman Línek a náměstek hejtmana pro
dopravu Ivo Toman. Setkání byli dále přítomni představitelé Královéhradeckého kraje, zástupci Ředitelství silnic a dálnic, Státního fondu dopravní
infrastruktury, senátoři a poslanci Parlamentu ČR, starostové obcí ze
zainteresovaných krajů a další.
Na úvod přednesl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Petr
Laušman zprávu o stavu přípravy dálnice D11 a rychlostní komunikace R35.
Největším problémem souvisejícím se stavbou dálnice D11 jsou dosud
nevyjasněná majetkoprávní řízení na úseku Osičky – Hradec Králové, která
brání podání žádosti o územní rozhodnutí. Majitelé pozemků, přes které by
měla dálnice vést, požadují vyšší než zákonem stanovenou cenu, ministerstvo
financí však potřebnou výjimku ze zákona neudělilo. Dle názoru náměstka
SFDI Jiřího Nováka by řešením této patové situace mohla být nabídka
naturálních náhrad. Na ostatních úsecích probíhá výstavba bez problémů.
Petr Laušman dále uvedl, že na rozestavěné dálnice a rychlostní
komunikace v České republice chybí v současné době 12 mld. Kč, na čemž se
dálnice D11 podílí 2 mld. Jiří Novák ze SFDI tuto informaci potvrdil,
v souvislosti se stavbou dálnice D11 však všechny přítomné uklidnil tvrzením,
že i díky finanční pomoci z úvěrových zdrojů by tato neměla být ohrožena.
Nijak optimistická není finanční situace rychlostní komunikace R35, kde
prostředky na výstavbu v tuto chvíli nejsou. Otázkou nedostatku financí v
dopravě se dne 21. dubna 2005 bude zabývat dopravní podvýbor poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR a Jiří Novák vyzval představitele krajů i obcí, aby se
tohoto jednání zúčastnili a přispěli k vyřešení této kritické situace.

Své obavy spojené s průtahy výstavby rychlostní komunikace R35
vyjádřili starostové Chlumce nad Cidlinou a Vysokého Mýta, kteří od výstavby
silnice R35 očekávají odvedení tranzitní dopravy z center svých měst. Miloslav
Uchytil, starosta Chlumce nad Cidlinou přímo řekl: „Pokud nedojde k výstavbě
obchvatu města v plánovaném termínu, uděláme vše pro to, aby se přes
Chlumec nejezdilo.“ Hejtman Pardubického kraje Michal Rabas reagoval
prohlášením, že výstavba rychlostní komunikace R35 je pro Pardubický i
Královéhradecký kraj prioritou a bude podporována všemi možnými
prostředky.
V souvislosti s rychlostní komunikací R35 je v poslední době nejvíce
přetřásána problematika tzv. severní a jižní varianty. Řešením tohoto problému
se bude od dubna zabývat komise, jejímž členem bude kromě náměstka
hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Ivo Tomana např. zástupce
ministerstva dopravy. Závěry této komise by měly posloužit jako podklad pro
červnové jednání Zastupitelstva Pardubického kraje, kde by mělo v otázce trasy
R 35 padnout konečné rozhodnutí.
Příští kontrolní den ke stavbě dálnice D11 a rychlostní komunikace R35
se bude konat 2. května 2005 v Hradci Králové.

Dvě akce pro děti a jedna navíc
Dvě pěkné akce pro děti přinesly poslední týdny. Nejprve to byl
19. února karneval na sněhu pořádaný AVZO – TSČ – ČR. Přestože se jednalo
o novinku, byla akce dobře připravena a její účastníci, zejména pak děti,
nestrádali ani v mrazivém počasí. Doufejme, že příští zima přinese alespoň tolik
sněhu, abychom se dočkali opakování.
Další karneval tentokráte v tělocvičně na Žlibkách se konal 6. března.
Organizátoři z TJ a Sokola zde dětem připravili řadu soutěží a nezapomněli ani
na sladké odměny. Všechny jistě také zaujala ukázka kick boxu oddílu Aréna
Vysočina, který působí ve Velkých Opatovicích. I když upřímně řečeno, asi to
ten pravý sport pro děti není.
Obě dvě akce si jistě zaslouží poděkování a už se těšíme na třetí, která
se rýsuje na sídlišti, kde pro děti vzniká hřiště. Bude to jen dobře, protože dětí
zde bydlí hodně a prostor pro jejich hry moc a moc chybí.

Úvěr získal podvodem
Z úvěrového podvodu byl obviněn třicetiletý muž z obce na Jevíčsku.
Podezřelému je kladeno za vinu, že v únoru letošního roku při sjednávání
úvěrové smlouvy vědomě předložil falešné potvrzení o svém zaměstnavateli a
výši příjmu. Podvodně tak získal od jedné pražské akciové společnosti úvěr
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šedesát tisíc korun. Podezřelému v případě obžaloby hrozí až dva roky vězení
nebo peněžitý trest.

Fyzické napadení
Dvaatřicetiletý muž z Jevíčska čelí podezření ze spáchání trestného činu
porušování domovní svobody. Podezřelý údajně vnikl 28. února ve večerních
hodinách bez užití násilí do jednoho domu na Palackého náměstí v Jevíčku, kde
měl fyzicky napadnout třiatřicetiletého majitele bytu. Toho měl několikrát udeřit
a odhodit ho do rohu místnosti. Jednáním podezřelého byla poškozena klec na
křečka. Způsobená škoda činí 500 Kč. Při napadení utrpěl majitel bytu lehké
zranění v obličeji, které si nevyžádalo lékařské ošetření. Případ nadále šetří
jevíčští policisté.

Krádež v bytě v Jevíčku
Dne 28. února v dopoledních hodinách v Jevíčku v ulici U Zámečku
neoprávněně vnikl do služebního bytu při Základní škole Jevíčko neznámý
pachatel. Do bytu vnikl bez použití zjevného násilí a odcizil finanční hotovost
44 tisíc korun, platební kartu a vkladní knížku s obnosem 1.500 Kč. Policie
případ kvalifikuje jako trestné činy krádeže, porušování domovní svobody a
neoprávněné držení platební karty spáchané v souběhu. Po odcizených věcech a
pachateli policie intenzivně pátrá.

Vloupání do bytu v Jevíčku
V Jevíčku v Krátké ulici se vloupal neznámý pachatel do samostatného
bytu v prvním patře rodinného domu. Vloupání bylo provedeno od
odpoledních hodin 8. března, do odpoledních hodin 10. března. Pachatel
z místa odcizil videorekordér. Celková způsobená škoda činí tři tisíce korun.
Policie zahájila úkony trestního řízení pro trestný čin krádeže vloupáním a
porušování domovní svobody. Po pachateli a odcizené věci policisté pátrají.

Asi se najdou ve sběrně
V době od 16. do 21. března došlo v Březině k vloupání do oploceného
areálu jedné stavební firmy z Jevíčka. Neznámý pachatel vnikl do uzamčeného
oplocení a z místa odcizil 95 volně uložených pojezdových ploten pásu k
zemnímu stroji Braila. Celková způsobená škoda činí 31 tisíc korun, z toho
škoda na oplocení se odhaduje na tisíc korun. Policie ve věci zahájila úkony
trestního řízení pro trestný čin krádeže vloupáním. Po odcizených věcech a
pachateli se nadále pátrá.
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Nezaměstnanost u sousedů
Minule jsme se zabývali nezaměstnaností na Jevíčsku. Pro srovnání ve
Velkých Opatovicích dosahovala míra nezaměstnanosti ve stejném období
konce loňského roku 9,8 %, kdy z 3 356 práce schopných bylo 329 lidí
nezaměstnaných. Na celém bývalém okrese Blansko dosahovala míra
nezaměstnanosti 8,75 %. Svou roli jistě hraje blízkost Brna, kam řada obyvatel
dojíždí za prací.
Konicko je v rámci prostějovského okresu mikroregionem, ve kterém
má hlavní význam především oděvní průmysl a zemědělství. Ve srovnání
s minulým obdobím zde celková nezaměstnanost mírně klesla. Nedostatek
pracovních příležitostí a obtížná dopravní dostupnost je trvalým problémem
této oblasti. Mezi obce s nejvyšší mírou nezaměstnanosti patřily Skřípov
(19,75 %) a Šubířov (18,49 %). Na Konicku činila míra nezaměstnanosti ke
konci loňského roku 12,86 %. Z 5.903 práce schopných lidí je jich 759
nezaměstnaných.

Vážení občané
Jsem občankou Jevíčka 32 let. Bylo pro mě nepřijatelné žít někde jinde,
ale v poslední době, už si tak jistá nejsem. Jsem ta, která vystudovala střední
školu, má spoustu zálib, koníčků, rodinu – prostě jedna z mnoha. Bohužel ‚pro
mnoho občanů jsem ta‘, co má cejch starostova dcera. A věřte či nevěřte, po
střední škole jsem byla evidována na pracovním úřadě, který mi nabídl
asistentské místo na 1 rok v Moravské Třebové, pak následovalo další místo, též
v Moravské Třebové. Potom následovalo zaměstnání ve firmě v Jevíčku, také
přes pracovní úřad. Po první mateřské – výpověď, neboť firma šla do
konkursního řízení a opět pracovní úřad. A teď se Vás ptám, kde je to teplé
místečko starostovy dcery? Já jsem se vždy musela postarat sama, ne otec!
Nedávno jsem četla citát: „Nemocí velkého města je – lhostejnost,
malého – pomluvy.“ Lhostejnost mi přišla horší, ale jak se člověk může mýlit!
Přála bych si, aby všichni, kteří si libují v těchto nekonečných řečech, nemuseli
čelit jednou té která zraní je! Ale pozor! Vy ji ustojíte, ale co Vaše děti, manželé,
manželky a rodina? Kdyby všichni, co se tímto baví, raději zapojili své síly pro
dobrou věc, to by se nám žilo! Ale v Jevíčku je to jen sen, pohádka.
Pavla Konečná
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Reakce místostarostky na článek
uveřejněný v Moravskotřebovských listech
č. 4 – duben 2005
Na místo knihovnice v Městské knihovně v Jevíčku nebylo vypsáno
výběrové řízení, které by bylo nutné v případě příjímání úředníka (dle zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících, v platném znění). Na uvolněné místo po odchodu
do starobního důchodu bylo evidováno 13 žádostí.
Rada města po dohodě s tajemníkem úřadu rozhodla o jmenování komise pro
výběr pracovníka na místo v Městské knihovně Jevíčko. Komise posoudila
žádosti všech uchazečů a následně konaným pohovorem a individuálním
ohodnocením všech účastníků jednotlivými členy komise, byl proveden výběr
jednoho uchazeče.
Účastníci pohovoru odpovídali na stejné otázky týkající se znalostí
práce s PC, která je nezbytnou součástí práce v knihovně, ať už se to týká
obsluhy veřejně přístupného internetu, či z důvodu postupného přecházení
výpůjčního systému knihovny na elektronickou formu.
Další okruh otázek se týkal kulturního dění ve městě, protože Městská knihovna
v Jevíčku supluje z velké části funkci kulturního střediska. V současné době
práce v knihovně již nepředstavuje úzkou specializaci - knihovníka, knihovnice.
Je nutné konstatovat, že starosta Petr Spáčil, se práce komise neúčastnil,
proto nedošlo z jeho strany k žádnému ovlivnění jejich výsledků.
Nikdo z nás, členů komise, netušil jakou nevoli náš výběr pracovnice na
uvolněné místo v Městské knihovně v Jevíčku vyvolá u jedné z nepřijatých
uchazeček.
Dnes již bývalý člen zastupitelstva a předseda kontrolního výboru Mgr.
Vlastimil Hebelka ve svém článku „Tak to pytlíkujem v Jevíčku„ neuvádí
pravdivé informace. Z tohoto důvodu zastupitelstvo rozhodlo uvedený článek
neuveřejnit v Jevíčském zpravodaji.
Zastupitelstvo obce na základě § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o
obcích, v platném znění, zřizuje vždy výbory finanční a kontrolní, které jsou
plně odpovědny a podřízeny zastupitelstvu obce dle §§ 118, 119 výše
zmíněného zákona. Na základě uvedených paragrafů nepřísluší kontrolnímu
výboru zasahovat do věcí, které jsou v kompetenci tajemníka úřadu
odpovědného za personální věci.
Nejlepší obranou na tuto snůšku nepravd je navštívit akce pořádané
Městskou knihovnou, a od 1. 2. 2005 jich byla pěkná řádka. Myslím si, že
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návštěvníci těchto akcí mohou objektivně zhodnotit, zda výběr komise byl
správný.
Paní Pavla Konečná spolu s pí Stanislavou Kavanovou tvoří dobrý tým, který se
vzájemně doplňuje.
Mimo to se řadu let věnuje práci s dětmi a pomáhá pro ně organizovat spoustu
akcí. Např. tradiční Mikulášský karneval si bez její aktivní účasti nedokážu
představit.
Podle mého názoru je „nemorální“ užívat slovní obrat „starostova
dcera“. Při rozhodování hodnotící komise tato skutečnost neměla žádný vliv. Je
vhodné zde zmínit zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, §
4 odst. 2 zakazující diskriminaci v jakékoliv formě.
A tak právě nyní, kdy se mnozí z nás snaží uklízet a zvelebovat své
nejbližší okolí, stojí za to „uklidit“ i v sobě samých a nešířit tyto nepravdy dál.
Dagmar Krhlová

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 59. zasedání Rady Města Jevíčka dne 24. 1. 2005
Rada schvaluje neposkytnutí finančních příspěvků v I. pololetí 2005 na činnost
organizací.
Rada schvaluje bezplatný pronájem synagogy na uspořádání výstavy k 70. výročí
založení organizace ČSV.
Rada schvaluje cenovou nabídku na provedení prací – broušení parket
v obřadní síni dle zápisu.
Rada schvaluje finanční příspěvek na uspořádání 29. ročníku Závodu míru
nejmladších v Jevíčku ve dnech 6. – 8. května 2005 dle zápisu.
Rada schvaluje nové nájemní smlouvy na pronájem hrobových míst na hřbitově
v Jevíčku a U kostelíčka dle seznamu.
Rada schvaluje Smlouvu se SPI INTERNATIONAL Czech republic s.r.o.
Praha na pronájem filmových kopií.
Rada jmenuje do funkce vedoucí finančního odboru uchazečku doporučenou
výběrovou komisí (dle přílohy zápisu).
Rada odvolává z funkce stávající vedoucí finančního odboru na vlastní žádost.
Rada schvaluje vyplacení odměny dle kolektivní smlouvy pro pracovnice, které
odchází do důchodu.
Rada pověřuje pana Šnébergera projednáním možnosti dalšího použití fotografií
pro účel města Jevíčka s jejich autorem.
Rada schvaluje uzavření Dohody o provedení práce na expedici vytěžené dřevní
hmoty dle zápisu.
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Rada schvaluje provedení změny vyplácení odměny za přestupkovou agendu a
informace k důchodům dle zápisu.
Rada schvaluje objednání 20 kusů publikace „Pardubický kraj“ dle zápisu.
Rada schvaluje věcné dary do tomboly na „Hasičský ples“.
Usnesení z 60. zasedání Rady Města Jevíčka dne 7. 2. 2005
Rada schvaluje uzavření „Smlouvy o dílo č. 04/ 01/2005“ na provedení prací v
obřadní síni dle zápisu.
Rada schvaluje pronájem pozemků pro Hanáckou zemědělskou společnost
Jevíčko a. s. pro zemědělskou prvovýrobu dle přílohy zápisu (výpis p.č. v k.ú.
Jevíčko-předměstí).
Rada neschvaluje pronájem pozemků dalším žadatelům (dle zápisu).
Rada schvaluje Občanskému sdružení Lungta pro akci „Vlajka pro Tibet“
vyvěšení vlajky.
Rada schvaluje pro AQE Brno plnou moc dle přílohy zápisu.
Rada schvaluje zakoupení programu pro matriku dle zápisu.
Rada schvaluje zakoupení 1 počítače pro potřeby MÚ.
Rada schvaluje platové zařazení pro vedoucí PBH.
Rada schvaluje odměnu pro vedoucí PBH dle přílohy zápisu.
Rada schvaluje platové zařazení vedoucí finančního odboru.
Rada schvaluje cenovou nabídku pro napojení budovy gymnázia na kabelovou
televizi.
Rada schvaluje organizační řád Městského úřadu v Jevíčku dle přílohy zápisu.
Rada schvaluje pověřit vedením organizačního odboru stávajícího pracovníka
organizace s platností od 8. 2. 2005.
Rada schvaluje uzavření Smlouvy s distributorem filmů WARNER BROS s.r.o.
Praha.

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Vojtěch Gloser
Jitka Žižková
Tomáš Jurčaga
Anna Kosíková
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Květa Jelínková
Životní jubileum v měsíci březnu oslavili:
Josef Hublík
Jaroslav Sauer
Josef Skácel
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Marie Fikrová
Jaroslava Siažiková
Božena Žďárková
Jubilantům blahopřejeme

Prohlídkový okruh zámku
v Moravské Třebové se rozšířil
Od 1. dubna letošního roku došlo k rozšíření prohlídkového okruhu
zámku v Moravské Třebové. Kulturní služby města, jež zámek provozují, chtějí
zámek pro turisty více zatraktivnit a vedení města jejich záměr souhlasně
podporuje. „Oprava i provoz zámku je sice nákladný, ale máme být na co hrdí,
třeba proto, že zámek uchovává jednu z nejstarších renesančních památek ve
střední Evropě, zámecký portál. Chceme proto turistům nabídnout víc, než jen
zámek okouknout zvenčí. Rádi bychom jim nabídli standardní prohlídkový
okruh zámeckých interiérů,“ zdůvodnil starosta města Josef Ošťádal.
Nová expozice bude umístěna do čtyř místností západního křídla
zámku. Expozice by měla být věrnou replikou selského bydlení na
Moravskotřebovsku. Zájemci budou moci shlédnout interiér světnice, v níž se
odehrával téměř veškerý rodinný život venkovanů, komoru s truhlami, nářadí a
vybavení potřebné k domácí textilní výrobě, která měla svou tradici na
Moravskotřebovsku už od středověku. Pro dokonalou iluzi selského života byly
prostory zámku dovybaveny také stropními trámy nebo třeba klasickou pecí.
„Veškeré zařízení expozice pochází z našeho depozitáře. Jde například o
originální kusy nábytku ze začátku nebo průběhu 18. století,“ tvrdí vedoucí
městského muzea Jana Martínková.
V severním a východním křídle zámku byla již loni otevřena expozice
měšťanského bydlení. Koncipována byla již od počátku jako tradiční
průvodcovská trasa s odborným výkladem. Celkem sedm místností ukazuje
návštěvníkům život moravskotřebovských měšťanů od období baroka až po
první republiku. „Exponáty, které pocházejí ze sbírkového fondu muzea, byly
do těchto prostor vybrány tak, aby co nejvěrněji ilustrovali život měšťanů v
průběhu tří set let,“ dodává Martínková. Formálně jsou tyto prostory upraveny
jako zámecké interiéry, které je možné vidět na prohlídkách státních hradů a
zámků. Pro náročnější zájemce o historii jsou k dispozici panely s texty a
obrazovým materiálem, umístěné mimo hlavní trasu prohlídky.
Jevíčský zpravodaj 3/2005
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Moravskotřebovský zámek představuje unikátní doklad památkového
objektu i renesanční architektury. V současné době v sobě spojuje formy
muzeální a interiérové instalace. Zámek prochází rekonstrukcí již od poloviny
90. let 20. století. Kromě prohlídkových okruhů jsou na zámku zpřístupněny
ještě další stálé muzejní expozice jako Geologické poměry Moravskotřebovska,
Humanismus a renesance v Moravské Třebové a malá expozice Zbraně a jejich
využití. Stálé expozice i krátkodobé výstavy na zámku jsou otevřené od dubna
do října v úterý až pátek od 9 do 17 hod., v sobotu, neděli a svátky od 13 do 17
hod. Od listopadu do března v úterý až pátek od 9 do 16 hod., v sobotu, neděli
a svátky od 13 do 16 hod. Vedle stálých expozic na zámku sídlí také výtvarná
Galerie LUKART, základní umělecká škola nebo městská knihovna.
Slavnostní otevření druhého prohlídkového okruhu – selského bydlení
bylo v pátek 1. 4. v 16 hodin.

Ohlédnutí
Ohlédneme-li se za rokem 2004, jak jsme jej prožili v Městské
knihovně, zjistíme, že služeb knihovny využilo 576 čtenářů z toho 119 dětí, kteří
si půjčili 24 552 knih. Počet návštěvníků za rok 2004 je 3 946, kterým bylo
k dispozici 25 345 svazků knih a 21 titulů časopisů.
Zkatalogizovali a připravili jsme pro Vás 521 nových knih naší
knihovny a 573 svazků knih pro 11 místních lidových knihoven jevíčského
regionu, kterým připravujeme výměnné soubory knih. V roce 2004 jsme pro
vás uspořádali 24 akcí, besed, výstavu Jaroslava Sodomky, 10 bibliografických
hodin pro děti a mládež mateřské školy, základní školy a gymnázia.
Rok 2004 pro nás byl prvním rokem po náročné rekonstrukci, která nás
přibrzdila v našich aktivitách. Rok práce v budově, kde probíhá přestavba
celého objektu byl opravdu těžký, o následném stěhování knihovny ani
nemluvě.
Dnes máme všechny tyto peripetie za sebou a musím říct, že knihovna
v nových prostorách obrovsky získala. Nejen bezbariérový přístup, kdy
maminky mohou přivézt kočárek a v klidu se věnovat knihám, vozíčkáři mají
přístup do knihovny bez jakýchkoliv omezení a je jim k dispozici celá plocha
knihovny.
Za přispění grantů jsme vybaveni moderní technikou a uživatelům
internetu jsou k dispozici 3 internetové stanice, které v roce 2004 navštívilo
1 188 zájemců. Sály na zámečku využíváme pro přednášky a besedy, které pro
vás připravujeme. Možnosti pro naše akce se opět rozšířily.
Za těch 20 let, které pracuji v knihovnách, se knihovnictví nesmírně
proměnilo. Zásadním způsobem se změnila katalogizace a počítače
nezadržitelně vtrhly do knihoven. Při automatizaci knihovního procesu nás
Jevíčský zpravodaj 3/2005
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čekalo zdolat několik stupňů. Vybudování sítě, vybavení technikou a zakoupení
licencí, zpracování fondu.
Dnes je pro Vás na našich internetových stránkách
www.jevicko.cz/knihovna přístupný on-line katalog knihovny, kdy máte
možnost na vašem počítači 24 hodin denně brouzdat ve fondu knihovny
v pohodlí domova. Propojený katalog není jediná výhoda, také tu najdete
informace o všech akcích, které pro Vás připravujeme, místopis jevíčských
významných osobností, něco málo z historie knihovny, archiv akcí, možnost
komunikovat s knihovnou pomocí e-mailu. Knihy v naší knihovně ukládáme
v knihovním systému Clavius, moderní technikou jsme předběhli sami sebe a na
systém Clavius přecházeli jako první na svitavském okrese. V této době
spouštíme půjčování výměnných souborů přes počítač pro obce regionu.
Přechod Městské knihovny v Jevíčku na plně automatizovaný výpůjční
provoz nás čeká od 1. ledna roku 2006. Velmi se na tento okamžik těšíme,
nesmírně nám ulehčí a zjednoduší výpůjční protokol.
Automatizace knihovny je proces velmi náročný i finančně, daří se nám
jej zdolávat i díky grantům, které získáváme. Jen tato poslední fáze pro nás
představuje částku 70 000,- Kč, na které se budeme podílet 30%.
Rok 2005 je pro nás rok změn, do důchodu odešla paní Ludmila
Podlezlová, které patří velké poděkování za dlouholetou práci v Městské
knihovně a obcích regionu. S novou kolegyní paní Pavlou Konečnou nás čeká
pomoc při inventarizaci 11 knihoven obvodu, pro obce opět spouštíme
půjčování v systému Clavius jako první, takže nudit se nebudeme. V městské
knihovně v Jevíčku připravujeme zlepšení orientace ve fondu knihovny a
zbudování dětského koutku. Nadále připravujeme spolupráci s Literárním
sdružením Iniciály a jejich jevíčským představitelem Rudolfem Beranem.
Budeme pokračovat v besedách, soutěžích, výstavách, jak jste od nás po léta
zvyklí.
Z nejbližších akcí namátkou vybírám:
V dubnu proběhne pálení čarodějnic pro děti v parku u zámečku, oživíme starý
obyčej doplněný o spoustu her a soutěží.
V květnu se těšíme na procházku po našem regionu za časů dávno minulých, jíž
nás provede historik Pavel Bolina, kterého pro nás objevil Ing. Roman Müller.
V tomto měsíci nás dále čeká - den jen pro ženy, kdy bude na zámeček mužům
vstup zakázán. Na dámy tu bude čekat kosmetička, vizážistka, kadeřnice a čas
věnovat se pouze sobě.
Dále v průběhu roku - mimo jiné :
Vyhlášení literární soutěže na volné téma …a víte co mě baví ?
Tradiční historická soutěž – Po stopách dějin města Jevíčka.
Jevíčský zpravodaj 3/2005
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Výstava keramiky v sálech zámečku, výstava pana Peřiny v synagoze a vernisáž
s panem Radovanem Lukavským.
Výstava ruského malíře Sergeje Iščuka a spoustu jiných akcí, na které vás
budeme průběžně zvát.
Při výčtu plánovaných akcí knihovny nemohu zapomenout poděkovat
všem, kteří s námi spolupracují: řediteli Základní umělecké školy v Jevíčku
Dušanu Pávkovi a báječnému kolektivu na této škole, panu Františku Plechovi
za laskavost, trpělivost a čas, který nám nezištně věnuje, panu Rudolfu
Šnébergerovi za spolupráci na výstavách. Jsme velmi vděční za spolupráci
gymnázia, základní školy a všem kteří pomáhají při vernisážích, přípravách
výstav, dovozu obrazů a podílí se na pořadech knihovny.
Jsem ráda, že se tvoří tým lidí, díky nimž můžeme pro vás připravovat
besedy, přednášky, soutěže a výstavy.
Od začátku roku již několik pořadů proběhlo, ráda bych se zastavila u
vzpomínkového večera na literáta, pedagoga a dobrého člověka Františka
Továrka. Každý, koho jsem požádala o spolupráci na tomto večeru, ochotně a
rád přislíbil. Je k zamyšlení, jak hezká vzpomínka tu na pana učitele zůstala. Je
co závidět, tak naplněný lidský život, kdy na něj s láskou vzpomínali lidé, které
na své cestě potkal. Pro mě jedna z besed, na kterou nezapomenu.
Zůstane i po nás alespoň malá cestička prozářená laskavostí, obětavostí,
humorem a tolerancí?
Stanislava Kavanová
Městská knihovna Jevíčko

Noc s Andersenem
Pestrý program připravený žáky, učiteli a ostatními pracovníky ZŠ a
ZvŠ Jevíčko byl 1. 4. 2005 věnován „Noci s Andersenem“.
Velký zábavný program začínal v tělocvičně před 19. hodinou. Každá třída od 1.
až 5. ročník měla svoje vystoupení, které se vztahovalo k jejímu přestrojení. Tak
bylo možné vidět indiány, pejsky a kočičky, sněhové vločky, broučky a berušky,
čarodějnice, kouzelnice, také princezny, či trpaslíky a řadu dalších pěkných
masek, které byly vlastnoručně vyrobeny a doplněny postavami třídních učitelů
samozřejmě v odpovídajícím přestrojení k dané třídě. Po úvodním indiánském
vystoupení přišel pozdravit všechny účastníky sám „velký buvol“. Poté všechny
přítomné roztleskala děvčata svým dynamickým vystoupením „Flinstouni“ pod
vedením učitelky aerobiku.
Nechybělo ani společné zpívání při kytaře či pohádkové vyprávění. Děti
z vyšších ročníků podpořily své mladší kamarády a předvedly také své umění.
Mnozí z nich je doprovázely přes celou „noc“ a staly se tak jejich ochránci.
Jevíčský zpravodaj 3/2005
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Na závěr bylo provedeno vyhodnocení nejlepších skladatelů básniček,
spisovatelů příběhů nebo malířů komixů, které porota vyhodnotila a ocenila
čestným uznáním. Jejich díla budou postupně zveřejněna ve školním časopise a
budeme rádi, když je budeme moci uveřejnit i v našem zpravodaji.
Po posilnění a přípravě nočního ležení už jednotlivé skupinky plnily
úkoly, které byly pro ně připraveny na stanovištích rozmístěných v jednotlivých
patrech školy.
V pokročilé večerní době program pokračoval na zámečku, kde všechny
účastníky „noci“ netrpělivě očekávaly pracovnice Městské knihovny v Jevíčku.
V tajemně připravených prostorách sálů v přízemí byla pro děti připravena
ukázka z četby, odpovídající jejich věku a zájmu. Po rozluštění záhady mohly
hledat poklad v podobě sladkostí. Vysvobození ze zámečku bylo podmíněno
rozuzlením hádanky „Co je největším bohatstvím zámečku?“. Ze zúčastněných
10 tříd ZŠ a 1 třídy ZvŠ jich dobrá polovina odpověděla správně – „je to
moudrost ukrytá v knihách“.
Za uspořádání této pohádkové akce patří poděkování všem – dětem i
dospělým, co se jakýmkoliv způsobem podíleli na její organizaci.
Dagmar Krhlová

Tiskařský šotek
Omlouváme se za chybné zveřejnění jmen vítězů „PEXESOVÉHO
TURNAJE“, ke kterému došlo v minulém čísle vlivem funkce automatických
oprav v programu Microsoft Word u jmen:
Mladší kategorie
2.-3. David Hensl
II. třída 30b (chybně bylo uvedeno Henek)
Starší kategorie
3. Marie Richtrová
Kristýna Markusová

V. třída 30b (chybně bylo uvedeno Richterová)
VI. třída 30b (chybně bylo uvedeno Morkusová)

Minimální teploty a srážky
ve dnech 1. a 2. 11. v Jevíčku
Všech Svatých a Dušiček jsou posmutnělé podzimní dny, kdy lidé
navštěvují hřbitovy, zdobí hroby svých nejbližších, zažehují svíce a vzpomínají.
Procházejí se hřbitovem, zastavují se u hrobů svých známých. Setkávají se
s lidmi, kteří navštěvují své zesnulé pouze v tyto dny.
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Počasí nebývá každým rokem příznivé. Proto jsem zalistoval
v meteorologickém deníku za posledních 25 let a pro informaci čtenářům
sestavil tabulku s údaji 1. a 2. listopadu. Byly-li též záporné teploty 31. 10. a
3. 11., uvedl jsem je též.
Rok 31. 10.
1. 11.
2. 11.
3. 11.
1980
-4,0
S
-4,0
S
-5,0
1981
6,0
11,0
1982
3,4
3,3
1983
4,0
-3,0
-4,5
1984
-0,6
4,0
-4,2
1985
0,5
D
-1,7
-5,8
1986 -3,5
2,6
D
4,6
D
1987 -5,0
-5,0
1,0
D
0,0
1988 -4,0
-3,5
1,2
D
-2,0
1989
7,0
D
4,0
1990
5,0
D
3,0
D
1991 -5,0
-7,0
-3,3
D
-1,0
1992
-1,3
0,0
D
1993 -5,0
-1,5
3,0
1994
7,0
0,5
1995
1,0
D
3,0
D
1996
0,5
D
4,8
1997 -3,0
-3,5
-6,5
S
-2,5
1998
1,2
D
2,2
-0,5
1999
-1,5
0,0
2000
5,5
D
1,0
2001
5,0
D
1,5
-2,0
2002 -0,5
3,0
D
2,0
D
-2,0
2003
4,0
D
4,6
D
2004
5,5
10,0
Souhrnná tabulka z pozorování:
1. a 2. 11.
%
Min tO C
11
44
-OC
+OC
14
56
déšť D
15
60
sníh S
2
8
Jedenáct roků rostlé květiny na hrobech pomrzly, nejvíce 1980, 1987,
1991 a 1997. Pouze 4 roky bylo počasí teplotně příznivé a bez srážek: 1981,
1982, 1994 a 2004.
František Plech
Jevíčský zpravodaj 3/2005
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Ještě něco z loňska
Každá historická událost, která v minulosti město Jevíčko potkala, nám
do současnosti něco zachovala, alespoň vzpomínku.
- 1594 byla městská věž osazena hodinami a cymbály od Jana Benešovského
z Moravské Třebové.
- 1724 26. 7. zasáhl město požár, vyhořelo 12 rynkovních domů severní části,
14 domů uličních, 14 předměstských statků a židovské domy počítány
nebyly, rynkovní domy byly brzy znovu postaveny s opět dřevěnými štíty do
náměstí.
- 1784 7. 9. byl císařským nařízením zrušen zdejší augustiniánský klášter.
Existoval 412 let a vystřídalo se v něm 57 převorů volených provincionální
kapitulou bavorskou (dva rodáci z Jevíčka, 1676 Augustin Valsuba, 1702
Jeroným Riemer).
- 1814 14. 5. ve vojenské polní nemocnici v Jevíčku zemřeli poslední čtyři
nemocní vojáci a tím skončilo pohřbívání pod Červeným kopcem (před
dnešním pomníkem).
- 1844 žilo v Jevíčku 2 127 katolíků a 986 Židů, celkem 3 113 obyvatel, z nich
67 velkoměšťanů, ročně platících po 5 zl., 113 maloměšťanů, platících po 2
zl.
- 1874 22. 2. byl na poště v Jevíčku instalován telegrafní přístroj a téhož roku
bylo budováno telegrafní vedení z Jevíčka přes Jaroměřice, Šubířov do
Konice.
- 1884 koupila jevíčská záložna (zal. 1865) od opatovické vrchnosti na
náměstí za 15 tisíc zl. „panský dům“ č. p. 94, 95, který se stal střediskem
kulturního života v Jevíčku, větší opravou prošel r. 1908, do dnešní podoby
hotelu Morava přestavěn 1939 (hodiny z průčelí původního domu byly
instalovány na kostelní věži).
- 1934 na hřbitůvku u kostelíčka sv. Bartoloměje postaven padlým v I.
světové válce dvoujazyčný pomník.
Kdo bydlí v Jevíčku, má možnost s jeho historií se seznamovat a
mnohé památky z jeho minulosti vidět v muzeu, které je možno navštívit
každou středu odpoledne.
František Plech

Chvála opyše
Již za tři roky si bude naše město připomínat 750 let (tedy tři čtvrti
tisíciletí) od vydání listiny českého krále Přemysla Otakara II., jíž byla Jevíčku
propůjčena práva města královského. Jak vyvozuje pan Jaroslav Mackerle ve své
knize Letopis města Jevíčka, vydané v roce 1958, je však samotné založení
Jevíčský zpravodaj 3/2005
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města (nikoliv ještě královského) možno datovat až k roku 1225. Patří tedy
Jevíčko k nejstarším městům na Moravě.
Tolik úvodem. Na prvních listech knihy mě zaujaly věty: „Město
Jevíčko bylo založeno na opyši (výběžku) mírného pahorku nad soutokem dvou
potoků. Bylo založeno plánovitě po vzoru slezských měst s charakteristickým
čtvercovým náměstím, jehož vlastní původ dlužno hledati ve starých římských
táborech.“
Chtěl bych ve svém článku, vzhledem k blížícímu se významnému
výročí, vzdát obdiv a úctu našim dávným předkům za to, že místo k založení
města vybrali velmi rozmyslně a moudře. Mnoho i větších a důležitějších měst
nám může polohu našeho města závidět. Městu nehrozí záplavy, které ohrožují
rozlévající se vody větších řek a jejich přítoků. Přesto máme dostatek zdravé
pitné vody, na jejíž zásobení představenstvo města vynakládáním značných
financí dbalo.
Město je chráněno před vichřicemi vrchovinami Svitavskou,
Drahanskou i Zábřežskou, a tak nás většinou míjejí přívaly sněhu, ničivá
krupobití i prudké lijáky.
Další velkou předností polohy našeho města, jejíž význam si často ani
neuvědomujeme, je čistý zdravý vzduch stékající do města z lesnatých kopců na
západě a severozápadě (ze směru převládajících větrů). Nadarmo zde, na svahu
Kumperku nebyla postavena plícní léčebna. Postavením vodních nádrží na
Smolenském a Žlibeckém potoce získalo město dostatek vícenásobně využitelné
povrchové vody.
Klima Země se může do budoucna měnit. Hrozí prý zvýšení
průměrných teplot, stoupání hladiny moří, častější prudké výkyvy počasí a
přírodní pohromy. Věřím, že i v budoucnu bude naše město díky své poloze
uchráněno od větších pohrom a že se tu i našim potomkům bude žít dobře.
Josef Skácel jun.
Také letos se při tání sněhu ukázala výhodná poloha Jevíčka, voda
ohrozila jen nejnovější průmyslovou výstavbu., jak jsme viděli třetí březnový
víkend při vycházce směrem na Biskupice.

Muzejní causerie
Snahou těchto krátkých článků je získat čtenáře pro zajímavé věci
v Městském muzeu, seznámit je s naším pohledem a dosáhnout toho, aby se na
muzejní předměty dívali stejně, se stejným zájmem a obdivem. Nechť je naše
nedokonalé pero dostatečně „lehké“, aby Vás zaujalo. Popudem k dnešním
řádkům je kniha z muzejní knihovničky s názvem Kirchliche Topographie von
Mähren (Topografie kostelů na kostelů). Autorem je P. Gregor Wolný, Dr.,
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vydaná byla v Brně 1857. Její majitel napsal na úvodní stránku vlastní rukou „Ex
libris Leopodi Heeger“.
L. Heeger je mimořádná osobnost starého Jevíčka, svérázná a
obdivuhodná. Narodil se 9. 11. 1840 jako syn tkalce Václava Heegera v Dolní
Farní ulici č. 105. Své vzdělání si doplnil i o dvě třídy gymnázia v Moravské
Třebové a jednu třídu reálky v Brně. V roce 1864 nastoupil na městském úřadu
v Jevíčku jako písař a důchodní a pracoval v této funkci až do roku 1920, kdy
mu přestal sloužit zrak. Tedy více jak 50 roků. Nejen že celou městskou agendu
vedl úplně sám, ale po zřízení Městské spořitelny pracoval mimoto jako její
jediný úředník a pokladník 32 roků. Byl při tom vzorným pracovníkem, vždy
ochotným, poctivým, svědomitým a skromným. Nikdy neměl dovolenou, znal
jen svou práci, práci a opět práci. Ale tato ho uspokojovala, byla jeho koníčkem
a láskou. Ovládal výborně dějiny města a dovedl o nich poutavě vyprávět.
Opatroval staré městské pergameny, listiny městského archivu i vzácné knihy, ty
nejcennější měl ve velké železné truhlici na radnici. Byl konzervativní, uzavřený,
dobrácký, sečtělý, někdy snad trochu podivný. Jeho přátelé ho například nikdy
nedokázali přesvědčit, aby zkusil jízdu vlakem – aspoň z Jevíčka do Chornic –
na právě zbudované železnici, na které byl zahájen provoz 3. července 1889.
Vymlouval se na závratě a tuto novinku nikdy nevyzkoušel.
Bydlel v bývalém augustiniánském klášteře, kde byl po r. 1791 městský
úřad. Měl do práce jen několik kroků, aniž by opustil budovu. Pro své pracovní
nasazení opouštěl budovu městského úřadu jen 4x do roka a to o svátcích
Vzkříšení a Božího těla, kdy se zúčastnil s představiteli obce slavnostního
průvodu a dvakráte, když řídil dražbu trávy na obecních lukách.
Toužil napsat své paměti, bohužel se tak nestalo, byl příliš mnoho
zaměstnán a poslední léta odpočinku téměř neviděl. Čteme jeho knihu i
poznámky, chodíme po stejné dlažbě, jako on chodil, obdivujeme, jak dokázal
při své práci opatrovat a studovat městský archiv, který jeho potomci, aby s ním
neměli práci, předali v roce 1977 do Okresního archivu v Litomyšli.
Snad mimořádná skromnost byla důvodem, proč se důchodní Heeger
odmítal fotografovat. Jedinou jeho fotografii udělal lékárník Karel Till tajně
z okna staré lékárny (dnešní restaurace U Apoštola), když H. přecházel již
v důchodu z obecní kanceláře do svého domu v Dolní Farní.
Důchodní Heeger umírá 9. 4. 1926 ve věku 85 let. Opouští tento svět
později než jeho žena, dokonce později než jediná jeho dcera. Městu Jevíčku,
pro které s takovým úsilím celý život pracoval, věnuje ještě svůj les. Ale jak
povýšeně a útrpně se usmíváte dnešní „pragmatici“.
JaS
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Koncentrační tábory a
jevíčské reálné gymnázium
Dne 30. června 1929 odchází na svou žádost na trvalý odpočinek dlouholetý
ředitel reálky v Jevíčku p. Josef Franc. Na jeho místo přichází ředitel reálného
gymnázia z Velké Revúce p. Karel Littloch, matematik a fyzik. Elegantní, pravý
gentleman, velmi oblíbený, předseda Spolku pro podporu chudých studujících
(založen při reálce 1897), jeden z iniciátorů návrhu na zřízení pomníku T. G.
Masaryka v Tillových sadech (dnešní pivovarský park). Jeho dvě půvabné dcery
– Růžena a Libuše – žačky reálky, byly v tehdejší době ozdobou promenád na
plovárně ve Žlibkách. Dne 30. srpna 1934 odchází ředitel Littloch na dívčí
reálné gymnázium v Prostějově.
Z jeho pera vychází v červnu 1945 kniha “Mauthausen lágr smrti“. Realistické,
hrůzné vylíčení mauthausenského pekla, které přežil K. L. svědčí o jeho
obrovském utrpení, ale i o jeho mimořádné odvaze. Obraz nacistického lágru
smrti, obraz bestiality a nepříčetnosti nás naplňuje hrůzou. Např. z transportu
1700 Čechů z 3. 10. 1941 zůstává již v lednu 1942 na živu jen asi 90, ostatní
umírají, mezi nimi i písničkář Karel Hašler, který zemřel na úplavici na Štědrý
den. Karel Littloch ve své knize popisuje cestu do lágru, život v lágru, jak se
v lágru pracovalo, jak Češi v lágru umírali, ale jako učitel si všímal i psychologie
vězně, jeho duševní oblasti. Cituji: „Svým utrpením bojujeme za svobodu
našeho národa, aby naše děti, naši bratři a sestry, ……….. mohli pracovat a
lidsky žít.“
Druhým profesorem, který z jevíčské reálky poznal hrůzy koncentračního lágru,
byl kněz František Černý, který nás učil náboženství a zpěv. Profesor F. Č. se
narodil 25. 7. 1895 v Prostějově. V Jevíčku začínal jako profesor ve školním
roce 1927/1928. V reálce nacvičoval hudební a zpěvní čísla při různých oslavách
v ústavě, přednášel o Čsl. červeném kříži, o životním úsilí J. A. Komenského, o
sv. Václavu, režíroval divadla v Katolickém domě. V roce 1938 se stává členem
městského zastupitelstva, známý svým nekompromisním vlasteneckým
postojem, odvážný a rozhodný odpůrce nacismu. V roce 1938 v jedné hodině
náboženství, velmi rozrušen nám vypravuje, jak jedna jevíčská německá
občanka, která propadla Hitlerovu vlivu (často toho později litovala), mu
pohrozila slovy: „Es kommt der Tag!“ (přijde den!). V roce 1938 je F. Č. zatčen
a vězněn v koncentračním lágru Dachau do konce války. Po osvobození se vrací
do Kroměříže, kde ještě několik roků působí jako profesor. Umírá 7. 3. 1950 a
je pohřben ve svém rodišti v Prostějově.
V květnu 2005 si připomínáme 60. výročí konce II. světové války a osvobození
vězňů koncentračních táborů. Vzpomeňme si na oba pedagogy reálného
gymnázia v Jevíčku, kteří tak těžce bojovali v příšerných podmínkách, o
Jevíčský zpravodaj 3/2005

17

www.jevicko.cz

fantastickém hladu a vyčerpávající práci, se stále přítomným přízrakem smrti, za
svobodu naší vlasti.
JaS

Program kina Astra na duben
9. – 10.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film v českém znění:
POLÁRNÍ EXPRES
Letos o Vánocích uvěříte… V hl. roli Tom Hanks.
Vstupné: 49,-Kč
Mládeži přístupný
16. – 17.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Koprodukční širokoúhlý film Usa a Austrálie:
DANNYHO PARŤÁCI 2
Stanou se Dannyho parťáci největšími lupičskými esy, nebo skončí za mřížemi?
Kriminální komedie. V hl. roli George Clooney a Brad Pitt.
Vstupné: 54,-Kč
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
23. – 24.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film:
VYMÍTAČ ĎÁBLA: ZROZENÍ
Zrodilo se zlo. Ani ten váš Bůh vám dnes nepomůže… Dobrodružný horor.
V hl. roli Stellan Skarsgard.
Vstupné: 54,-Kč
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
30. – 1. 5.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film:
ŽIVOT POD VODOU
Bill Murray jako Steve Zissou odhaluje nejtemnější záhady oceánu a občas i
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lidských duší.
Vstupné: 64,-Kč
Mládeži přístupný
Příplatek 1,-Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.
Změna programu vyhrazena.

Zveme Vás
10. dubna 2005 v 17:00 hod. – bývalá židovská synagoga v Jevíčku
koncert pěveckého sboru Fermáta z Moravské Třebové se svými sólisty
Program : Fermáta - písně národů
Iva Zemánková – zpěv – A. Vivaldi, G. F. Händel
Lenka Zahradníková – klavír – F. Chopin, B. Smetana
Vstupné dobrovolné

Připravujeme
5. května 2005 – bývalá židovská synagoga Jevíčko
slavnostní shromáždění k 60. výročí osvobození Jevíčka spojené s kulturním
programem
8.května 2005 - pietní akt u památníku obětí 2. světové války na Komenského
náměstí v Jevíčku

O činnosti AVZO – TSČ – ČR –
základní organizace v Jevíčku
V tomto příspěvku bychom chtěli informovat veřejnost o práci naší
organizace. AVZO je ustanovena v souladu se zákonem č. 83/90 Sb. o
sdružování občanů v zájmových organizacích. AVZO je pokračovatelem práce
s dětmi a mládeží, ostatními občany a organizacemi po ukončení činnosti
bývalého Svazarmu.
V naší organizaci jsou sdruženy zájmové kluby: letecko-modelářský
klub, automotoklub, střelecký klub a radioklub. Základní organizace má 72
členů. Na rok 2005 si ZO zpracovala plán práce s rozsáhlou činností, který je
zahrnut do práce Komise pro mládež a tělovýchovu při MěÚ v Jevíčku. Rádi
bychom vás seznámili s průběžným plněním našeho plánu práce.
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Dne 19. února jsme uspořádali pro děti, mládež a rodiče karneval na
sněhu v Kopřivově zmolce, závody v jízdě na čemkoliv. V průběhu karnevalu
bylo podáváno občerstvení. Účastníci si mohli opéct na ohništi párky. Celý
karneval byl ozvučen hudbou a děti si zazpívaly do mikrofonu. Všem se akce
líbila a my jsme získali zkušenost, jak zlepšit a rozšířit program pro příští
karneval.
Dne 26. února jsme uspořádali v učebně autoškoly doškolování řidičů
amatérů z pravidel silničního provozu. Akce směřovala k proškolení řidičů
v dosavadních a novějších vyhláškách o silničním provozu. V následující besedě
byly zodpovězeny dotazy zúčastněných. Celá akce se setkala s velkým ohlasem.
Dne 5. března se modeláři naší organizace zúčastnili leteckomodelářských závodů ve Svitavách s velmi dobrými výsledky.
Kategorie senioři: Zbyněk Nejedlý – 2. místo, Tomáš Slechan – 3.
místo, Daniel Koblížek – 4. místo, Lukáš Walert – 5. místo.
Kategorie junioři: Dušan Walert – 3. místo.
Dne 6. března jsme ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou zajistili část
programu na dětském karnevalu v tělocvičně na Žlibkách. Děti si vyzkoušely
jízdu na motorkách s elektropohonem. Tato část programu se setkala s velkých
úspěchem.
Střelecký klub se schází jedenkrát týdně. Připravuje se na akce v letním
období, jejichž součástí bude nejen střelba, ale i jiná zájmová činnost.
Zájmem naší organizace je připravovat takové činnosti, které by vhodně
vyplnily volný čas dětí a mládeže.
Za AVZO Lubomír Geriš, František Langer, Ing. Vilém Slechan
Hledám starobní důchodkyni s praxí vedení obchodu na občasnou výpomoc
v prodejně ve Velkých Opatovicích. Zájemci prosím hlaste se po 14 hod. na
tel. č. 603 540 336.
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