Červen 2005

Dětský den 4. 6. 2005
Letošní program dětského dne zahájili naši nejmenší vystoupením
tanečního kroužku při MŠ Jevíčko pod vedením učitelek Libuše Pazdírkové a
Jarmily Štindlové. Program pokračoval vystoupením nejmenších cvičenců
aerobiku - „školička“ pod vedením sl. uč. Radky Sedláčkové.
Po skončení kulturního programu byly děti rozděleny do jednotlivých
kategorií. Nejmenší děti po 4. třídu ZŠ a ZvŠ Jevíčko plnily úkoly v areálu
Žlíbka na téma pohádky O dvanácti měsíčkách. Na jednotlivých stanovištích
děti čekali zástupci všech měsíců v roce a stejně tak i odpovídající úkoly.
Pro děti od 5. třídy a výše byla připravena znalostní hra „Poznej své
město“. Na 10 stanovištích rozmístěných po městě děti plnily vědomostní,
sportovní, praktické i logické úkoly, které připravili zástupci jednotlivých
organizací ve městě.
Celý program doprovázely atrakce – jízda na elektr. trojkolkách,
koloběžkách, střelba na branku, diskotéka, projížďka na loďkách na vodní ploše,
jízda na koni. Přestože se vydatně rozpršelo, děti si jízdu na koni nemohly
nechat ujít. Také závěrečný táborák provázel déšť, který však na dobré náladě
nic neubral.
Děkujeme všem sponzorům, kteří pomohli finančně i materiálně celou
akci zajistit. Jsou to: Město Jevíčko, komise mládeže a sportu, komise pro
výchovu a vzdělávání, Vojtěch Hebelka, Uzenářství Růžička, Lékárna u Bílého
anděla, Jan Smékal - Rybářův ráj a chovatelské potřeby, Drogerie Nicol Kynclová Blanka PhDr., Stanislav Uhlíř - Drogerie Faust, Potraviny Jana
Komárková, Skanska DS a.s., Jana Martínková - Krejčovství, Ergo s.r.o.,
Moravec - Pekárny s.r.o., Libuše Pazdírková ml. – Biskupice.
Za vzornou organizaci patří poděkování komisím mládeže a sportu,
výchovy a vzdělávání, mateřské škole, základní a zvláštní škole, gymnáziu, firmě
Skanska DS a.s., Pavlu Lórovi za hudební produkci a ozvučení, organizacím
SDH, ČSOP, Skautům, AVZO – TS - ČR, šachistům, TJ SK, TJ, Sokol a dalším
nejmenovaným pomocníkům, kteří se nezištně zapojili do organizace celé akce.
Díky za nápady Aleně Popelkové, Radce Sedláčkové a Ing. Pavlu Martínkovi.

Rozkrádačům nafty padla klec
Svitavským kriminalistům se podařilo odhalit trojici pachatelů 27 a 21
z Jevíčka a 27 z Velkých Opatovic na Blanensku, kteří v průběhu letošního roku
ve dvou případech na Jevíčsku rozkrádali motorovou naftu ze zaparkovaných
vozidel. Starší z podezřelých mají na svědomí také vloupání do zaparkovaných
aut. Oba páchali obdobnou trestnou činnost ještě na Blanensku a Prostějovsku.
Všichni tři podezřelí způsobili jen na Svitavsku škodu za více jak 11 500 Kč.
Trojlístek byl obviněn z trestných činů krádeže vloupáním a poškozování cizí
věci ve spolupachatelství. O výši jejich trestu rozhodne verdikt příslušného
soudu.

Vandal z Blanenska se vyřádil
na zaparkovaném autě v Jevíčku
Čtyřiadvacetiletý muž z Blanenska je podezřelý ze spáchání trestného
činu poškozování cizí věci. Podezřelý údajně dne 22. května 2005 v časných
ranních hodinách úmyslně poškodil údery a kopy zaparkované osobní auto zn.
Škoda Felicia na parkovišti před obchodním domem na Palackého náměstí
v Jevíčku. Na vozidle způsobil škodu za více jak osm tisíc korun. Policie ve věci
zahájila úkony trestního řízení a službě kriminální policie a vyšetřování bude
podán návrh na zahájení trestního stíhání podezřelého.

Vloupání do mateřské školy v Jevíčku
Bezmála osmitisícovou škodu způsobil neznámý pachatel, který se
z druhého na třetího června vloupal do mateřské školy v Jevíčku. Pachatel z
místa odcizil příruční pokladnu s finanční hotovostí. Škoda na zařízení se
odhaduje na více jak dva tisíce korun. Policie ve věci zahájila úkony trestního
řízení pro trestný čin krádeže vloupáním. Po odcizené pokladně s penězi a
pachateli se nadále pátrá.

Výtržnictví v Jevíčku
Jevíčští policisté realizují ve zkráceném přípravném řízení dva případy
trestných činů výtržnictví, ze kterých jsou podezřelí dva muži, osmatřicetiletý
z Blanenska a jednatřicetiletý z Jevíčka. Podezřelým je kladeno za vinu, že
v časných ranních hodinách v neděli v jednom z jevíčských barů bezdůvodně
jednotlivě fyzicky napadli třiadvacetiletého muže z Jevíčka. Poškozeného napadli
v přítomnosti nejméně patnácti hostů. Údery pěstí mu způsobili drobné zranění,
které si nevyžádalo lékařské ošetření. Mladší z podezřelých měl údajně
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napadenému poškodit oděv a způsobit škodu na zařízení baru. Celková škoda se
odhaduje na tisíc korun. Podezřelým v případě návrhu na potrestání hrozí až
dva roky vězení nebo peněžitý trest.

Zpronevěra tržby
Čtyřicetiletý muž z Mělnicka čelí podezření ze spáchání trestného činu
zpronevěry. V lednu loňského roku si měl jako zaměstnanec jednoho baru
v Jevíčku ponechat ve dvou případech tržbu z hracích automatů a z provozu
baru. Způsobená škoda činí 50 tisíc korun. Policie zahájila úkony trestního
řízení. Případ je v šetření jevíčských policistů.

Upozornění Celní správy ČR
pro obchodníky a prodejce lihovin
o povinné inventarizaci zásob
Celní správa České republiky ve snaze vyjít vstříc obchodní a
podnikatelské veřejnosti upozorňuje na základní povinnosti spojené s výkonem
zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu, resp. „kolkování“ lihovin,
jenž nabývá účinnosti dne 1. července 2005.
Právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, dovážejí, skladují a
prodávají lihoviny ve spotřebitelském balení o obsahu 0,2 l a větším (s
obsahem alkoholu 15 % vol. a vyšším), mají povinnost provést ve svých
provozovnách (výrobní podniky, velkoobchody, maloobchody, ale i místa, kde
jsou lihoviny rozlévány ke konzumaci – restaurace, pohostinství, bufety apod.)
ke dni 1. července 2005 inventarizaci jejich zásob.
Výsledky této inventury - inventurní soupis - mají povinnost následně
předat svému místně příslušnému celnímu úřadu, a to nejpozději do 31.
července 2005.
Podrobnější informace o inventarizaci a její formě, resp. struktuře
písemné inventurní sestavy, mohou povinné subjekty získat prostřednictvím
speciálního odkazu na internetu Celní správy ČR (www.cs.mfcr.cz), případně
na místně příslušném celním úřadu.
Kontakt: Celní úřad Svitavy
Ul. Milady Horákové 12
568 02 Svitavy
tel.: 461 56 27 02
e-mail: posta1164@cs.mfcr.cz
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Podpora jednotkám
Sborů dobrovolných hasičů obcí
V Pardubickém kraji existuje více než 500 jednotek požární ochrany a
Pardubický kraj se snaží jejich činnost aktivně podporovat. V roce 2005 je
z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární
ochrany jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí uvolněna částka 3 800 000,Kč. Původních 3,5 mil. Kč bylo navýšeno o 300 000,- Kč na základě velkého
množství žádostí došlých od obcí.
„Dotace jsou určeny na nákup nové mobilní požární techniky a na
nákup a opravy požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, což
jsou např. spojové prostředky, ochranné pracovní prostředky či mobilní
technika aj. Žádosti obcí byly posuzovány odbornou komisí a konzultovány i
Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje. Jde nám totiž o realizaci
plošného pokrytí území kraje jednotkami dobrovolných hasičů a zajištění
ochrany obyvatel kraje,“ řekl Petr Šilar, radní zodpovědný za životní prostředí,
zemědělství a rozvoj venkova.
Nejvyšší dotace byly poskytnuty např. městům Hlinsko a Choceň na
nákupy dopravního automobilu pro zásahovou jednotku, obci České Libchavy
na nákup nové mobilní požární techniky či obci Čeperka na generální opravu
stávajícího hasičského vozu a dalším. Poskytnutí finančních prostředků však
ještě musí potvrdit Zastupitelstvo Pardubického kraje.
Kromě těchto prostředků Pardubický kraj rozdělil i účelovou státní
neinvestiční dotaci obcím v celkové výši 4 150 000,- Kč a také uvolnil ze svého
rozpočtu investiční dotaci Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje
ve výši 500 000,- Kč.

Podpora informačních center
na území Pardubického kraje
Pardubický kraj v rámci svých grantových programů vypisoval
v minulých letech také granty na podporu zkvalitnění služeb informačních
center. V roce 2005 však byla schválena vhodnější forma podpory, tj. dotace na
činnost turistického informačního centra.
„Turistická informační centra a jejich činnosti v oblasti poskytování
informací a služeb jsou jedním ze základních předpokladů dalšího rozvoje
cestovního ruchu. Města, obce a mikroregiony stále více podporují jejich vznik,
provoz a přispívají na jejich činnost. Podobně postupuje i Pardubický kraj,“ řekl
Miloslav Macela, radní zodpovědný mj. za cestovní ruch.
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V rozpočtu Pardubického kraje byla na tuto podporu vyčleněna částka 1,2 mil.
Kč. Bylo podáno 35 žádostí, z toho bylo 31 informačních center s celoročním
provozem a 4 s provozem sezónním. Dotaci 24 informačním centrům
zřizovaných obcemi či sdruženími obcí musí ještě potvrdit krajské
zastupitelstvo, schválení finančních prostředků zbylým 11 zařízením
soukromých subjektů či obecně prospěšných společností je v kompetenci Rady
Pardubického kraje. Částku 37 000,- Kč tak obdrží informační centra v Dolní
Moravě, Jevíčku, Litomyšli, Přelouči, Nasavrkách, Moravské Třebové,
Lanškrouně, Lázních Bohdaneč a také Informační centrum Perníkové
hejtmanství a Turistické informační centrum – čs. opevnění. O cca 23 000,- Kč
méně dostane Informační centrum na zámku v Litomyšli, které je zařízením
sezónním.
„V příštích letech chceme výši příspěvku odvozovat nejen od doby
provozu, ale také od kvality poskytovaných služeb. Chceme za pomocí
dobrovolníků centra pravidelně navštěvovat a zjišťovat úroveň podávaných
informací," dodal Macela.

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 66. zasedání Rady Města Jevíčka dne 2. 5. 2005
Rada schvaluje opravu regulace kotlů v kotelně Soudní 51 dle zápisu.
Rada schvaluje provedení oprav chodníků na sídlišti po etapách dle zápisu.
Rada schvaluje odprodej starých oken dle zápisu.
Rada schvaluje postoupení bytové jednotky dle zápisu.
Rada schvaluje zakoupení technického zařízení pro Kino Astra dle zápisu.
Rada schvaluje úhradu členského příspěvku dle zápisu.
Rada pověřuje komisi výstavby posouzením žádosti dle zápisu.
Rada schvaluje bezplatné využití sálu Kina Astra studenty Gymnázia.
Rada schvaluje zakoupení programu na ochranu serveru dle zápisu.
Rada pověřuje komisi výstavby posouzením žádosti týkající se vybudování
nových parkovacích míst.
Rada schvaluje provedení výměny el. rozvaděče v Domě hasičů.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v zámečku ZUŠ Jevíčko.
Rada schvaluje pronájem pozemků pro zemědělskou prvovýrobu VOS a. s.
Velké Opatovice dle zápisu.
Rada schvaluje pronájem pozemků pro zemědělskou prvovýrobu HZS Jevíčko
a.s. dle zápisu.
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Rada schvaluje pronájem pozemků pro zemědělskou prvovýrobu panu L.
Blabolilovi ml. dle zápisu.
Rada schvaluje pronájem pozemků pro zemědělskou prvovýrobu panu ing. L.
Blabolilovi dle zápisu.
Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1672/1 v k.ú. Jevíčko-předměstí.
Rada pověřuje starostu jednáním ve věci nabídky – prodeje pozemků dle zápisu.
Rada schvaluje poskytnutí 6-ti publikací „Pardubický kraj“ zahraniční
reprezentaci 29. ročníku GPM – ZMN.
Rada schvaluje udělení výjimky pro požárně nebezpečný prostor stavby na
Palackého nám. 9 dle zápisu.
Usnesení z 67. zasedání Rady Města Jevíčka dne 16. 5. 2005
Rada schvaluje udělení výjimky z provozního řádu Biocentra pro pořádání
veřejných závodů mládeže ve věku 10 – 15 let.
Rada schvaluje zakoupení značek pro dopravní značení MK dle zápisu.
Rada pověřuje investiční techničku zpracováním cenové nabídky na vodorovné
značení MK dle zápisu.
Rada schvaluje záměr prodeje části p.č. 5339/1 dle zápisu.
Rada schvaluje záměr směnit část p.č. 5339 dle zápisu.
Rada pověřuje komisi výstavby projednáním žádosti o prodej pozemku dle
zápisu.
Rada schvaluje finanční příspěvek na pořádání závodu minikár.
Rada schvaluje přemístění autobusové zastávky na ul. K. H. Borovského dle
zápisu a pověřuje invest. techničku tímto úkolem.
Rada schvaluje vnitřní předpis a směrnice dle zápisu.
Rada schvaluje zakoupení 2 kusů PC dle zápisu.
Rada schvaluje bezplatné předání mapy čís. popisných pro účely Záchranné
služby.
Rada schvaluje předání upomínkových předmětů předsedům maturitních
komisí.
Rada schvaluje podporu žádosti AVZO pro tok 2006 při zajišťování finančních
prostředků na rekonstrukci dle zápisu.
Rada schvaluje vydání reklamních materiálů firmou Rustika týkajících se třídění
komunálního odpadu.
Rada schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor Základní umělecké
škole Jevíčko v objektu zámečku.
Rada schvaluje přidělení zbylé částky z VHP TJ Jevíčko zastoupené MUDr.
Jagošem.
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Usnesení z 68. zasedání Rady Města Jevíčka dne 30. 5. 2005
Rada schvaluje úhradu za provedené práce na akci kanalizace a voda ul. Dolní
Farní dle zápisu.
Rada schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 39 v k.ú. Jevíčko-město.
Rada schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 203, p.p.č. 127 a 125 v k.ú.
Jevíčko-předměstí.
Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 538/22 v k.ú. Jevíčko-předměstí.
Rada schvaluje smlouvu na zpracování PD pro „Modernizaci kuchyně MŠ“.
Rada schvaluje podporu žádosti AVZO TSČ ČR - ZO Jevíčko dle zápisu.
Rada schvaluje bezúplatné zapůjčení vozidla TATRA pro akci pořádanou
Motocyklovým klubem Jevíčští Orli.
Rada schvaluje zakoupení 2 programů pro potřebu finančního odboru ve výši
dle zápisu.
Rada schvaluje vícepráce a jejich úhradu na rekonstrukci bytů na ul. Křivánkova
98.
Rada schvaluje úhradu ½ z částky, která je třeba pro pořízení nových membrán
na ČOV.
Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Rustika za zhotovení propagačních
letáků na téma „třídění odpadu v domácnostech“ a dotisk smluv ke kabelové
televizi dle zápisu.
Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 11. 5. 2005
Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloslav Parolek, Karel Skácel, Jiří
Janeček,
b) ověřovatele zápisu: Ing. Zdeňka Jirásková, MUDr. Helena Blažková,
c) program zasedání,
d) kupní smlouvu 2005 uzavřenou mezi Městem Jevíčko a firmou Dřevo-Málek
s. r. o. Protivanov, na výkup surového dřeva dle platných ceníků, které
budou čtvrtletně aktualizovány,
e) smlouvu č. 01809906 uzavřenou mezi Městem Jevíčko a firmou Aspida Brno
ve výši 7.350,- Kč pro prezentaci města Jevíčko v katalogu „Cestujeme po
Moravě“,
f) dar zřizovateli Gymnázia Jevíčko, tj. Pardubickému kraji, formou projektové
dokumentace na akci „Rekonstrukce stravovadla Gymnázia v Jevíčku“ v
hodnotě 44.163,- Kč,
g) OZV Města Jevíčko č. 1/2005, kterou se mění OZV města Jevíčko č.
4/2001 ve znění pozdějších předpisů o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem v městě Jevíčko,
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h) cenovou nabídku firmy Josef Bidmon, Instalatérství, ve výši 230.614,- Kč na
dodávku vnitřní kanalizace, vodoinstalace, přípojky plynu a plynofikace 2
bytových jednotek bytového domu ul. Křivánkova 98, Jevíčko,
i) nabídku firmy ISMA Jevíčko, s. r. o. na zhotovení odlehčovací komory ul.
Třebovská ve výši 155.847,- Kč vč. DPH,
j) půjčku z FRB na základě OZV Města Jevíčka č. 2/1998 ve znění pozdějších
předpisů pro žadatele:
- Město Jevíčko – titul 51 – vestavba 2 byt. jednotek K. H. Borovského 464,
ve výši 500 tis. Kč,
- Jaroslav a Romana Gondekovi, Brněnská 337, Jevíčko – titul 08 – výměna
stolařských prvků ve výši 35 tis. Kč,
j) záměr prodeje části p.č. 5330, zaměřenou jako p.č. 5330/1 v k.ú. Jevíčkopředměstí,
k) uznání vlastnického práva společnosti Východočeská energetika, a. s., se
sídlem v Hradci Králové, Sladkovského 215, IČ 60108720 k trafostanici č.
380, Sídliště II, na pozemku p.č.st. 620 - zastavěná plocha v k. ú. Jevíčkopředměstí,
l) cenovou nabídku firmy JAKIPP pro zpracování dokumentace k rekonstrukci
jídelny Mateřské školy, K. H. Borovského 586, Jevíčko, do výše 25.000,- Kč,
m) stanovisko ve věci spolufinancování technologické části „Rekonstrukce
stravovadla Gymnázia v Jevíčku“ citované v dopise k rukám členky Rady
Pardubického kraje pí Málkové, který je přílohou zápisu,
n) koupi lesního pozemku p.č. 2098 o výměře 5.460 m2 v k.ú. Jevíčkopředměstí,
o) záměr koupi pozemků od společnosti Silnice Litomyšl IPS, a. s. v likvidaci,
p) návrh usnesení.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu o činnosti komise bytové a sociální,
b) cenovou nabídku firmy ISMA Jevíčko, s. r. o. na zhotovení části kanalizace
ul. Třebovská,
c) informaci starosty k přidělení dotace na zřízení Sběrného dvora pro Město
Jevíčko,
d) zápis ze schůze finančního výboru ze dne 20. 4. 2005,
e) ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřenou mezi Městem Jevíčko a Základní
uměleckou školou Jevíčko ke dni 16. 5. 2005.
Zastupitelstvo pověřuje:
a) starostu jednáním s vlastníkem nemovitosti ul. Svitavská, č.p. 473 dle zápisu,
b) komisi výstavby a územního plánování ve věci prověření velikosti
„zahrádek“ umístěných v k.ú. Jevíčko-město a k.ú. Jevíčko-předměstí před
hotelovými a restauračními zařízeními.
Jevíčský zpravodaj 6/2005
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Zastupitelstvo potvrzuje:
a) přijaté usnesení Zastupitelstva Města Jevíčko č. 23/5 ze dne 25. srpna 2004
na jehož základě podporuje zřízení zdravotní záchranné služby ve Velkých
Opatovicích.

Společenská kronika
Sňatek uzavřeli občané z Jevíčka:
Jan Staněk – Iveta Beserlová
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Jiřinka Šebelová
Eugenie Biberlová
Josef Jurka
Rumia Kopková
Životní jubileum v měsíci červnu 2005 oslaví:
František Ambroz
Adolf Řehoř
Miloslava Weiglová
Jarmila Slechanová
Vlasta Štoudková
Jubilantům blahopřejeme.
V měsíci březnu oslavila životní jubileum Marie Fellnerová, které
blahopřejeme dodatečně.

Nebe na zemi
Sobotní deštivý podvečer patřil vzpomínkovému večeru „Nebe na
zemi“ věnovaný Osvobozenému divadlu J. Voskovce, J. Wericha a J. Ježka a
dalším vzpomínkám.
Jako host vystoupil pěvecký sbor CANTABILE Havířov, který působí
při Základní umělecké škole Leoše Janáčka pod vedením sbormistra Františka
Trnky. Koncert pěveckého sboru doplňoval svým vystoupením Jevíčský Big
Band.
Program uváděl Václav Žáček, který se v moderování střídal s dvěma
moderátory, které sebou přivezl pěvecký sbor z Havířova. Členy sboru tvoří učiJevíčský zpravodaj 6/2005
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telé ZUŠ Havířov.
První vzpomínka byla věnována dirigentovi Slovenského národního
divadla v Bratislavě Aloisi Vykydalovi. Ten ve svém vstupu krátce zavzpomínal
na svou hudební kariéru. V letošním roce se dožívá významného životního
jubilea – 75 let.
Druhá vzpomínka se vztahovala ke kulturnímu dění v Jevíčku,
k činnosti Sokola a ochotnickému divadelnímu spolku. Výraznou osobností
tohoto dění je i Jaroslava Vrbková (nar. 1913), jejíž celoživotní láskou se stal
sport, pohyb. Ve svém krátkém vystoupení předala všem přítomným svou
neskrývanou radost ze života pramenící z jejího životního optimismu.
Třetí vzpomínka byla věnována osobnosti Františka Medříka –Trnky,
který v letošním roce oslavil 80. narozeniny. Krátké vzpomínání věnoval
začátkům svého hudebního působení. Navozenou atmosféru vzpomínání
doplnila výstava fotografií a dalšího materiálu k Osvobozenému divadlu
V+W+J, osobnosti Františka Trnky, Jevíčskému Big Bandu a sokolské tradici
v Jevíčku – šibřinkám a ochotnickým divadelním představením.
Mnozí z diváků i účinkujících se jistě na vystavovaných panelech
poznali. Bylo příjemné se prostřednictvím fotografií setkat i s těmi, kteří už mezi
námi nejsou, ale do „sobotního“ vzpomínání patří.
Organizátoři celé akce děkují pí Marii Buličkové, Anně Langerové,
Jaroslavě Vrbkové za zapůjčení fotografií a ostatních dokumentů a Vilému
Němcovi a dalším dobrovolníkům za přípravu celé výstavy.
Další poděkování patří všem sponzorům za finanční i materiální pomoc
při zajištění organizace celé akce: Pardubický kraj, Město Jevíčko, Rabbit Trhový
Štěpánov a.s., Reklamní agentura Rustika, František Hanzal, Hotel Morava
Jevíčko s.r.o., Gymnázium Jevíčko, MUDr. Miloslav Parolek, Základní umělecká
škola Jevíčko.
Jménem diváků děkujeme organizátorům tak zdařilé akce, zvláště pak
bratrům Petrovi a Dušanovi Pávkovým a samozřejmě všem účinkujícím.

František Trnka – Medřík
Narodil se 26. dubna 1925 v rodině ředitele školy v Lázech u Městečka
Trnávky. Od dětství hrál na klavír, jako student Gymnázia v Jevíčku začal hrát
na trubku a našel tam uplatnění v amatérském tanečním orchestru. Po dobu
studia českého jazyka a hudební výchovy na Filosofické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně dirigoval v Jevíčku amatérský symfonický orchestr a zároveň i
dechový a taneční orchestr, které hrávaly při všech kulturních příležitostech
v širokém okolí. Kromě toho hrál v Brně na trubku ve studentském dixielandu.
V hudebních produkcích pokračoval i poté, co nastoupil po ukončení
studia jako učitel na Vojenské škole Jana Žižky v Moravské Třebové a pak na
Jevíčský zpravodaj 6/2005
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Gymnáziu ve Svitavách. Zde navíc rozšířil své hudební působení na spolupráci
s divadelním souborem. Hrál také na klavír v kvartetu svitavských učitelů, které
mělo širokou působnost. Současně s hraním se pustil i do hudebních úprav
tanečních skladeb a do skladatelské činnosti.
Hudbou se plně zabýval po odchodu ze školství v roce 1960.
Spolupracoval s orchestry Jožky Karena, Mirko Foreta a Gustava Broma
v Brně, některé jeho skladby nahráli v Československém rozhlase.
V roce 1961 se stal redaktorem, později hudebním dramaturgem
v Československém rozhlase Ostrava, kde prosadil řadu dnes známých zpěváků,
např. Pavla Nováka, Marii Rottrovou, Hanu Zagorovou a Věru Špinarovou.
Prosadil i hudební skupiny (Flamengo, Bukanýři, skupinu Vladimíra Hajchla,
skupinu Ivo Pavlíka). Především pro Hanu Zagorovou napsal úspěšné písně
(Mrtvá láska, Písnička v bílém). Další písně byly pro Buřinky Petra Dudeška.
Účastnil se i soutěže Zlatý Palcát (vojenské písně). Jiným jeho oborem je tvorba
pro děti (vycházela ve sbornících OKS Karviná), kde nejlépe uspěl se svou
dětskou minioperou Komárkova ženitba (v roce 1983 oceněna ČHF v soutěži o
dětskou dramatickou tvorbu) a s dětským muzikálem Piky, piky na hlavu.
V roce 1970 byl z Československého rozhlasu propuštěn z politických
důvodů. Pak pracoval na OKS Karviná a pak na učilištích v Bohumíně a
v Havířově, kde vždy v krátké době vytvořil hudební a pěvecké skupiny, které
měly vysokou uměleckou úroveň a byly vždy na předních místech v celostátních
soutěžích.
Nadále spolupracoval s dětskými pěveckými soubory v Havířově nejen
autorsky, ale i jako výborný citlivý klavírista.
Po odchodu do důchodu vedl dechovou kapelu Těrličanku a po ní
Hornosušskou kapelu, která se pod jeho vedením postupně změnila na
netradiční dechový soubor s novým repertoárem a novým názvem Retro Band.
Jeho současná práce souvisí opět se sborovou činností. Je uměleckým
vedoucím, aranžérem a klavíristou pěveckého souboru CANTABILE při
Základní umělecké škole Leoše Janáčka v Havířově. Za dlouholetou činnost
v kultuře byl v prosinci 2004 odměněn Cenou Města Havířova.
Blažena Trnková

Jaroslava Vrbková – roz. Ryšová
Narodila se 16. srpna 1913 v Jevíčku. Po vystudování místní státní
reálky studovala v Brně na Pedagogické akademii obor: čeština, němčina, tělesná
výchova.
Tělocvik se stal její celoživotní láskou stejně tak, jak tehdy dostupné
zimní i letní sporty. Své školní svěřence provázela na lyžařských zájezdech, na
atletických a gymnastických soutěžích a dalších sportovních hrách. Pod jejím
Jevíčský zpravodaj 6/2005
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vedením závodníci pravidelně postupovali do vyšších kol a získávali ceny. V létě
se závodilo v plavání a lehké atletice.
V Jevíčku působila ve funkci náčelnice Sokola přes 30 let. V okrese
Svitavy byla členkou okresního náčelnictva, sekce plavání. Podílela se na nácviku
všech veřejných vystoupení, nejen místních, ale i celostátních. V létě to byly
„sokolské slety“, různá veřejná vystoupení na hřišti, večerní „benátské noci“
doprovázené průvodem městem a připraveným programem mnohdy na
upoutaném voru na vodní ploše. Ke společenskému životu patřily také zábavy
s programem, ať už Silvestrovské, či Mikulášské, bály s předtančením, soutěže
ve společenských tancích atd. Zajišťovala choreografii divadelních představení.
Velký úspěch měly „šibřinky“, jejichž nejméně 30 programů nacvičila.
Vždy měly nový námět, nové kostýmy i obsazení. S tanečním programem se
zajíždělo i do širokého okolí (M. Třebová, Chornice, Křenov, Třebářov, Velké
Opatovice atd.).
A tak šel život, naplněný prací nejen pro rodinu, kdy vychovala tři děti,
ale i prací věnovanou společnosti - školním dětem, kamarádskému kolektivu
Sokola. Dnes jsou již její svěřenci sami rodiče i prarodiče, ale s láskou na
společné zážitky vzpomínají. A tak věří, že jim to dalo nemalou radost do života,
stejně tak jako jí.
My jí ze srdce děkujeme za její životní elán a optimismus, který nám
rozdávala. Přejeme jí zdraví a vždy se těšíme na setkání s ní, které nás vždy
obohatí.
děvčata ze Sokola

A Jevíčský Big Band ještě jednou ……
Po zdařilém sobotním večeru koncertoval Jevíčský Big Band 5. 6. 2005
v neděli v odpoledních hodinách na nádvoří Domova důchodců v Moravské
Třebové. Přestože bylo vystoupení jedenkrát přerušeno kvůli dešti, na příjemné
atmosféře celého odpoledne to nic nezměnilo. Známé melodie v podání
hudebníků a sólistů Big Bandu včetně zpěvu v podání Karla Jelínka a Heleny
Koudelkové všechny přítomné seniory a ostatní návštěvníky jistě pohladily po
duši. Mnozí z diváků netušili, že právě jejich „sestřička“ je tou paní zpěvačkou.
Jevíčský Big Band věnoval jednu svou skladbu manželům
Dokoupilovým, kteří oslavili 55 let společného života. K tomuto výročí
blahopřejí touto cestou také všichni spoluobčané z Jevíčka a upřímně zdraví
všechny obyvatele „domova“.

Beseda se seniory
Dne 22. května se na Domově mládeže uskutečnila již tradiční „jarní
beseda se seniory“ našeho města. Její úvod patřil vystoupení nejmenších
Jevíčský zpravodaj 6/2005
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„spoluobčánků“ z Mateřské školy Jevíčko pod vedením učitelek Marty
Kouřilové a Hany Staňkové. Naši nejmenší všechny přítomné potěšili pásmem
písniček a básniček. Kulturní program doplnila přednesem básně „o mamince“
pí Ludmila Nováková.
Další část programu byla věnována besedě o městě se starostou p.
Petrem Spáčilem.
O občerstvení se jako vždy vzorně starali členové Sboru pro občanské
záležitosti.
Děkujeme všem sponzorům, zvláště paní Boženě Horákové za zákusky
a Domovu mládeže při Gymnáziu v Jevíčku – pí Janě Machálkové a Iloně
Letovské za poskytnuté zázemí. Rovněž děkujeme všem účinkujícím a
organizátorům „besedy“.

…A ještě ke květnu….
Květnová nedělní odpoledne patřila májovým pobožnostem. Zpočátku
počasí nepřálo, aby se tyto pobožnosti mohly uskutečnit venku. Avšak hned 15.
května se májová pobožnost konala na Palackého náměstí před sochou Sv. Jana
Nepomuckého.
Následující neděli 22. května byla sloužena mše svatá u sloupu
Nejsvětější Trojice, který byl v loňském roce restaurován z prostředků
Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPZ a MPR (městské
památkové zóny, rezervace).
Poslední májové nedělní odpoledne se slavná mše sv. sloužila v areálu
„sanatoria“ u bývalé kaple na poděkování dobrodincům k její obnově.
Nechyběly ani sestry z řádu, které dříve sloužily v sanatoriu nemocným.
A tak jsme si mohli uvědomit, že tyto památky se od našich předchůdců
zachovaly do dnešních dnů a na nás je předat je dalším generacím.
Poděkování za tato nedělní odpoledne patří P. Janu Turko a dalším
pomocníkům.

Základní umělecká škola Jevíčko
Nabízí v roce 2005/2006 výuku v těchto oborech:
• hudební obor
 sólový a sborový zpěv
 klasická a elektrická kytara
 klavír
 elektrické klávesy
 zobcová flétna
 příčná flétna
Jevíčský zpravodaj 6/2005
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klarinet, saxofon
trubka, trombon
 baskřídlovka, tuba
 housle
•
výtvarný obor
•
taneční obor
Zájemci se mohou hlásit v ZUŠ Jevíčko, U Zámečku 451, Jevíčko:
tel.: 461 325 792, 461 326 144, nejlépe ještě během měsíce června, nejpozději
však první týden v září školního roku 2005/2006. Pozdější zájemci již nemusí
být z důvodu omezené kapacity školy přijati.



Pozvánka
TJ Sokol Jevíčko ve spolupráci s KČT Jaroměřice, ZO Strany zelených
Jevíčko, KČT Velké Opatovice a SDH Víska pořádá v pátek 24. června 2005
tradiční turistickou akci Noční pochod na Hušák a k Holubí studánce.
Program:
16.00 – 16.45 hod.
Prohlídka jevíčské věže s průvodcem, rozhled do okolí
Jevíčka a po Malé Hané
16.45 – 17.00 hod.
Předání mapek pochodu nově příchozím a slavnostní
zahájení u sportovní haly TJ Sokol Jevíčko v areálu
Žlíbka
17.00 hod.
Start pochodu od sportovní haly TJ Sokol Jevíčko se
zastávkami: Víska – Na zátiší, Ruský hřbitov, vrchol
Hušáku (626 m n. m.), Stoupalova chata, Holubí
studánka
19.00 – 22.00 hod.
Posezení u ohně při kytaře, base a harmonice (country
a lidovky)
Vezměte jídlo, pití, párky na opékání, dobré obutí a oblečení
(pláštěnka). Je nutná baterka. Odchod první skupiny domů (děti) nejpozději ve
22.00 hod. Ujdeme celkem 15 km. Pochod je vhodný i pro rodinné kolektivy
s dětmi. Děti mohou jít pouze v doprovodu dospělých osob. Pochod se jde na
vlastní nebezpečí! Startovné – zdarma.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.
Zdrávi došli!
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Zahájena sezóna v aquaparku
V sobotu 28. května se zájemcům o koupání otevřely brány
moravskotřebovského aquaparku. Kompletně zrekonstruovaný aquapark s
tobogánem a dalšími atrakcemi vstupuje do své druhé sezóny. Jen v loni
aquapark navštívilo více jak 40 tisíc lidí, mezi nimi ovšem nebyly jen obyvatelé
Moravské Třebové, ale také přespolní návštěvníci z okolních měst jako jsou
Svitavy, Letovice, Česká Třebová, Jevíčko nebo Lanškroun. Výjimkou nejsou
ani rekreanti z Brněnska, kteří na Moravskotřebovsku tráví víkendy či dovolené.
Aquapark bude v květnu a září v provozu denně 10:00-18:00, v červnu, červenci
a srpnu 8:00-21:00 hodin.
Ceník vstupného květen a září 2005 - provozní doba 10:00 - 18:00
Od 10.00 hod.
celodenní vstupné dospělí 50,celodenní vstupné děti , důchodci 35,ZTP/P + doprovod 20,Od 12.00 hod.
odpolední vstupné dospělí 35,odpolední vstupné děti, důchodci 25,ZTP/P + doprovod 20,Od 15.00 hod. do 17.00 hod.
večerní vstupné dospělí 25,večerní vstupné děti, důchodci 20,ZTP/P + doprovod 20,Od 17.00 hod. do 18.00 hod. zdarma
Ceník vstupného červen, červenec, srpen 2005 - provozní doba 8:00 - 21:00
Od 8.00 hod.
celodenní vstupné dospělí 50,celodenní vstupné děti , důchodci 35,ZTP/P + doprovod 20,Od 12.00 hod.
odpolední vstupné dospělí 35,odpolední vstupné děti, důchodci 25,ZTP/P + doprovod 20,Od 17.00 hod. do 20.00 hod.
večerní vstupné dospělí 25,večerní vstupné děti, důchodci 20,ZTP/P + doprovod 20,Od 20.00 hod. do 21.00 hod. zdarma
Jevíčský zpravodaj 6/2005

15

www.jevicko.cz

Předplatné vstupů – bez časového limitu
Dospělí děti a důchodci
10 zvýhodněných vstupů 350,- (á 35,-) 250,-(á 25,-)
20 zvýhodněných vstupů 640,- (á 32,-) 440,-(á 22,-)
30 zvýhodněných vstupů 810,- (á 27,-) 510,-(á 17,-)
40 zvýhodněných vstupů 1000,-(á 25,-) 600,-(á 15,-)
50 zvýhodněných vstupů 1100,-( á 22,-) 650,-(á 13,-)

Jevíčský zpravodaj Červen 2005 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 bohužel nemůže ovlivnit kvalitu tisku, ani konečnou podobu,
natož zařazení článků, jejich úpravu, rozsah čísla a datum vydání.
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