Květen 2005

Padli na prahu svobody
Rok 2005 je rokem 60. výročí ukončení druhé světové války a slavných
dnů osvobození. Skomírající nacismus i v posledních měsících své existence šířil
kolem sebe zkázu a smrt. Statisíce lidí ještě v roce 1945 umíralo na frontách,
v koncentračních táborech a na popravištích.
S úctou vzpomínáme na spoluobčany, kteří se toužebně očekávaného
míru nedožili a zahynuli v boji s německým fašismem právě na samém prahu
svobody v roce 1945. Ačkoliv jsou jejich životní osudy rozdílné, jedno mají
společné. Milovali svou vlast tak, že pro ni obětovali i svůj život.
Dne 1. ledna 1945 zahynul Ing. Jaroslav Zapletal – palubní mechanik
311. bombardovací perutě ve Velké Británii.
Ing. Jaroslav Zapletal se narodil 12. května 1911 v Jevíčku, Palackého
náměstí (dnešní prodejna obuvi p. Sedláčka), jako syn profesora češtiny a
němčiny Jaroslava Zapletala, který učil na jevíčské reálce. Když byl jeho otec
v roce 1922 přeložen na reálku v Telči, pokračoval Jaroslav ve studiích tam.
Maturoval v roce 1929 v Kroměříži. Po vystudování vysoké školy v Praze a
Brně vedl jako stavební inženýr stavby vojenských objektů a krytů na jižní
Moravě. Poté pracoval v brněnské Zbrojovce a za prací často jezdil na
Slovensko a do Rumunska. Po okupaci odjel v červenci 1939 na stavbu do
Teheránu. Ačkoliv byl nevoják, přihlásil se do armády jako prostý vojín. Dne 2.
prosince 1940 byl v Jeruzalémě odveden a 14. února 1941 zařazen pod britské
velení v Palestině. Dne 21. 10. 1942 byl přemístěn k letectvu a odeslán do Velké
Británie, kde absolvoval výcvik palubních mechaniků a vypomáhal jako
tlumočník. 2. února 1944 byl přidělen k 311. bombardovací peruti jako palubní
mechanik na čtyřmotorové letouny typu Liberator. Létal na operační lety nad
Španělskem, Islandem a Atlantikem. Krátce před svou smrtí se oženil
s Angličankou, která žila s dcerou v Anglii v Ilfracombe v hrabství Devon.
1. ledna 1945 nastal osudný den. Po startu na protiponorkový průzkum
se letoun s osmičlennou posádkou zřítil za tmy na skaliska ostrova Hoy
v blízkosti Rora Head na Orknejských ostrovech. Celá posádka zahynula. 8.
ledna 1945 byl se všemi vojenskými poctami pochován v Ilfracombe. 21. února

1947 byl Sgt. Jaroslav Zapletal povýšen velitelem letectva div. gen. Aloisem
Vicherkem do hodnosti poručíka in memoriam. V duchu vidím jeho usměvavou
tvář s fešáckým knírkem na fotografii v knize věnované všem československým
letcům padlým v bitvě o Anglii.
Dne 27. ledna 1945 zahynul Jaroslav Skácel – příslušník 1. čsl.
armádního sboru generála Svobody.
Narodil se 14. listopadu 1919 v Jevíčku jako nejstarší syn klempíře
Jaroslava Skácela. V průběhu druhé světové války byl s mnoha svými vrstevníky
nasazen na nucené práce do Říše a odtud se dostal až na dalekou Ukrajinu do
oblasti Krivého Rogu. Při protiofenzívě Rudé armády byla obec Sofiovka, kde
tehdy působil, osvobozena. Nezaváhal ani na okamžik, neboť chtěl se zbraní
v ruce bojovat proti nepříteli, který mu i jeho blízkým způsobil tolik příkoří.
Působil sice jako řidič u štábu jednotky, ale nejednou musel sáhnout po zbrani.
Bojoval v Dukelském průsmyku a koncem ledna 1945 byl u Sabinova raněn a
svému zranění krátce nato podlehl. Byl pohřben společně se sovětskými vojáky
v Košicích. Po válce byl vyznamenán Dukelskou medailí in memoriam.
Mezi 12. – 15. únorem 1945 byl nacisty umučen Adolf Řehoř. Narodil
se 20. dubna 1906 v Bělé u Jevíčka. Po ukončení školní docházky se vyučil,
stejně jako jeho starší bratr Alois, tesařem. Spolu si také postavili rodinné
domky v Jevíčku, v dnešní Nappově ulici. Byl členem předválečné KSČ, 52.
oddílu Spartakových skautů práce a působil v dělnické tělovýchově (FDTJ).
Když vypukla druhá světová válka, jeho politické přesvědčení mělo
rozhodující vliv na to, že se od jejího počátku zapojil do vznikajícího domácího
odboje. Nikdy se nesmířil s německou okupací naší vlasti. Rozšiřoval
protinacistické letáky a organizoval finanční sbírky na odbojovou činnost a pro
rodiny, jejichž živitelé byli nacisty vězněni. Na jeho pracovišti v Černé Hoře se
stal vedoucím ilegální odbojové skupiny. Zástupcem byl Alois Vyroubal z Bělé.
Ilegální tisk byl cyklostylován v Boskovicích – mimo jiné obsahoval zprávy
z Moskvy a Londýna. Jeho rozšiřování posilovalo v lidech naději na návrat
ztracené svobody a nabádalo je k sabotážím válečného hospodářství. Když byla
činnost odbojové skupiny prozrazena, byli její členové gestapem pozatýkáni.
Adolf Řehoř byl gestapem zatčen 11. února 1944. Postupně byl vězněn
v Kounicových kolejích v Brně a koncentračním táboře Gross Rossen ve
Slezsku. Před postupující frontou museli vězňové za krutých mrazů absolvovat
„pochod smrti“ do koncentračního tábora Saugenhausen Dora v Německu. Zde
krátce nato následkům pochodu smrti podlehl.
Dne 2. května 1945 zemřel v Terezíně MUDr. Otakar Reiss. Narodil se
24. 9. 1890 v Jindřichově Hradci. Byl ředitelem Zemské dětské tuberkulózní
léčebny v Šumperku. Po hanebné mnichovské dohodě bylo město začleněno do
Sudet a MUDr. Reiss byl 8. 10. 1938 přidělen zemským úřadem do Masarykovy
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zemské plícní léčebny v Jevíčku. Zde působil do 31. 1. 1942, kdy ho dal zemský
prezident Schwabe z politických důvodů do výslužby. Našel si místo jako
vedoucí poradny Ligy proti tuberkulóze v Boskovicích, odkud přešel v roce
1943 do Prahy. Zde působil v nemocenské pojišťovně jako odborník pro
choroby plic a současně vedl poradnu těchto chorob v Říčanech u Prahy. Na
základě falešných diagnóz a předstíraných i provedených zákroků zachraňoval
spolu s dalšími dvěma lékaři (MUDr. Dymrem a MUDr. Svěrákem) občany před
nasazením na nucené práce do Říše. 16. února 1944 byl na základě udání zatčen,
vězněn na Pankráci a v Kounicových kolejích v Brně. 19. května byl propuštěn.
Podruhé byl zatčen 24. října téhož roku a opět vězněn na Pankráci,
v Kounicových kolejích a nakonec v Terezíně. Zde na základě velmi špatných
hygienických podmínek vypukla epidemie skvrnitého tyfu, které MUDr. Reiss 2.
května 1945 podlehl.
Dne 2. května 1945 byl umučen i František Schneider. Narodil se 21.
března 1921 v Jevíčku, kde také ukončil základní vzdělání. Povoláním byl
elektromechanik. Roku 1938 odjel na montážní práce na Slovensko do
Liptovského Mikuláše. Na Slovensku pak pracoval po celou dobu okupace.
Připojil se k partyzánům a když vypuklo v roce 1944 Slovenské národní
povstání, zúčastnil se bojů u Banské Bystrice. Byl však nacisty zajat a odvlečen
do Německa. Tam 2. 5. 1945 zahynul v koncentračním táboře. Je pohřben
v Eisenachu.
Největší a nejkrutější válka v dosavadních dějinách lidstva skončila.
Zanechala za sebou milióny mrtvých, statisíce vdov a sirotků, vypálená a zničená
města i vesnice.
Jevíčko osvobodila 9. května 1945 krátce po poledni Rudá armáda.
Skončila šestiletá nacistická tyranie, která nezapomenutelně poznamenala mnohé
rodiny i celé město. Do nacistických věznic a koncentračních táborů bylo
z Jevíčka odvlečeno 28 občanů a všech 111 osob židovského původu. Peklo
koncentračních táborů nepřežilo 9 občanů a 109 Židů. V našem kraji zůstala na
druhou světovou válku i smutná svědectví v podobě hrobů sovětských zajatců u
Vísky, partyzánů u Předního Arnoštova a pomníky padlých i umučených
obyvatel z Jevíčka i okolních obcí. Připomínají všem z jakých nesmírných obětí
se zrodila naše svoboda.
Řehoř A. – ČSBS Jevíčko

Pardubický kraj vyhlásil
nejlepší silniční stavby
Pardubický hotel Zlatá Štika se stal místem slavnostního vyhlášení
výsledků soutěže Nejzdařilejší stavby silničního hospodářství Pardubického
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kraje za rok 2004. Dodavatelé silničních staveb soutěžili ve třech kategoriích –
nejzdařilejší mostní stavba, nejzdařilejší modernizovaný úsek silnice a
nejzdařilejší krytová vrstva vozovky. Vyhlašovatelem je již druhým rokem
Pardubický kraj ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.
„Moderní a kvalitní silnice jsou jednou z vizitek kraje. Proto jsme se
rozhodli podpořit a ocenit ty, kteří se na tvorbě kvalitní silniční sítě podílejí a
dokazují, že i na silnicích lze vybudovat krásnou stavbu,“ řekl před vyhlášením
výsledků Ivo Toman, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za
dopravu.
Odborná komise hodnotila stavby realizované na území celého kraje a
na výsledcích se shodla jednomyslně. O tom, že bylo z čeho vybírat, svědčí i
fakt, že stavební objemy narostly v letech 2002 – 2004 z přibližně 100 mil. Kč
na částku téměř 0,5 mld. Kč.
Výsledky:
Nejzdařilejší mostní stavba
1. místo most Choceň, ev. č. 317-006
dodavatel: Skanska ŽS a.s., Praha
projektant: OPTIMA spol. s r. o., Vysoké Mýto – Ing. Jan Bursa
2. místo most Ronov nad Doubravou, ev. č. 33733-1
dodavatel: MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o., Čepí
projektant: POREM, Kraskov – Ing. Pavel Starý
3. místo most Dvakačovice, ev. č. 355-011
dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
projektant: POREM, Kraskov – Ing. Pavel Starý
Nejzdařilejší modernizovaný úsek silnice
1. místo II/322 Dolní Roveň – Litětiny
dodavatel: Stavby silnic a železnic, a.s.
projektant: Silniční projekt spol. s r.o. Brno – Ing. Pavel Blažek
2. místo III/34026 Chrudim – okružní křižovatka „U plynáren“
dodavatel: M-SILNICE a.s.
projektant: OPTIMA spol. s r.o., Vysoké Mýto – Ing. St. Netolický
3. místo II/364 Bystré – Svojanov
dodavatel: Skanska DS a.s., závod 78 Pardubice
projektant: Ing. Jiří Šejnoha, Pardubice
Nejzdařilejší krytová vrstva vozovky
1. místo II/358 Zaječice, Chrast, Skuteč
dodavatel: M-SILNICE a.s.
projektant: M-SILNICE a.s. – Ing. Jan Poláček
2. místo II/360 Andrlův Chlum
dodavatel: STRABAG a.s.
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projektant: OPTIMA, spol. s r.o., Vysoké Mýto – Ing. Josef Stříteský
3. místo soubor staveb II/371 Městečko Trnávka – Chornice
II/371 Moravská Třebová – Chornice
II/368 Moravská Třebová – Dlouhá Loučka
dodavatel: Skanska DS a.s.
projektant: OPTIMA, spol. s r.o., Vysoké Mýto – Ing. Josef Stříteský
Ing. Jiří Šejnoha (Moravská Třebová – Dlouhá Loučka)

Vloupání do rekreačních chalup
V Bělé u Jevíčka během uplynulého týdnu došlo k vloupání do dvou
rekreačních chalup. V prvním případě pachatel z rekreačního objektu odcizil
věci za více než 12 tisíc korun a na zařízení objektu způsobil škodu vyšší než 20
tisíc korun. Brněnskému majiteli vznikla celková škoda 32 800 Kč.
Z další rekreační chalupy zmizelo různé ruční nářadí a ošacení. Brněnské
majitelce vznikla celková škoda přesahující 2 600 Kč. Z toho škoda na zařízení
chalupy se odhaduje na 550 Kč. Oba případy vloupání má na svědomí dosud
neznámý pachatel po kterém policie, jako i po odcizených věcech, nadále
intenzivně pátrá.

Ochrana myslivosti
Informace Mysliveckého sdružení Jevíčko pro občany vyplývající
ze zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, vztahující se zvláště
na dobu hnízdění a kladení mláďat v přírodě.
§8
Základní povinnosti
(1) Ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před nepříznivými
vlivy prostředí, před nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před
volně pobíhajícími domácími zvířaty; ochrana životních podmínek zvěře,
zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení.
(2) Každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat
tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a
k poškozování jejích životních podmínek.
§9
Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany
(1) Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, s výjimkou opatření
k zabránění škodám působeným zvěří a dovolených způsobů lovu. Dále je
zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a provádět další činnosti
záporně působící na život zvěře jako volně žijících živočichů, pokud nejde o
činnosti při obhospodařování pozemků nebo o činnosti při návštěvách honiteb
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jako součástí krajiny.
(2) Rovněž je zakázáno poškozovat nebo ničit slaniska, napajedla,
zařízení pro přikrmování, pozorování a lov zvěře a další myslivecká zařízení.
K jejich vybudování a umístění je nutný předchozí souhlas vlastníka honebního
pozemku. Nedá-li žádný z vlastníků honebních pozemků v honitbě tento
souhlas, rozhodne o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování
zvěře orgán státní správy myslivosti. Ustanovení zvláštních právních předpisů9)
tím nejsou dotčena.
(3) Na žádost uživatele honitby může orgán státní správy myslivosti,
zejména v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů,
nařídit přiměřené omezení nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí,
omezení jízdy koňmi a tažnými psy a omezení jiných sportovních nebo
zájmových činností. Uvedená opatření se nevztahují na hospodářskou činnost
vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků.
(4) Orgán státní správy myslivosti spolupracuje s dalšími orgány státní
správy, jimž jsou právnické i fyzické osoby povinny oznamovat konání
hromadných akcí v přírodě,10) a sděluje těmto orgánům požadavky potřebné
k ochraně zvěře a jejích životních podmínek.
§ 10
Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků
pozemků
(1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových
chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě
mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.
(2) Při obhospodařování pozemků, jejich ohrazování při pastvě a
podobně jsou vlastníci, popřípadě nájemci pozemků povinni dbát, aby nebyla
zvěř zraňována nebo usmrcována; ustanovení předpisů na ochranu zvířat proti
týrání tím nejsou dotčena.7) Ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu
zvěře při obhospodařování pozemků nejsou dotčena.11)
(3) K zabránění škodám působeným na zvěři při obhospodařování
honebních pozemků jsou povinni
a) vlastníci, popřípadě nájemci honebních pozemků oznámit s předstihem
uživateli honitby dobu a místo provádění zemědělských prací v noční době,
kosení pícnin a použití chemických přípravků na ochranu rostlin,
b) provozovatelé mechanizačních prostředků na kosení pícnin používat
účinných plašičů zvěře, a pokud je to možné, provádět sklizňové práce tak, aby
zvěř byla vytlačována od středu sklízeného pozemku k jeho okraji,
c) provozovatelé silážních jam a krechtů provádět opatření proti nežádoucímu
přístupu zvěře.
7) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
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předpisů.
9) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10) Například § 20 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
11) Například zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách
některých souvisejících zákonů, vyhláška č. 40/1997 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na
ochranu rostlin.

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 61. schůze Rady Města Jevíčka ze dne 21. 2. 2005
Rada schvaluje návrh firmy P&R construkt na provedené vícepráce – bytové
jednotky ul. Svitavská 474 v celkové výši 34.429,50 Kč vč. 5% DPH.
Rada schvaluje uzavření smluv o zřízení věcného břemene s firmou Český
Telecom a. s. dle zápisu.
Rada schvaluje směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad.
Rada schvaluje udělení licence na provozování veřejné linkové osobní
vnitrostátní dopravy pro dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. na linku č.
680801 Jevíčko – Úsobrno - Horní Štěpánov.
Rada schvaluje uzavření mandátní smlouvy s FY Josef Sedláček,
STEPOTHERM, Svitavy na zajištění veškeré agendy a služeb BOZP ve výši
6.000,- Kč/čtvrtl. bez DPH a s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Rada schvaluje prodloužení výpovědní lhůty do 31. 3. 2005 z nebytových
prostor na ul. Třebovská na základě žádosti p. Rostislava Bařici, Maxim, Soudní
52, Jevíčko.
Rada schvaluje cenovou nabídku FY VPO Protivanov ve výši 42.672,- Kč vč.
DPH – výměna oken byt č. 12, M. Mikuláše 551.
Rada schvaluje zakoupení 1 ks akumulačních kamen do výše 16.000,- Kč pro
zlepšení vytápění bytové jednotky č. p. 35 v Zadním Arnoštově.
Rada schvaluje záměr vybudovat dvě bytové jednotky dle dispozice 1 + 1 a
2 + 1 z pův. bytové jednotky v domě č. p. 98, ul. Křivánkova.
Rada schvaluje výměnu fotoválce kopírky AFICIO 220 RICOH do výše
16.000,- Kč.
Rada schvaluje zřízení organizačního odboru Městského úřadu v Jevíčku od 8.
února 2005.
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Rada pověřuje investiční techničku jednáním s DI PČR Svitavy ve věci umístění
výstražné značky a rozšíření stávající komunikace v Zadním Arnoštově na
základě žádosti pí Aleny Horké, Herčíkova 2, Brno.
Rada pověřuje organizační odbor - Ing. Tučka a komisi pro ŽP řešením úpravy
veřejné zeleně u nemovitosti č. p. 33 v k. ú. Zadní Arnoštov.
Usnesení z 62. schůze Rady Města Jevíčka ze dne 14. 3. 2005
Rada pověřuje tajemnici zjištěním cenové nabídky pro 1 licenci programu ASPI.
Rada schvaluje provedení stavebních úprav malého rozsahu v objektu Zámečku
dle zápisu.
Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Zámečku dle
zápisu.
Rada schvaluje způsob financování stavebních úprav v objektu Zámečku dle
zápisu.
Rada schvaluje záměr pronájmu pozemků pro zemědělskou prvovýrobu dle
zápisu.
Rada schvaluje vyjádření k dostavbě firmy Rabbit za podmínek uvedených
v zápise.
Rada pověřuje místostarostku jednáním ve věci již uzavřené nájemní smlouvy
dle zápisu.
Rada schvaluje vnitřní platový předpis pro období 03 - 10/05 pro finanční
úhrady pohotovosti členů JPO II dle zápisu.
Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Palackého nám. 1
pro žadatele dle zápisu.
Rada schvaluje „Dodatek ke smlouvě o závodním stravování“.
Rada pověřuje ing. Tučka zpracováním žaloby dle zápisu.
Rada schvaluje jmenování hodnotící komise pro poptávkové řízení na akci
„rekonstrukce kanalizace ul. Dolní Farní a výměna vodovodního řadu“ dle
zápisu.
Rada pověřuje místostarostku jednáním s firmou Eurotel Praha.
Usnesení z 63. schůze Rady Města Jevíčka dne 23. 3. 2005
Rada schvaluje zakoupení 5-ti licencí na program ASPI dle cenové nabídky.
Rada schvaluje záměr prodeje p. č. 4463 v k.ú. Jevíčko-předměstí.
Rada schvaluje účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2005
předložené PBH Jevíčko.
Rada schvaluje návrh jevíčského občana obrátit se na „Národní filmový archív“
se žádostí o případné poskytnutí konkrétních filmových archivních materiálů,
pokud existují.
Rada schvaluje přidělení bytu 1 + 1 dle zápisu.
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Rada schvaluje organizační změnu na Domě hasičů.
Rada schvaluje změnu stanovení výše nájemného za pronájem pozemků dle
bonity půdy.
Usnesení z 64. schůze Rady Města Jevíčka ze dne 4. 4. 2005
Rada schvaluje „směrnici“ podpisových vzorů.
Rada schvaluje žádost Tělovýchovné jednoty Jevíčko o převod finančních
prostředků na rok 2005 z roku 2004.
Rada pověřuje místostarostku prověřením stavu pozemků, které jsou určeny
k pronájmu.
Rada schvaluje cenovou nabídku na provedení školení pracovníků na FISO.
Rada schvaluje opatření vyplývající z odborného posudku stavu zeleně dle
zápisu.
Rada pověřuje místostarostku prověřením pozemků určených k prodeji dle
zápisu.
Rada schvaluje cenovou nabídku na vybavení kanceláře fin. odboru nábytkem
firmy RAMA dle zápisu.
Rada pověřuje místostarostku a tajemnici prošetřením stížnosti dle zápisu.
Rada schvaluje zakoupení programu na evidenci majetku dle zápisu.
Usnesení z 65. schůze Rady Města Jevíčka ze dne 18. 4. 2005
Rada schvaluje doplnění usnesení č. 7/62 ze dne 23. 3. 2005 týkající se
pronajímání pozemků pro zemědělskou prvovýrobu.
Rada schvaluje prodej traktorového přívěsu dle zápisu.
Rada schvaluje bezplatný pronájem synagogy pro uskutečnění koncertu
pořádaného ZUŠ Jevíčko.
Rada pověřuje RNDr. Daga Hrubého a místostarostku prostudováním
materiálů pro zápis do kroniky.
Rada schvaluje zpracování plánu odpadového hospodářství od firmy
Stepotherm dle cenové nabídky a dalších nabídnutých služeb s tím spojených.
Rada pověřuje tajemnici zpracováním podkladů k výpočetní technice dle zápisu.
Rada schvaluje odstranění torza lípy na hřbitově za cenu dle zápisu.
Rada pověřuje starostu přešetřením možnosti instalace plynového topení
v prostorách muzea.
Rada pověřuje investiční techničku projednáním umístění dopravní značky na
Palackého náměstí dle zápisu.
Rada schvaluje zakoupení dvou kontejnerů na papír.
Rada schvaluje úpravu platu ředitele ZŠ a ZvŠ dle přílohy zápisu.
Rada schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor dle zápisu.
Rada schvaluje navýšení limitu pokladny města dle zápisu.
Jevíčský zpravodaj 5/2005
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Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka ze dne 23. 3. 2005
Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Rudolf Šnéberger, Pavel Komárek, Ing.
Zdeňka Jirásková,
b) ověřovatele zápisu: RNDr. Dag Hrubý, MUDr. Tomáš Jagoš,
c) program zasedání,
d) odpis pohledávek k 31. 12. 2004 ve výši 8.470,- Kč dle přílohy zápisu,
e) vstoupit v jednání s Českou pojišťovnou a. s., dle zápisu,
f) výsledek hodnotící komise pro poptávkové řízení na akci „Rekonstrukce
kanalizace ul. Dolní Farní“ ze dne 21. 3. 2005,
g) návrh smlouvy o dílo uzavřenou mezi Městem Jevíčko a firmou VHOS, a. s.,
na akci „Kanalizace ul. Dolní Farní v Jevíčku“ v ceně díla 1.365.736,- Kč vč.
DPH dle splátkového kalendáře a se zárukou díla 84 měsíců, vyjma povrchů
komunikace,
h) smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Jevíčko a firmou GEOtest Brno
a. s. na provedení monitorovacích prací skládky TKO – Kopřivova zmola
Jevíčko pro rok 2005, a to v rozsahu za cenu roku 2004 dle přiloženého
projektu a návrhu smlouvy ve výši 64.750,- Kč bez DPH,
i) cenovou nabídku firmy Skanska DS a. s. na zhotovení povrchu komunikace
ul. Horní v celkové výši 388.607,- Kč vč. DPH,
j) kupní smlouvu o úplatném převodu cenných papírů uzavřenou mezi Městem
Jevíčko a Kratochvílovou Kateřinou, Jihlava, Wolkerova 39 jako kupující na
60 ks akcií ČSAD Ústí nad Orlicí a. s. za cenu 12.000,- Kč tj. 200,- Kč/akcii,
k) finanční příspěvek z rozpočtu města ve výši 144.000,- na opravu kult.
památky - dům na ul. Okružní II/269 ve vlastnictví Židovské obce Praha,
zastoupenou společností Matana a. s., Praha na základě předepsaného
rozpisu státní finanční podpory Programu regenerace MPR a MPZ pro rok
2005 (podíl města na opravu kult. památky ve vlastnictví církví ve výši 20%),
l) cenovou nabídku na akci „Oprava hygienického zařízení Gymnázium
Jevíčko“ firmy Spáčil & Konečný, Vodoinstalatérství – topenářství ve výši
398.664,- Kč vč. DPH,
m) cenovou nabídku firmy František Hanzal, Jevíčko na akci „Oprava
hygienického zařízení Gymnázia Jevíčko“, stavební část v celkové výši
609.633,- Kč vč. DPH,
n) návrh usnesení.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) rezignaci na mandát člena zastupitelstva města Jevíčko a na funkci předsedy
kontrolního výboru Mgr. Vlastimila Hebelky,
b) složení a podepsání slibu pana Jana Štindla,
c) zprávu předsedy komise výstavby a územního plánování za uplynulé období,
Jevíčský zpravodaj 5/2005
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d) zápis ze schůze finančního výboru ze dne 23. 2. 2005,
e) zápis ze schůze finančního výboru ze dne 16. 3. 2005,
f) informaci z jednání kontrolního výboru dne 2. 3. 2005,
g) článek Mgr. Vlastimila Hebelky ze dne 3. 3. 2005,
h) informaci o situaci v TJ Sokol Jevíčko po valné hromadě 5. 3. 2005,
i) nabídku Hasičské vzájemné pojišťovny na pojištění majetku města.
Zastupitelstvo ruší:
a) fond rozvoje a rezerv,
b) bod usnesení ZM 29/1 písm. n. (finanční příspěvek na opravu domu
v Okružní II č. 269)
Zastupitelstvo neschvaluje:
a) koupi staršího automobilu Felicia Combi 1,9 D pro potřeby Pečovatelské
služby,
b) udělení výjimky v řešení stánkového prodeje pí Antošovské, firma Namos
s. r. o.,
c) zveřejnění článku Mgr. Vlastimila Hebelky v Jevíčském zpravodaji.
Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 20. 4. 2005
Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: MUDr. Helena Blažková, Jan Margetin,
MUDr. Tomáš Jagoš,
b) ověřovatele zápisu: Jiří Janeček, Mgr. Miroslav Šafář,
c) program zasedání,
d) zadání projektové dokumentace pro výstavbu chodníků na ul. Třebovská,
e) směnu nemovitostí – část p.č. 85/7 zaměřenou GP č. 565-60/2002 jako p.č.
85/8 z majetku města za část p.č. 85/1 zaměřenou GP č. 811-48/2005 jako
p.č. 85/9 z majetku firmy MarS a.s., s tím, že rozdíl výměry bude vyrovnán
finančně ve výši 100,- Kč/m2 a za podmínek dle zápisu,
f) smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Jevíčko a firmou Josef Odehnal a
syn, Zahradní 289, 539 44 Proseč u Skutče na provedení obnovy barokní
dřevěné zvonice v k.ú. Zadní Arnoštov, místní část Mařín v ceně díla
124.117,- Kč vč. DPH,
g) cenovou nabídku firmy VHOS, a.s., na zemní práce – vodovodní řad ul.
Dolní Farní ve výši 152.495,- Kč vč. DPH,
h) odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 5. 5. 2004 na základě
žádosti Jana Smékala, Růžová 80, Jevíčko,
i) cenovou nabídku firmy STAVKOM spol. s r. o. Boskovice na stavební práce
při rekonstrukci 2 bytových jednotek č.p. 98, ul. Křivánkova do výše
326.544,- Kč vč. DPH,
Jevíčský zpravodaj 5/2005
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j) rozdělení části finančních prostředků výtěžku VHP na základě doporučení
komise mládeže a sportu a finančního výboru ve výši 136.000,- Kč,
k) návrh usnesení.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu o činnosti komise kulturní,
b) zprávu o činnosti komise mládeže a sportu,
c) žádost obce o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany JSDHO z rozpočtu PK na rok 2005 s finanční spoluúčastí
města ve výši 30%,
d) posudek veřejné zeleně v Jevíčku od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
- středisko Pardubice.
Zastupitelstvo ruší:
a) bod usnesení ZM 41/1 písm. p) ze dne 14. 11. 2001, (prodej části parcely
firmě MarS)
b) bod usnesení ZM 43/1 písm. g) ze dne 23. 1 .2002, (koupě nemovitosti od
firmy MarS)
c) bod usnesení ZM 9/1 písm. h) ze dne 18. 6. 2003, (prodej parcely p. Janu
Smékalovi)
d) bod usnesení ZM 19/1 písm. k) ze dne 21. 4. 2004. (prodej části parcely p.
Janu Smékalovi)
Zastupitelstvo neschvaluje:
a) návrh nepronajmout žadateli pozemky k účelům zemědělské výroby dle
zápisu.
Zastupitelstvo volí:
a) Mgr. Miroslava Šafáře do funkce předsedy kontrolního výboru.
Zastupitelstvo pověřuje:
a) starostu jednáním ve věci možného zainvestování pozemků pro
potencionálního investora,
b) tajemnici a místostarostku dopracovat návrhy případných úprav Obecně
závazných vyhlášek Města Jevíčka v termínu do konce června 2005.
Zastupitelstvo podporuje:
a) stanovisko obce k neinvestiční dotaci v požární ochraně na rok 2006,
b) iniciativu starosty Chlumce nad Cidlinou založit seskupení měst a obcí II.
typu jako interní orgán Svazu měst a obcí.

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Barbora Vykydalová
Martina Kohoutková
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Sňatek uzavřeli občané z Jevíčka:
Pavel Jaroš – Soňa Košárková
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Melanie Procházková

Životní jubileum v měsíci květnu oslavili:
Zdeňka Serynová
Vladimír Křivánek
Marie Mlatečková
Marie Zezulová
Štěpánka Briššová
Jarmila Jeřábková
Jubilantům blahopřejeme

Program kina Astra na červen
4. – 5.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Český film:
Skřítek
Masová komedie o mase a pro masy. Hrají: Eva Holubová, Bolek Polívka, Ivana
Chýlková, Tomáš Hanák a další.
Vstupné: 54,- Kč
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
11. – 12.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Koprodukční širokoúhlý film USA, GB, SRN a Irska v českém znění:
Cesta kolem světa za 80 dní
Napětí, láska, přátelství a exotika v dobrodružném filmu podle románu Julese
Vernea.
Vstupné: 59,- Kč
Mládeži přístupný
18. – 19.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Jevíčský zpravodaj 5/2005
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Americký film:
Jeho fotr, to je lotr!
Rodina je tvá největší pohroma. Komedie, ve které hrají Robert De Niro,
Dustin Hoffman, Barbra Streisandová a další.
Vstupné: 59,- Kč
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
23. – 24.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký film:
Slečna drsňák 2: ještě drsnější
Pokud jde o pomoc přátelům, neexistuje nic, co by ji mohlo zastavit… V hlavní
úloze Sandra Bullocková.
Vstupné: 54,- Kč
Mládeži přístupný
Příplatek 1,-Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.
Změna programu vyhrazena.

Jevíčské šprochy aneb
„Stříkat – nestříkat?! Hasit – nehasit?!“
Na setkání absolventů školy se vzpomene na jednu veselou příhodu ze
školních lavic. Z bývalých žáčků jsou dnes zasloužilí rodiče, ba i prarodiče, ale
snad i ti, kteří nebyli žáky základní školy v Jevíčku si rádi přečtou vzpomínky na
minulá léta.
Před patnácti a více lety bývala součástí celoročního plánu práce školy
také cvičení civilní obrany. Nejčastěji byla motivována přepadením tehdejší
Československé socialistické republiky západními imperialisty a svržením
americké atomové bomby. Nahoře v budově zůstávala jen „požární hlídka“,
která měla podle představ nadřízených orgánů zneškodnit atomovou bombu a
uhasit hořící školu. Obětována byla zřejmě i paní učitelka M. B., která seděla
v druhém patře u telefonu (asi jako telegrafista na Titaniku). Požární hlídka byla
dvojčlenná. Kromě mě byla do ní zařazena i tehdy velmi mladá (a z toho je
vidět, jak je to už dávno) učitelka chemie. Nezkazila žádnou legraci, a tak jsme se
všem kontrolám předváděli nastoupení jako vzorní požárníci se kbelíkem písku,
lopatou a tlumnicí, což byla mokrá hadra uvázaná na násadě od koštěte.
Samozřejmě jsme byli také v plné a dokonalé ústroji – předpisově nasazené
masce s dlouhým chobotem, na jehož konci bimbal těžký, ale nefunkční filtr.
Oblečeni jsme byli do papírové pláštěnky, odolné prý proti radioaktivnímu
spadu, nohy byly „chráněny“ igelitovými pytlíky utaženými gumičkou.
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Museli jsme vypadat opravdu předpisově a snaživě, neboť jsme od
všech kontrol sklízeli pochvaly. Jenže cvičení se opakovala a bylo třeba trocha
inovace! I povídám své mladé kolegyni: „Evi, už jsi někdy vyzkoušela hasící
přístroj? Stále se to učíme jen podle obrázků! Šedivá je teorie, zelený strom
života, jak pravil kterýsi klasik, což kdybychom ten hasící přístroj sundali ze zdi
a vyzkoušeli, jestli to vůbec stříká? Třeba jsou to jenom atrapy a ty nás
nezachrání.“ V té chvíli totiž opět probíhalo cvičení civilní obrany, neboť
mezinárodní situace se zase jednou zhoršila. Ujednáno, vykonáno! Hasící
přístroj jsme sejmuli ze zdi a vynesli na trávník před budovu gymnázia. Opatrně
jsem odšrouboval čepičku a uhodil, přiznávám trochu se strachem, na nárazník.
Jednalo se totiž o pěnový hasící přístroj, ve kterém vzniká při použití značný
tlak. Nebouchne to? Výsledek předčil všechna očekávání. Po malé chvilce
šumění a syčení vytryskl z přístroje proud pěny. Přístroj byl zřejmě tím letitým
nepoužíváním tak nadržený, že pěna stříkala i přes silnici a málem jsme dostříkli
až na dráty elektrického vedení. Z oken gymnázia se ozvalo gaudium, neboť
nejstarší ročníky se cvičení nezúčastnily a nyní nás mohutně povzbuzovaly. Nic
netrvá věčně. Proud pěny postupně slábl, ještě pár kapek a byl konec. Končilo
také cvičení CO.
Pochvalu za projevenou iniciativu jsme nedostali, spíše naopak! Byl
jsem sesazen z funkce velitele požární hlídky a jmenován zástupcem náčelníka
celého objektu. Jo, tak to tehdy chodilo.
Josef Skácel jun.

O tanečních zábavách v 19. století
Taneční zábavy byly provozovány v hospodách a povoloval je obecní
úřad a farář na předepsaném tiskopisu, tištěném kurentem, připraveným jen
k doplnění.
„Povolení muziky a tantu na den … ho 18… . Dle kteréhož hospodský
… w … po skončených odpoledních službách božích až do … ti hodin wečer,
taneční hudbu a tanec proti pozorování policejních předpisů, a proti záplatě
ustanovené taxe za muziku … zl … kr i taxe … zl … kr za další odewřeni
hospody, držeti může. Tato cedule ma se před začati muziky a tance místnímu
představenstvu poukázati a pak pánu duchovnímu odewzdati, čehož opomenuti
s pokutou 2 zl … kr by trestáno bylo.
Obecni úřad w … dne … ho 18…“
Povolení bylo vždy opatřeno kolkem, česko-německým obecním
razítkem. V Biskupicích byl do 11. 8. 1867 podepsán za obecní úřad František
Berka, od toho dne již František Zachar. Jako farář byl vždy podepsán
Závodský, který měl u podpisu doložku „přijal … zl … kr.“ Poplatky vyměřoval
obecní úřad a placeny byly na farním úřadě do fondu pro chudé.
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Výše poplatku byla stanovena dle trvání zábavy takto:
- do 10 hodin večer – 52 1/2 kr, do 11 hodin večer – 70 kr, do 12 hodin večer –
87 1/2 kr, do 3 hodin ráno 1 zl 40 kr. Déle povolovány nebyly. Pro zajímavost
jak v jednotlivých hospodách lidé tanečnímu veselí holdovali.
První hospoda byla v lukách vedle mlýna č. 50, 8 tanečních zábav od
června do listopadu, jen do 12 hodin. Druhá hospoda vedle dnešní pálenice č.
47, ples v únoru, 3 zábavy v květnu. Třetí hospoda na bývalé „panské palírni“ č.
4 se sálem v patře, 2 plesy v lednu, únoru. Čtvrtá hospoda byla na panském
pivovaře (později tam byla trojtřídní škola č. 11), 2 zábavy v listopadu. Pátá
hospoda „obecní“ (bývalá jednotřídní škola 1824 – 1878 č. 3), 1 taneční zábava
počátkem září. Šestá hospoda stála na počátku osady Zálesí (dnes již zbořená),
kde během roku byly 4 zábavy a tancovala se tam pověstná „Libšténská
mazurka“.
Spočítáme-li podle dokladů taneční zábavy v Biskupicích a v Zálesí r.
1867, bylo jich celkem 21. Škoda, že se nedozvíme, jak byly jednotlivé taneční
zábavy navštíveny a jak se na nich hosté chovali. O Zálesí víme, že o některé
„chlapi“ z uzenářství p. Rovnera z Jaroměřic pomohli některému návštěvníku
opustit hospodu i oknem.
Sousední osada Nectava, přifařena do Biskupic, byla r. 1867 osadou
obce Vysoká. Měla jednu hospodu a hospodský Klement Čech dle dokladů t. r.
pořádal 7 tanečních zábav od května do září. Pět jich měl povoleno do 10 hodin
a dvě do 11 hodin večer. Všechna povolení mají vylepený kolek, 5 s obecním
razítkem obce Vysoká a podpisem Přichystal, pouze 2 jsou podepsána
představeným obce Březinek s doložkou, „že ve Vysoké na obecním úřadě
nikdo nebyl doma, proto povoluje rádni z Březinek a dodatečně bude povoleno
obecním úřadem ve Vysoké.“
Pořádání tanečních zábav bylo i v minulosti zajímavé, proto se budu i
dalšími doklady o zábavách zabývat.
František Plech
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