Listopad 2005

Budou u Jevíčka záplavy? Díl třetí
Záplavy dle mého názoru v Jevíčku nebudou. Jsem o tom přesvědčen
po skutečnosti letošního března, kdy došlo k prudkému tání sněhu. Tolik vody
v Jevíčce jsem 55 let neviděl. 18. března jsem strávil celé odpoledne až do
pozdního večera v inkriminované lokalitě a pozoroval vývoj záplav (povodní).
Při kulminaci voda přetékala přes levý břeh Jevíčky a tím se již nezvedala
v Malonínském ani ve Žlibeckém potoce. Své tvrzení mohu dokázat
fotodokumentací. Takže opatření, které se udělaly od roku 1997 se vcelku
osvědčily.
Chtěl bych touto cestou vzkázat panu Ing. Zezulovi st., že není třeba
nikoho burcovat k zamyšlení. Tato věc se sleduje se správci toků, stejně tak se
s nimi vedou různá jednání o opatřeních, která jsou nutná k tomu, aby se
Jevíčka žádné povodně nedotkly. Při výstavbě podniků v záplavovém území se
protipovodňové opatření řešily velice podrobně. V loňském roce byla vyčištěna
problémová část Malonínského potoka a další etapy by měly pokračovat.
Záplavy v roce 1997, které se dotkly ASCI byly dle mého názoru způsobeny
nezodpovědností lidí, špatné kontrole správců toků. V ASCI stačilo zvednout
poklopy šachet od dešťové kanalizace a k žádné škodě nemuselo dojít. Velkým
problémem v roce 1997 byly na černo vybudované mostky přes toky, které
vlivem velké vody vytvořily umělé hráze a bránily tak normálnímu průtoku. To
je také moje vlastní zkušenost a jevíčští hasiči jsou mi svědky. S panem ing.
Zezulou souhlasím v otázce retenčních nádrží, které naši předkové nebudovaly
jen tak. Bohužel v dnešní komerční době tyto nádrže svému účelu i přes naši
kritiku neslouží. Můžeme chtít po rybářích, aby před každým hlášeným
přívalovým deštěm upustili Smolenskou nádrž? Ten samý problém je i se
Žlíbkami.
Závěrem bych chtěl ubezpečit občany, že zastupitelstvo města
v žádném případě nepodceňuje otázku povodní a snaží se v rámci možností tuto
věc řešit.
Petr Spáčil

Ze života hasičské mládeže
Dne 22. 10. 2005 proběhly opětovně v okolí Smolenské přehrady
hasičské závody – závod hasičské všestrannosti, který je podzimní částí
celostátní hry Plamen. Této soutěže se zúčastnilo v rámci okresu Svitavy celkem
591 dětí, které byly rozděleny do 86 družstev, a to 42 v kategorii starší žáci, 27
v kategorii mladší žáci, 8 v kategorii dorostenců, 3 v kategorii dorostenek a 6
v kategorii smíšených družstev.
Tato soutěž měla za úkol prověřit teoretické i praktické dovednosti
účastníků, kteří mezi sebou soutěžili ve znalostech topografie, zdravovědy,
základech požární taktiky a techniky, uzlování a střelbě ze vzduchovky. Všechny
disciplíny byly rozmístěny v okolí přehrady v lesním prostoru, kde se soutěžící
museli dokázat orientovat dle vyznačené trasy i dle buzoly.
V průběhu této soutěže přálo štěstí domácím, kteří v kategorii
dorostenců obsadili 1. místo. Mladší žáci skončili na krásném 8. a 9. místě, starší
žáci obsadili 9., 32. a 34. místo.
I v letošním roce nám přálo počasí a mělo vliv na zdárný a kvalitní
průběh soutěže. Naše pozvání jako host neodmítl náš „dobrodinec“, radní
Pardubického kraje p. Petr Šilar, který s námi strávil celý den. V odpoledních
hodinách proběhla na přehradě schůzka starostů okolních obcí s radním p.
Šilarem, který se informoval na dění v našem regionu a zaměřil se i na problémy,
které nás zde trápí. Je škoda, že jeho účasti nevyužili všichni oslovení starostové.
Chtěli bychom poděkovat touto cestou Městu Jevíčku a jeho
představitelům, v čele se starostou Petrem Spáčilem a místostarostkou Dagmar
Krhlovou, za nezištnou pomoc a pochopení při pořádání těchto závodů a za
celodenní účast, která svědčí o tom, že jim dění mládeže není lhostejné a že si
naší práce s ní váží. Taktéž děkujeme touto cestou p. Dušanu Pávkovi a jeho
žákům základní umělecké školy za krásné a nevšední zahájení závodů zahráním
hasičské fanfáry.
Další poděkování patří všem sponzorům, kteří se podíleli na zajištění
této akce a kteří nám napomohli svými silami a v rámci svých možností
k zajištění stravy pro účastníky a také k zajištění velmi kvalitních cen pro vítězná
družstva. Mezi nimi byl i hejtman Pardubického kraje, který věnoval zvláštní
cenu hejtmana pro vítězné družstvo dorostenců.
Za SDH Jevíčko Karel Skácel

Beseda se seniory
9. října 2005 na Domově mládeže proběhla “beseda se seniory“ se
starostou našeho města.
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Její úvod patřil vystoupení žákyň ze Základní umělecké školy Jevíčko
pod vedením pí uč. Jitky Nedomanské. S účinkujícími si zanotovali všichni
přítomní. Kulturní program doplnila přednesem vlastní básně pí Ludmila
Nováková.
Další část programu byla věnována besedě o městě se starostou p.
Petrem Spáčilem. Krátkou prezentaci o jevíčském gymnáziu předvedl ředitel
gymnázia RNDr. Dag Hrubý. O občerstvení se jako vždy vzorně starali členové
Sboru pro občanské záležitosti.
Děkujeme všem sponzorům, zvláště firmě Rabbit Trhový Štěpánov a.s.,
provoz Jevíčko za poskytnuté občerstvení, Cukrárně na ul. Brněnská a Cukrárně
Josef Geršl za zákusky a Domovu mládeže při Gymnáziu v Jevíčku – pí Janě
Machálkové a Iloně Letovské za poskytnuté zázemí. Poděkování také patří všem
účinkujícím a organizátorům „besedy“.

Výzva k pamětníkům
Výzva k pamětníkům či pozůstalým po pracujících na nedokončené
průchozí dálnici BRESLAU – WIEN.
Pan Tomáš Janda připravuje k vydání podrobnou publikaci o stavbě
dálnice která procházela i územím kolem Lázů, Chornic, Vísky u Jevíčka,
Jevíčka, Velkých Opatovic, Borotína a dále směrem k jihu. Stavba uvedené části
dálnice byla zahájena firmou Hermann Milke K. G. Berlin-Wannsee se
stavbyvedoucím ing. Josefem Freytagem 11. 4. 1939 po podrobném průzkumu
terénu a skončila 30. 4. 1942. Pokračováno bylo pouze v těžbě písku u Vanovic
a jeho navážení na těleso dálnice jižně od Velkých Opatovic, to skončeno r.
1944. Pro zpestření publikace přílohami pamětníků prosí autor o zapůjčení
fotografií či zpráv účastníků uvedené stavby.
Materiál laskavě předejte na obecní úřad či Městský úřad v Jevíčku.
Děkuje
Tomáš Janda
Šípkova 153
533 41 Lázně Bohdaneč
www.dalnice.com
janda@dalnice.com
t.janda@globus.cz
tel.: 604 701 287 po 16. hod.

Opět soutěžíme
Tentokrát musí účastníci soutěže uhádnout, kde v Jevíčku se nachází
tato místnost. Odpovědi opět odevzdávejte na městský úřad nebo v prodejně
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TAN na Brněnské ulici nejpozději do 30. listopadu 2005. V prosincovém čísle
Zpravodaje se dozvíte nejen správnou odpověď a jméno výherce, ale i datum,
kdy tuto místnost může navštívit široká veřejnost. Aby byla soutěž spravedlivá,
jsou z ní vyřazeni pravidelní návštěvníci budovy s touto místností.
Těšíme se na vaše správné odpovědi.

Krádež nafty ze zaparkovaných
nákladních vozidel
V areálu jedné firmy v Olomoucké ulici v Jevíčku odcizil neznámý
pachatel z nádrží dvou zaparkovaných nákladních vozidel Tatra 250 litrů
motorové nafty. Celková způsobená škoda činí 6 400 Kč. Z toho škoda na
zámcích nádrží se odhaduje na 300 Kč. Případ je kvalifikován jako trestný čin
krádeže vloupáním.

Trampové přišli o mobilní telefony
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a jiné věci
V sobotu 29. října v ranních hodinách odcizil neznámý pachatel na
chatě pionýrů u Smolenské přehrady na Jevíčsku dva volně odložené mobilní
telefony, dva digitální fotoaparáty, přenosný CD přehrávač a finanční hotovost.
Celková způsobená škoda činí více než 21 tisíc korun.

Dopravní nehoda s těžkým zraněním
Dne 11. října ráno ve tři hodiny 19letý řidič osobního auta Škoda 120L
při jízdě mezi obcí Chornice a Jevíčko za jízdy usnul. Vyjel vlevo mimo silnici a
čelně narazil do betonového mostku. Mladík utrpěl těžké zranění. Požití
alkoholu u něho nebylo prokázáno. Škoda je odhadnuta na 10 000 Kč.

Než se vrátí čápi…
Než se vrátí čápi na komín bývalé sodovkárny, můžeme se trochu
pocvičit v pravopise. Alespoň si vyzkoušíte, jaký diktát dostali uchazeči o primu
jevíčského gymnázia letos na jaře. Tak hodně štěstí a žádné chyby.
Čáp b-lČáp b-l- je znám- a oblíbený pták. U nás je přísně chráněný. Všestra-á
péče a ochrana se věnuje také jeho hnízdům.
Čáp- si stavějí hnízdo na stromech, ale najdeme je i na střechách domů.
Blí-kost člověka jim nevadí. Dokonce ani blí-kost silnice už dnes ptáky neruší,
protože celkem rychle přiv-kají c-v-l-zaci. Hnízdo je velké a ptáci je každým
rokem opravují.
Čáp- jsou dobří rodiče. Na vejcích sedí oba. Za horka nosí do hnízda
v zobáku vodu, kropí čápata sprškou a stíní je sv-m tělem. Krmit čápata není
snadná práce, protože jsou velice nenas-tná. Čáp- -hánějí potravu celý den.
Přitom nenechají mladé ani chvilku bez dozoru.
-počátku je krmí jen hm-zem. Potravu čápů tvoří rovněž mě-ýši, ryb-,
ještěrky, žáb- a mal- hlodavci. Když čápata trochu odrostou, odlétají pro krmení
oba rodiče. Po v-létnutí mladých – hnízda je ještě nejméně dva týdny krmí.
Mláďata a rodiče z-stanou nějakou dobu spolu, ale na své zimoviště už odlétají
každý zvlášť. Zimu tráví čápi v –frice. Staří se věrně vracejí na své staré hnízdo.
Mladí ptáci si zakládají hnízda nová.
Čáp- prý nosí štěstí a děti. Každý se těší, až se na jaře ob-ví.
K diktátu ještě doplníme, jak si vedli jevíčští maturanti při přijímacích
zkouškách na vysoké školy. V loňském školním roce končili studium studenti
osmiletého i čtyřletého studia. Nejúspěšnější byli studenti s rozšířenou výukou
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informatiky, 95 % jich bylo přijato na VŠ a VOŠ. Oktaváni dosáhli 92 %
úspěšnosti. Ani ti, kteří nepokračují v dalším studiu, nemají problémy s
uplatněním. Úřad práce registruje nezaměstnané z řad absolventů Gymnázia
Jevíčko jen výjimečně. Mají totiž výborné znalosti v oblastech považovaných
zaměstnavateli za základní, t. j. znalost cizích jazyků a práce s PC.

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení ze 76. zasedání Rady Města Jevíčka dne 3. 10. 2005
Rada schvaluje cenovou nabídku na zhotovení soklu objektu ul. Svitavsku 474,
Jevíčko dle zápisu.
Rada schvaluje cenovou nabídku na zhotovení kuchyňské linky do bytu 1 + 1 ul.
Křivánkova 98 dle zápisu.
Rada schvaluje cenovou nabídku na zhotovení kuchyňské linky do bytu 2 + 1 ul.
Křivánkova 98 dle zápisu.
Rada schvaluje „Mandátní smlouvu SIPO“ pro Českou poštu s. p. Praha,
odštěpný závod VAKUS Vítkov.
Rada schvaluje kompenzaci nájmu „komerční místnosti“ dle zápisu.
Rada jmenuje za člena komise výstavby a ÚP prof. ing. arch. Rudolfa Spáčila
CSc.
Usnesení ze 77. zasedání Rady Města Jevíčka dne 24. 10. 2005
Rada schvaluje „Smlouvu“ s SÚS Pk „o zvláštním užívání komunikace – ul.
Křivánkova“ (překop).
Rada schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“
s ČESKÝM TELECOMEM, a. s. Praha s označením J-053-2-5706, Jevíčko
(SY), obnova.
Rada schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“
s ČESKÝM TELECOMEM, a. s. Praha s označením J-053-2-5705, Jevíčko
(SY) U Cihelny, ÚPS, obnova.
Rada schvaluje „Smlouvu o servisu produktu FENIX“ s PVT, a. s. Praha.
Rada schvaluje cenovou nabídku na opravu střechy dle zápisu.
Rada schvaluje cenovou nabídku na provedení výmalby dle zápisu.
Rada schvaluje cenovou nabídku na montáž hromosvodu dle zápisu.
Rada schvaluje zakoupení 1 PC pro potřeby úřadu dle zápisu.
Rada schvaluje odprodej vyřazeného motoru dle zápisu.
Rada schvaluje záměr prodeje p. č. 5143 v k.ú. Jevíčko-předměstí dle zápisu.
Rada neschvaluje prodej nemovitosti č. p. 199 Jevíčko dle zápisu.
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Rada schvaluje zakoupení pracovního materiálu k „Odpadovému hospodářství“.
Rada schvaluje zakoupení tiskárny k PC a nábytku k tomuto zařízení - veřejný
internet pro Zámeček.
Rada schvaluje bezplatný pronájem hrobového místa významného občana
města p. Emila Tutsche.
Rada schvaluje navýšení stravovací kapacity v MŠ.
Rada schvaluje věcný dar na uspořádání „Tarokového turnaje – Jevíčský škíz“.
Rada schvaluje poskytnutí propagačního materiálu pro „Okresní soutěž hasičů“
dle přílohy zápisu.
Rada schvaluje odprodej cihel a kulatiny z nahodilé těžby dle zápisu.
Rada schvaluje provedení opravy střechy na objektu Kina Astra.
Rada schvaluje prodloužení pronájmu pozemku p. č. 1751/15 dle zápisu.
Rada neschvaluje vyrovnání finanční ztráty z pořádané výstavby Českého svazu
včelařů, míst. organizace Jevíčko.
Rada schvaluje žádost firmy SKANSKA - uzavírka komunikace II/372.
Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 21. 9. 2005
Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Karel Skácel, Jan Margetin, Rudolf Šnéberger,
b) ověřovatele zápisu: Jiří Janeček, Mgr. Miroslav Šafář,
c) program zasedání,
d) smlouvu o dílo č. 12/2005/PRSV uzavřenou mezi Městem Jevíčko a VHOS,
a. s., Moravská Třebová na předmět díla „Kanalizace ul. Růžová, Soudní –
Jevíčko“ v ceně díla 293.130,- Kč včetně DPH,
e) cenovou nabídku firmy VHOS, a. s., Moravská Třebová na akci oprava
kanalizace ul. Okružní II v ceně díla 244.151,- Kč včetně DPH,
f) cenovou nabídku firmy Sedláček, Vanovice na podlahovou krytinu v bytech
1 + 1, 2 + 1 - ul. Křivánkova ve výši 69.000,- Kč,
g) souhlas s nakládáním kalů z Odborného léčebného ústavu v Jevíčku na
městskou ČOV v Jevíčku jako s kaly produkovanými městskou ČOV, tj.
odvodnění na kalové koncovce ČOV a předání smluvnímu odběrateli k
likvidaci,
h) záměr podat žádost o převod pozemků dle § 5 odst. 1 zákona č. 95/1995 Sb.
– pozemky v zastavěném území a zastavitelném území takto vymezeném
schválenou územně plánovací dokumentací určené pro zastavění stavbami
pro bydlení a veřejně prospěšnou stavbou v k. ú. Zadní Arnoštov a nabýt do
vlastnictví města p. č. st. 31, p. č. st. 144, p. č. st. 148, p. č. 52/1, p. č. 70/3,
p. č. 145/1, p. č. 143, p. č. 1214/1, p. č. 1320, p. č. 187, p. č. 442/1 a p. č.
444, vše dle KN a pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ grafický
přídělový plán (GP) – p. č. 113, 1216, 1217/1, 1267/1,
i) uskutečnění akce „Exhibice mažoretkových skupin“ i v roce 2006,
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j) návrh usnesení.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu Mgr. Jenišové o činnosti SPOZ,
b) zprávu místostarostky o konání akce „Exhibice mažoretkových skupin“.
Zastupitelstvo ruší:
a) bod usnesení ZM 35/1 písm. g) ze dne 31. 8. 2005 - cenovou nabídku firmy
VHOS, a. s., Moravská Třebová na akci napojení kanalizace ul. Soudní a ul.
Růžová do výše 200 tis. Kč,
b) bod usnesení ZM 35/1 písm. f) ze dne 31. 8. 2005 - cenovou nabídku firmy
VHOS, a. s., Moravská Třebová na akci oprava kanalizace ul. Okružní II do
výše 300 tis. Kč,
c) bod usnesení RM 16/70 ze dne 29. 6. 2005 – RM pověřuje starostu
jednáním ve věci odkoupení pozemků – jednalo se o nabídku paní Gerdy
Giecové, Brno na odkoupení parcely 3120 v k. ú. Jevíčko-předměstí.
Zastupitelstvo pověřuje:
a) RM rozhodováním o částce do 100.000,- Kč v případě investic PBH města
Jevíčko.

Společenská kronika
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Žofie Kouřilová
Miloslav Aubrecht
Tomáš Zemánek
Josef Hublík
Přemysl Pospíšil
Životní jubileum v měsíci listopadu 2005 oslaví:
Věra Kohoutková
Anna Kolinská
Vladimír Jeřábek
Jubilantům blahopřejeme.
V říjnu byly v obřadní síni města Jevíčka uvítány do života tyto děti:
Adam Zádrapa
Kateřina Kozelková
Ondřej Ambroz
Elena Richterová
Ondřej Blcha
Eliška Kotrhonzová
Vít Dostál
V listopadu byly v obřadní síni města Jevíčka uvítány do života tyto děti:
Eliška Vykydalová
Nikola Kaderková
Viktorie Selingerová
Pavel Jaroš

Jevíčský zpravodaj 11/2005

8

www.jevicko.cz

Zveme Vás na akce v listopadu a prosinci
Ve čtvrtek 24. 11. 2005 od 14:00 hod. do 18: 00 hod. – Vánoční dílna (vánoční
výzdoba, adventní věnce), tato akce se uskuteční na Základní škole v Jevíčku.
Všichni zájemci si zhotoví svou vlastní vánoční výzdobu.
V neděli 27. 11. 2005 v 15:00 hod. – 1. adventní neděle „Dárečková neděle”
spojená s prodejní výstavou adventních věnců, keramiky, bude probíhat
v Synagoze v Jevíčku. Výstavu doprovodí krátké hudební vystoupení žáků
Základní školy a Zvláštní školy Jevíčko.
V neděli 4. 12. 2005 ve 14:00 hod. – 2. adventní neděle „Mikulášský karneval”
spojený s mikulášskou nadílkou, uskuteční se v sálu hotelu Morava. Tento
karneval tradičně připravuje ČSOP Jevíčko. Připraveno je vystoupení literárního
kroužku a kroužku aerobiku.
V neděli 4. 12. 2005 v 17:00 hod. – Rozsvěcení vánočního stromu doprovázené
krátkým koncertem žesťového kvintetu ZUŠ Jevíčko na Palackého náměstí
v Jevíčku.
V neděli 11. 12. 2005 v 16:00 hod. – 3. adventní neděle - Vánoční koncert
učitelů a žáků ZUŠ Jevíčko v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku.
V neděli 18. 12. 2005 ve 13:30 hod. – Vánoční koledování – spojený dechový
orchestr ZUŠ Jevíčko a ZUŠ Velké Opatovice, živý betlém. Vystoupení bude
probíhat v prostoru před Zámečkem v Jevíčku.
V neděli 18. 12. 2005 ve 14:00 hod. – 4. adventní neděle “Vánoční mls” –
výstava vánočních pochoutek spojená s vyhodnocením a oceněním nejlepších
pochoutek. Výstava se bude konat v sálech Zámečku v Jevíčku.
Ve středu 21. 12. 2005 v 17:00 hod. se uskuteční v synagoze v Jevíčku Vánoční
koncert Základní školy a Zvláštní školy Jevíčko, ve kterém se představí žáci
školy společně se svými učiteli. Koncert doprovází výstava výtvarných prací
žáků školy.

Nedělní odpoledne v Jevíčku
Jevíčský zpravodaj 11/2005
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patřilo dechovce
V neděli 6.11. 2005 se uskutečnil v sále Hotelu Morava v Jevíčku II.
ROČNÍK
FESTIVALU
MLÁDEŽNICKÝCH
DECHOVÝCH
ORCHESTRŮ za účasti dechového orchestru ZUŠ Letovice a spojeného
dechového orchestru ZUŠ Jevíčko a ZUŠ Velké Opatovice.
Jako první v programu vystoupil právě 50 členný dechový orchestr ZUŠ
Letovice pod taktovkou Petra Křivinky, ředitele ZUŠ Letovice. Tento orchestr
obhájil opět své mimořádné kvality a zkušenosti ve svých připravených
skladbách, jako např. Bugatti step Jaroslava Ježka v úpravě pro čtyři sólové
klarinety nebo úpravy slavných melodií z filmu Tenkrát na západě. Obrovský
úspěch sklidila také skladba Súčanské čardáše Karola Pádivého.
Druhým a svou kvalitou srovnatelným účastníkem festivalu byl Spojený
dechový orchestr ZUŠ Jevíčko a ZUŠ Velké Opatovice. Tento 30 členný
orchestr za vedení dirigenta Jiřího Palána předvedl svůj repertoár zaměřený
spíše na klasické skladby českých a moravských skladatelů dechovky. Orchestr
při této akci premiérově představil nově ušité malohanácké kroje svých
zpěvaček, které podle předlohy ušila a ručně vyšila pí Lucie Alžběta Staňková.
Poslední část festivalu patřila společnému vystoupení obou
zúčastněných kapel, obohacených dále o hudebníky z dechovek Jevíčanky,
Malohanačky, dále o hráče z Chornic, Bezděčí, Biskupic, Jaroměřic, Moravské
Třebové, Velkých Opatovic, Borotína, Cetkovic a Skočové Lhoty.
Všichni tito hudebníci spojili své síly a utvořili obrovský 102 členný
dechový orchestr, nazvaný při této příležitosti Malohanácký dechový orchestr.
Ve svém programu předvedl celkem pět společných skladeb a v jeho vedení se
vystřídali hned tři dirigenti.
Prvním z nich byl Petr Křivinka, který dirigoval skladbu Vzpomínka na
Zbiroh Václava Vačkáře a dále polku Šumařinka Karla Vacka. Druhým
dirigentem Malohanáckého dechového orchestru se také na chvíli stal pan
Bohumil Vystavěl z nedalekých Cetkovic, který řídil skladbu ze své skladatelské
dílny, a sice pochod Senior.
O zlatý hřeb odpoledne se postaral pan Adolf Vykydal, rodák
z Biskupic u Jevíčka, rovněž dlouholetý člen a dirigent orchestru opery a baletu
Slovenského národního divadla v Bratislavě. Právě pan Adolf Vykydal byl třetím
dirigentem utvořeného Malohanáckého dechového orchestru a v jeho čele
předvedl pochod Jaroslava Ježka Svět patří nám a koncertní Valčík Václava
Vačkáře Večer na moři.
Tento festival se zajisté zapsal do paměti všech přítomných bezmála
300 posluchačů v sále jako nádherná hudební akce podzimu 2005 v Jevíčku.
Celým programem provázela skvělá a pohotová moderátorka paní Jitka
Moučková z Velkých Opatovic.
Jevíčský zpravodaj 11/2005
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Díky patří především všem organizátorům festivalu - základní umělecké
škole Jevíčko a Městu Jevíčko a sponzorům, především Pardubickému kraji, za
jehož podpory se festival mohl uskutečnit, dále Městu Velké Opatovice, firmě
AMATI-Denak s.r.o. v Kraslicích, firmě INKOVA s.r.o. Velké Opatovice,
firmě FAUST- Stanislav Uhlíř v Jevíčku, Hotelu Morava v Jevíčku.
Největší poděkování je však nutno vyslat všem účinkujícím za to, že
svým umem přispěli k tak nádhernému kulturnímu zážitku a obětovali svůj čas
náročné přípravě festivalu a samotnému vystoupení.
Nyní nezbývá, než začít s přípravou na III. ROČNÍK FESTIVALU
MLÁDEŽNICKÝCH DECHOVÝCH ORCHESTRŮ V JEVÍČKU a
přemýšlet jak příští ročník obohatit a čím nejvíce potěšit a překvapit, aby zaujal
opět co nejširší okruh posluchačů.
Dušan Pávek dipl.um., ředitel ZUŠ Jevíčko.

Snad bude čtenáře zajímat…
R. 1495 obec Dobračov, stojící východně od Jaroměřic, byla připomínána již
pustou.
R. 1505 bylo v Jevíčku 70 právovárečných domů. V každém tom měšťanském
domě byla malá sladovna a pivovarská pánev. Vaření piva se řídilo „pořádkou“,
podle které v jednotlivých domech vařili pivo po třech týdnech. Proto na každý
právovárečný dům přišla řada až po půldruhém roce.
R. 1655 klesl počet právovárečných domů na 67, ale stálo jich jen 47.
R.1665 vařil pivo klášter v Bělé. Proto majitelé Jevíčka Jindřich a Kateřina
Žalkovští přísně nařidili „řezanou cedulí“ zrušení klášterního pivovaru v Bělé.
Nestalo se tak, protože se tam vařilo pivo ještě r. 1722.
R. 1715 převor kláštera Augustin Schmidt požádal vrchnost o svolení, aby na
místě vyhořelé dřevěné zvonice r. 1711 mohl postavit sochu sv. Mikuláše, která
dodnes zdobí ve stínu líp Komenského náměstí.
R. 1775 v Biskupicích hraběnka Marie Antonie z Blümengenu dala postavit
tamní farní kostel. Stavby se ujal zednický mistr z Jevíčka Jan Jelínek, který r.
1791 postavil kostel ve Velkých Opatovicích a r. 1793 v Jevíčku dnešní farní
budovu.
R. 1785 od 15. 2. se stal do té doby klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie
z r. 1766 kostelem farním.
R. 1845 byla dlouhá zima, na sáních se jezdilo až do Velikonoc.
R. 1865 byla v Jevíčku založena záložna.
R. 1905 MUDr. J. Bareš a PhMr. K. Till v Jevíčku vynalezli zavařovací sklenice
„REFORM“. Dnešní „OMNIA“ zavařují na stejném principu.
František Plech
Jevíčský zpravodaj 11/2005
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Poznáváme Mařín
Osada Mařín v nadmořské výšce cca 525 m se nachází v blízkosti
staroslovanského hradiska, ležícího kolem kóty 565 na ploše 12,24 ha, kde valy
dosahovaly délky 2 km. Mnoho viditelného z hradiska zaniklo, ale r. 1790
vznikla osada na polnostech toho roku zrušeného panského dvora v Zadním
Arnoštově. Proč asi? Po zrušení již nevýnosného dvora byli potřební pracující
na práce ve vrchnostenském lese, kteří by se mohli po zrušeném nevolnictví r.
1781, volně odstěhovat za obživou do města. Tohoto jevu se vrchnost nechtěla
dočkat, proto tehdejší majitel krajiny kníže Alois Lichtenstein z Moravské
Třebové založil dvě osady: Lípa (Langendon) 1 km severně od Zadního
Arnoštova a 2 km západně již uvedený Mařín. Bude nás zajímat, jaké podmínky
připravila vrchnost novým osadníkům Mařína.
Prvních 14 osadníků každý dostal tehdejších 9 měřic polností a 7, 19
arů stavebního místa na domek se zahrádkou. Dostal-li něco domek č.p. 19,
nikde není uvedeno. Všichni měli možnost navíc pronájmu další půdy a užívání
společné pastviny, ta byla zdarma.Tak dosáhla osada počtu 19 domů a 122
obyvatel, roku 1930 měla jen 18 domů a 88 obyvatel. Zajímavou památkou je
celodřevěná zvonice, která ještě roku 1962 měla původní malou cibulovitou báni
krytou šindelem.
R. 1792 dal na vlastní náklady jmenovaný již kníže v osadě vyhloubit
větším dílem ve skále spolehlivý zdroj pitné vody, 70 metrů hlubokou studnu, ze
které byla voda vytahována dvouosým rumpálovým soustrojím. Dnes se toto
technické zařízení nachází za Jevíčkem u rekreačního zařízení Eden, ale vrátí se
brzy do Mařína. Nelze opomenout, že náklady na studnu osadníci v dalších
letech vrchnosti uhradili na „vylepšených“ poplatcích.
František Plech

Program kina Astra na prosinec
3. – 4.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Koprodukční širokoúhlý film USA a Japonska:
TEMNÉ VODY
Jsou tajemství, která mají zůstat nevyřešena. Psychologický horor s Jennifer
Connellyovou v hl. roli.
Vstupné: 64,- Kč
Mládeži nepřístupný

Jevíčský zpravodaj 11/2005

12

www.jevicko.cz

10. – 11.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký film:
MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA
Nudíte se, začněte randit s čarodějkou v romantické komedii s Nicole
Kidmanovou a Shirley MacLaineovou v hl. rolích.
Vstupné: 64,- Kč
Mládeži přístupný
17. – 18.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký film:
MACHŘI Z DOGTOWNU
Skateboarding se pro ně stal životním stylem. Sportovní drama natočené podle
skutečné události.
Vstupné: 69,- Kč
Mládeži přístupný
25. – 26.
neděle ve 20.00 hod.
pondělí v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film:
NESVATBOVI
Život je párty, tak to rozjedeme. Komedie o dvou přátelích, kteří se dokážou
vetřít na libovolnou svatbu a užívat si zábavy, vždyť na svatbách je z čeho
vybírat, až jednou…
Vstupné: 54,- Kč
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
Příplatek 1,-Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.
Změna programu vyhrazena.

Úspěch nejmladších fotbalistů
Turnaj dne 11. 9. 2005 na hřišti TJ Březová
Výsledky turnaje:
Jevíčský zpravodaj 11/2005
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Jevíčko : Jaroměřice 1 : 1
Branka: David Hensl
Vyrovnaný, bojovný zápas, ve kterém Jevíčko vyrovnalo až v průběhu druhého
poločasu.
Jevíčko : Bystré 0 : 2
Zapás, který tým Bystrého rozhodl ve svůj prospěch větším důrazem a fyzickou
převahou hráčů.
Jevíčko : Březová 1 : 3
Branka: vlastní
Po vlastní brance v prvním poločasu zápasu se družstvu Březové podařilo
proměnit šance ve druhém poločase.
Jevíčské družstvo nastupovalo v této základní sestavě:
Roman Christ
Tomáš Dostál
Jan Bartuněk
Tomáš Popelka
David Hensl
David Huf
Milan Ptáčník
Stanislava Nárožná
Střídající hráči: Jakub Hájek, Michal Bašus, Adam Bartuněk, Jiří Batelka
Turnaj dne 17. 9. 2005 na hřišti TJ Jaroměřice
Výsledky turnaje:
Jevíčko : Jaroměřice 1 : 0
Branka: Tomáš Ertl
Jediná branka je hubeným vyjádřením převahy v průběhu celého zápasu.
Jevíčko : Bystré 0 : 0
Vyrovnaný zápas, ve kterém se nepodařilo ani jednomu týmu proměnit žádnou
z několika šancí i díky výborným zákrokům brankářů obou týmů.
Jevíčko : Březová 3 : 1
Branky: Karel Štindl 2, Tomáš Ertl
Po vlastní brance v samotném začátku zápasu se jevíčskému družstvu podařilo
proměnit šance ve druhém poločase. Téměř celý zápas se odehrál na polovině
týmu Březové.
Jevíčské družstvo nastupovalo v této základní sestavě:
Roman Christ
Tomáš Dostál
Jan Bartuněk
Tomáš Ertl
David Hensl
David Huf
Karel Štindl
Stanislava Nárožná
Jevíčský zpravodaj 11/2005

14

www.jevicko.cz

Střídající hráči: Milan Ptáčník, Jakub Hájek, Michal Bašus, Adam Bartuněk,
Michal Vašíček
Děkujeme rodičům za odvoz do Jaroměřic.
Turnaj dne 1. 10. 2005 na hřišti TJ SK Jevíčko
Výsledky turnaje:
Jevíčko : Jaroměřice 3 : 1
Branky: David Huf, Tomáš Ertl, Karel Štindl
Po rychlých úvodních brankách na obou stranách se domácí prosadili častější a
účinnější střelbou ve druhém poločasu.
Jevíčko : Bystré 1 : 2
Branka: Karel Štindl
V prvním poločase se po chybách jevíčské obrany ujalo Bystré vedení 2 : 0. Ve
druhém poločase, potom co Bystré neproměnilo pokutový kop, zlepšený výkon
Jevíčka vedl pouze ke snížení stavu.
Jevíčko : Březová 3: 1
Branky: Karel Štindl, Tomáš Ertl 2
Vynikající vstup do zápasu a rychlé vedení 2 : 0 po přesné střelbě a výborné
kombinační akce. Po snížení se podařilo přidat uklidňující třetí gól a v poklidu
zápas dohrát.
Jevíčské družstvo nastupovalo v této základní sestavě:
Roman Christ
Tomáš Dostál
Jan Bartuněk
Tomáš Ertl
Stanislava Nárožná
Karel Štindl
Jiří Batelka
Střídající hráči: Milan Ptáčník, Jakub Hájek, Michal Vašíček
Střelci branek celkově:

David Huf

9 – Karel Štindl
7 – Tomáš Ertl
1 – David Hensl, Jiří Batelka, David Huf

Celkové pořadí po podzimní části:
1. TJ SK Jevíčko
2. TJ Bystré
3. TJ Jaroměřice
4. TJ Březová
Jevíčský zpravodaj 11/2005

23 bodů
20 bodů
15 bodů
8 bodů

15

skóre

19 : 12

www.jevicko.cz

Sestava přípravky podle ročníku narození:
1995 – Karel Štindl, Roman Christ, Jan Bartuněk, Josef Selinger
1996 – Stanislava Nárožná, Tomáš Dostál, David Hensl, Tomáš Popelka,
Milan Ptáčník, Jiří Sedláček
1997 – Tomáš Ertl, Jakub Hájek, Michal Bašus, Michal Vašíček, Zdeněk
Hrazdira, Radek Crha
1998 – Adam Bartuněk, Marek Danihel, Ondřej Hňoupek
1999 – David Huf, Jiří Batelka
Vedoucí mužstva: Jiří Ertl, Josef Huf
Družstvo přípravky děkuje za finanční dar a pomoc při zhotovení
branek Městu Jevíčku a dalším příznivcům, bez jejichž pomoci by byla činnost
obtížná.

Prodám byt 3 + 1 v osobním vlastnictví ve Velkých Opatovicích,
Hliníky – cena dohodou, zn. spěchá. Tel.: 606 253 294.
Česká pojišťovna oznamuje nově otevřené jednatelství v Boskovicích
od 1. 11. 2005 na Masarykově náměstí 12 v prvním patře.
Zajišťujeme veškeré služby v oblasti finančního zajištění jednotlivců i
rodin. Poskytujeme informace k starším i nově sjednaným pojistným
smlouvám. Otevřeno denně od 9:00 hod.

Jevíčský zpravodaj Listopad 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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