Srpen 2005
Město Jevíčko spolu s Římskokatolickou farností Jevíčko
Vás všechny srdečně zvou na malohanáckou

Jevíčskou pouť 2005
13. 8. - 14. 8. 2005
spojenou s jarmarkem, kulturním programem a lunaparkem
Program:

Sobota 13. 8. 2005
FOTBAL – stadion SK u nádraží
- 13:00 hod. přátelské fotbalové utkání – žáci
- 14:45 hod. mistrovské fotbalové utkání – dorost Jevíčko - Proseč
- 17:00 hod. mistrovské fotbalové utkání – muži Jevíčko – Městečko Trnávka
- odpoledne zajištěn prodej makrel
- 20:00 hod. pouťová zábava, hraje skupina KREYN
SOKOL – sportovní areál Žlíbka
- 9:00 hod. nohejbalový turnaj dvojic
prezentace 8:30 hod.
- 9:00 hod. tenisový turnaj neregistrovaných
prezentace 8:00 hod.
- 15:00 hod. chalupářský triatlon
prezentace 14:00 hod.
k tanci a poslechu hraje:
- 19:30 hod. ETIEN - hudební skupina při ZUŠ Jevíčko
- 20:30 hod. Jevíčský BIG BAND
SYNAGOGA
- 15:00 – 18:00 hod. výstava k 70. výročí založení ZO Českého svazu včelařů

NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
- 17:00 hod. zahájení pouti u kašny s hudbou

Neděle 14. 8. 2005
KOSTEL Nanebevzetí Panny Marie
- 10:00 hod. Poutní mše svatá – mši svatou slouží děkan P. Václav Dolák,
zpěvem doprovází farní sbor
NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
- 11:00 hod. vystoupení dechové hudby „JEVÍČANKA“
- 10:00 – 12:00 hod.
AVZO dům č. p. 15 - letecko-modelářský klub zve na
13:00 – 16:00 hod.
výstavu modelů
ZÁMEČEK
- 10:00 – 12:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.

výstava keramiky

MĚSTSKÉ MUZEUM
- 10:00 – 12:00 hod.
výstava krásy baroka v Jevíčku a okolí
14:00 – 16:00 hod.
SYNAGOGA
- 9:00 – 18:00 hod. výstava k 70. výročí založení ZO Českého svazu včelařů
SOKOL – sportovní areál Žlíbka
- 15:00 hod. vystoupení country kapely PROČ NE Band z Moravské
Třebové
Den otevřených dveří v Ne 14. 8.:
• městského muzea
• městské věže
• zámeček
- vše od 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 hod.
• farní kostel
- otevřen 11:00 – 16:30 hod.

Tip na vycházku
Letošní prázdniny nás příliš nenutí trávit celé dny na Žlíbkách, i když to
je také příjemná představa, jak strávit volný čas. Vyrážíme proto častěji do lesů
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kolem Jevíčka. Občas se mezi stromy prokmitne výhled do dáli a vidíme známé
panoráma.
V loňském roce jsme se soutěžemi příliš neuspěli, ale nenecháme se
odradit a vyhlašujeme novou soutěž. Z jaké lokality je fotografován tento
pohled na Jevíčko? Ten, kdo si na toto místo vyšlápne, může ještě dopsat, jaké
číslo je na staré dřevěné chatě s velkou verandou , která je blízko místa, odkud
se fotilo. Správné odpovědi čekáme do 31. srpna na Městském úřadě nebo
v prodejně TAN na Brněnské ulici. Vylosovaný výherce se pak může těšit na
odměnu. Takže vzhůru na vycházku a pak odevzdat odpověď.

Otevření stanice záchranné služby
V pátek 1. července 2005 se obyvatelé Velkoopatovicka a Jevíčska
dočkali zahájení činnosti stanice Rychlé zdravotnické záchranné služby.
Slavnostního otevření, konaného již ve středu 29.6.2005, se zúčastnili mimo jiné
krajský zdravotní rada F. Adamec, ředitel Zdravotní záchranné služby Blansko
P. Hlavinka, ředitelé nemocnic z Blanska a Boskovic, starostové okolních měst a
obcí aj. Tato služba je zřízena ve volných prostorách služebny Policie ČR ve
Velkých Opatovicích, které jsou nejsevernějším městem blanenského okresu a
celého Jihomoravského kraje. Svou působností budou zabezpečovat rychlou
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záchrannou službu pro obyvatele Velkých Opatovic a přilehlých obcí, ale také i
pro obyvatele z Pardubického kraje - Jevíčka, Jaroměřic, Biskupic apod., což
představuje území, kde žije přibližně 12 tisíc lidí. Na služebně bude nepřetržitě
přítomen jeden ze čtyř výjezdních týmů, které budou tvořit lékař, záchranář a
řidič. Střídat se budou po dvanácti hodinách služby. Vozidlo, které záchranáři
dostali, sice není nové, ale spolehlivě vyhovuje všem předepsaným parametrům.
Náklady na úpravu stávajících prostor činily více než jeden milion korun a byly
plně hrazeny z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Údaje o počasí v Jevíčku v r. 2004
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Rok

A
-4,8
0,2
3,0
9,9
13,2
17,3
19,3
19,8
13,7
9,7
3,2
-0,7
8,7

B
21
9
5

12
47

C
3
13
28
30
31
31
26
17
1
180

D

E

F

9
10
13
3

5
6

1
2
7
4
4

35

11

18

G
16
13
11
10
16
16
14
14
7
9
14
10
150

H
53,4
45,7
50,8
49,2
37,4
75,5
23,1
45,6
32,5
55,2
74,4
20,4
563,2

CH
+
+
+
+
+
+
-

Měsíce květen, červen, červenec, srpen, září a říjen byly srážkami vegetaci
nedostačující. Celkový roční srážkový úhrn byl o 65,8 mm srážek nižší.
A – průměrná měsíční teplota
B – dní s teplotou 0OC a nižší
C – dní s teplotou 10OC a vyšší
D – dní s teplotou letní 25 – 29,9 OC
E – dní tropických 30OC a více
F – s bouří
G – dnů se srážkami
H – měsíční úhrny srážek
CH – srážkové rozdíly od normálu pro Jevíčko
František Plech
Tabulka byla pro tisk upravena, údaje zachovány bez změny. Red.
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Schválena severní trasa
rychlostní komunikace R35
Za bouřlivé atmosféry se konalo ve čtvrtek 16. června 2005 již 6.
jednání Zastupitelstva Pardubického kraje. Ve svém programu mělo mimo jiné i
projednávání Konceptu Územního plánu velkého územního celku
Pardubického kraje a s tím související trasování rychlostní komunikace R35.
„Budoucí komunikace R35 významně ovlivní dopravní obslužnost celé
republiky a také dopravu uvnitř Pardubického kraje. Rozhodování o výběru
varianty budoucí silnice R35 předurčí na více jak 100 let osídlení, zaměstnanost
či obsah peněženky občanů v dotčeném území. S tímto vědomím hlasovali
všichni přítomní zastupitelé, kterým byla předložena všechny pro a proti obou
variant, tedy tzv. severní i jižní. Osobně jsem rád, že zastupitelstvo potvrdilo své
původní rozhodnutí z roku 2003, a to shodně 25 hlasy, kdy byla zpracovatelům
územního plánu doporučena severní trasa a že většinou hlasů řekli ano severu a
nezahodili tak téměř dva roky práce na zpracování územního plánu,“ řekl po
jednání hejtman Pardubického kraje Michal Rabas.
Z přítomných 44 zastupitelů (Zastupitelstvo Pardubického kraje má 45
členů) hlasovalo pro severní variantu 25 zastupitelů, 18 bylo proti a 1 se zdržel.
Zastupitelstvo tímto rozhodnutím vzalo na vědomí aktuální stav pořizování
Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje a návrh
Memoranda k vedení koridoru R35 ze dne 23. května 2005 a schválilo podle
platného stavebního zákona předložené projednané Souborné stanovisko s
pokyny pro dokončení návrhu Územního plánu velkého územního celku
Pardubického kraje. To hovoří právě o severní trase, která má být vedena oblastí
Českotřebovska a Orlickoústecka. Tomuto rozhodnutí předcházela téměř
čtyřhodinová rozprava, do které se přihlásili i zástupci veřejnosti. Většina ze 7
řečníků argumentovala proti severní variantě, její odpůrci také uspořádali
protestní akce a netají se tím, že budou v odporu proti severní trase pokračovat.
„Respektujeme právo každého občana na jeho svobodný názor a na
soukromé vlastnictví. Jak jsem však již mnohokrát řekl, severní varianta je z
velké části projednána a je realizovatelná a především touto komunikací
zajistíme potřebný rozvoj Orlickoústecka,“ dodal Rabas.

Budou u Jevíčka záplavy?
Po zkušenostech posledních deseti let a jara letošního roku vám každý
občan Jevíčka řekne, že záplavy se budou asi poměrně často opakovat. Kladu si
však otázku, zda záplavy na jaře letošního roku musely být?
Vzpomínám si na vyprávění mého otce, že se jako mladík (před sto lety)
chodil s ostatními koupat do meandrů říčky Jevíčky, která tehdy tekla až
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k Jevíčku a jako neregulovaná vytvářela tůňky, které byly využívány omladinou
ke koupání. Záplavy byly tehdy prakticky každoroční a voda se rozlévala po
lukách.
Aby se zlepšilo hospodářské využití půdy, kdy část pozemků trpěla
přebytkem vody, zatímco některá část půdy trpěla naopak jejím nedostatkem,
došlo k rozhodnutí krajinu meliorovat – regulovat říčku a potoky, některá místa
odvodnit a u luk zajistit zavlažování. Za tím účelem bylo založeno tzv. vodní
družstvo.
V roce 1920 bylo rozhodnuto začít s regulací Úsobrnky a Malonínského
potoka ve směru od Bělé k Jevíčku. Do poloviny třicátých let minulého století
byla výstavba vodních děl dokončena. Tok Jevíčky byl napřímen, byly
zbudovány nové železobetonové mosty ve směru na Biskupice a Jaroměřice a
zbudována síť odvodňovacích a zavlažovacích kanálů. V roce 1930-1931 byla
vybudována akumulační nádrž Žlíbka (nyní Tyršova plovárna) s kapacitou 9 a
půl tisíce kubických metrů vody a v letech 1933-1934 Smolenská přehrada
s původním objemem asi 110 tisíc kubických metrů vody, který byl později ještě
navýšen.
V případě letních povodní bylo možné napustit dnes již zrušené rybníky
„Pivovarský“ a rybníček obhospodařovaný řezníky, které sloužily v zimě
k získání zásob ledu k chlazení v létě. Dále bylo možno cíleně zaplavit louky
využitím závlahového systému.
Po zbudování těchto vodních staveb byl konec s pravidelnými
záplavami u Jevíčka. Za svého mládí si pamatuji pouze jedno zaplavení silnice
do Biskupic v jejím nejnižším místě do výše asi 20 cm po protržení hráze
v nádrži Žlíbka.
Z nákladných vodohospodářských úprav v minulém století je
v současnosti pouhé torzo. Zavodňovací a odvodňovací příkopy jsou poničeny,
nebo již neexistují, rybníčky „Pivovarský“ a „Řeznický“ jsou zasypány. Vodní
toky jsou neudržované. Ještě po druhé světové válce existoval v Jevíčku podnik
„Hrazení bystřin“, který se o údržbu staral. Pamatuji se, že se pravidelně (asi
každé 3 roky) odstraňovaly nánosy v Jevíčce.
Stačí si nyní udělat procházku po břehu Jevíčky od mostu na Biskupice
po most na Jaroměřice a zjistíte, že dno říčky je zanesené, břehy sesuté a
poškozené. Odpovídám si nyní na otázku z úvodu tohoto článku. Jevíčka by se
letos asi z břehů nevylila, kdyby byl udržován její průtočný profil, tj. kdyby byly
řádně udržovány její břehy a dno.
Domnívám se, že je v zájmu města Jevíčka, i když zmiňovaný úsek říčky
Jevíčky teče v katastru Jaroměřic, aby požádalo příslušné vodohospodáře
(povodí Moravy?), kteří mají toky Jevíčky a Malonínského potoka
v obhospodařování, aby provedly řádnou údržbu těchto toků, neboť jejich
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špatný stav ohrožuje bezprostředně stavby na jevíčském katastru, které byly
vybudovány v dřívější zátopové oblasti.
V mnoha místech ČR jsou nákladně budovány nové vodní stavby, které
mají zabránit záplavám, zatímco na Jevíčsku nejsme schopni zajistit ani údržbu
stávajících toků.
Ing. Jaroslav Zezula st.

Popovodňové zásahy do vodních toků
Po povodních provádějí správci ve vodních tocích četné práce,
zaměřené na odstranění povodňových změn koryt a niv a na posílení ochrany
před dalšími povodněmi. Zejména odůvodněná a účinná opatření k obnovení či
zajištění potřebné průtočnosti a stability koryt v zastavěných územích jsou
žádoucí či nezbytná. Tato opatření zpravidla probíhají ve třech kolech –
nejprve je třeba odstranit přímé následky povodně, jako jsou bariéry
naplaveného materiálu, blokující průtok, nejčastěji ucpáním mostů a propustů.
Podle zkušeností většinu tohoto materiálu tvoří předměty antropogenního
původu, od drobného odpadu po automobily a celé rekreační chalupy. Zvláštní
schopností vytvářet bariéry vyniká řezivo, které bývá ve významných
množstvích splaveno ze složišť na příbřežních pozemcích. Ve druhém kole se
opravují poškozené objekty vodního toku, přilehlých komunikací a jiných
staveb. Ve třetím kole jsou prováděna opatření, která proti dřívějšímu stavu
zvyšují úroveň protipovodňové ochrany, jako výstavba ochranných hrází a
zdí. V rozvinutějších zemích znají podstatně širší rejstřík těchto opatření, jako
například výstavbu ochranných obtokových koryt, revitalizaci vodních toků ve
volné krajině, které podporují tlumivé rozlivy povodní v nezastavěných nivách,
různá opatření k posílení plošné retence v krajině.
Nutno ovšem konstatovat, že ne všechna opatření, jaká byla prováděna
například po povodních roku 2002, jsou plně efektivní a představují optimální
způsob vynakládání veřejných prostředků. Zřejmě nejproblematičtější jsou
takzvaná popovodňová pročišťování či prohrábky koryt vodních toků ve volné
krajině. Při takovém zásahu často korytem potoka nebo řeky, kterým proběhla
povodeň, postupuje zemní stroj a systematicky vyhrnuje materiál ze dna do
břehů. Přetváří koryto do více či méně geometrizovaného tvaru, s urovnaným
dnem a napřímenými liniemi břehů. Bohužel se takto často postupuje bez
rozlišování rozdílných podmínek v různých úsecích toku – důrazné technické
přetváření koryta, jaké by mohlo být opodstatněné třeba uvnitř obce nebo v
dotyku s nějakými důležitými inženýrskými stavbami, se bez rozmyšlení aplikuje
třeba i v úseku ve volných lukách nebo v lese. Ve volné krajině často nemá
takový postup věrohodné vodohospodářské opodstatnění, naopak bývá nejen z
hlediska ekologického, ale též vodohospodářského, chybný.
Tyto zásahy mají řadu nepříznivých dopadů:
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•
•
•
•

•

Do pravidelných tvarů upravené, hydraulicky hladké koryto způsobí, že příští
povodeň bude soustředěnější a bude protékat rychleji, což se může dál po toku
projevit nepříznivě.
Zvětšení hloubky a průtočné kapacity koryta se projeví tím, že za příští povodně
bude v menší míře využito tlumivého rozlivu v nezastavěné nivě, což rovněž
přispěje ke zhoršení podmínek v níže ležících částech povodí.
Dno zbavené hrubého kameniva je více ohroženo hloubkovou erozí.
Běžné průtoky se na urovnaném dně odehrávají s velmi omezenou hloubkovou
a rychlostní členitostí (voda teče v tenké vrstvě po urovnané ploše). To je
základní faktor ekologické degradace toku. Poznají to i rybáři – rybám chybějí
hloubky a úkryty.
Břehy zahrnuté kamenivem nabývají rumištní ráz. Potlačuje se obnova
přirozených břehových porostů a naopak se vytvářejí dobré podmínky pro
nežádoucí invazní rostliny, jako jsou křídlatky nebo bolševník.
Často jsou při těchto zásazích likvidovány i kořenové systémy pobřežní
vegetace. To již nelze pokládat za nic jiného než za vyslovené vodohospodářské
pochybení, neboť tyto kořenové systémy zásadním způsobem přispívají ke
stabilitě koryt.
V přírodních a přírodě blízkých úsecích vodních toků mají takovéto
zásahy vysloveně devastační účinky. Likvidují přirozenou členitost koryt. Jejich
původci přehlížejí skutečnost, že povodně ve většině případů zanechávají
přírodní úseky vodních toků v poměrně dobrém stavu. Průchod povodní
zpravidla posílí příznivou členitost koryta, odplaví bahenní usazeniny, obnaží
“čisté” kamenité dno. Teze o nutnosti “obnovit stabilitu” takovéhoto koryta,
kterým prošla povodeň, jsou zpravidla scestné, neboť povodně po sobě ve
většině případů zanechávají dosti stabilní, kamenitá koryta (co bylo nestabilní, to
odnesla právě povodeň). Vyhrnování hrubého kamenitého materiálu ze dna do
břehů je naprosto protismyslné zejména z hlediska stability proti hloubkové
erozi.
Ing. Tomáš Just - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Převzato z časopisu Veřejná správa č. 29/2005

Rok v Mateřské škole v Jevíčku
Je čas prázdnin, dovolených, odpočinku a výletů. Konečně se můžeme
zastavit, uvolnit, ale také hodnotit uplynulý školní rok.
V mateřské škole bylo zapsáno 100 dětí, o které se ve 4 třídách staralo 7
učitelek, školnice, 2 uklízečky a topič. Na chod školy dohlíží pí ředitelka
Kouřilová. O to, abychom se zdravě stravovali a hlavně, aby nám chutnalo, se
starají 2 kuchařky a vedoucí stravování, která má na starosti i účetnictví školy.
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Příležitostně, dle potřeby ve škole pracuje údržbář, který vykonává drobné
práce, jako opravy hraček, zařízení školy apod.
Větší opravy a údržbu zajišťuje Město Jevíčko. V letošním roce to např.
byla výměna oken za plastová v 1. třídě a v ostatních třídách, kde to vyžadoval
jejich stav a hlavně bezpečnost.
Mateřská škola je v provozu od 615 do 1615. Děti si zde osvojují
poznatky a dovednosti přiměřené svému věku. Starší děti mají možnost zapojit
se do práce v kroužcích – výtvarném, pěveckém a tanečním. Dále mají možnost
naučit se základům hry na flétnu pod vedením p. učitele Plecha.
K dalším činnostem, které škola každý rok nabízí je předplavecký
výcvik předškolních dětí v bazénu ZŠ ve Velkých Opatovicích.
Mateřská škola také využívá nabídek divadelních agentur a zpestřuje a
kulturně obohacuje život dětí divadelními představeními pořádanými přímo
v prostorách školy.
Taneční kroužek pracuje pod vedením pí uč. Pazdírkové a Štindlové a je
zaměřen na country tance. Obyvatelé města mohli obdivovat dovednosti dětí na
veřejných vystoupeních. Pěvecký kroužek má několikaletou tradici a těší se
oblibě nejen u dětí, ale i veřejnosti díky trpělivé práci pí uč. Staňkové a
Kouřilové. Děti rovněž zazpívaly na několika vystoupeních ve městě, ale i okolí.
Také výtvarný kroužek, který letos pracoval na škole 2. rokem, se
dostává do podvědomí rodičů, ale i veřejnosti. O rozvíjení výtvarných
dovedností a estetického cítění dětí se starají pí uč. Kvízová a Lišková. Kroužek
své práce předvedl na předvánoční výstavě a výstavě čarodějnic a strašidel na
Zámečku. Po skončení výstavy byla strašidla přestěhována zpět do MŠ a po
úpravách budou opět vystavena od nového školního roku v MŠ. Práce dětí byly
zaslány do oblastní výstavy v Moravské Třebové a do soutěže pod názvem
Cesta do pravěku. Každé z dětí za účast obdrželo od pořadatelů malou
pozornost. Druhá soutěž, kam byly zaslány dětské výkresy je celostátní a její
výsledky budou známy až koncem srpna.
Významnou akcí školy byl Den otevřených dveří, který proběhl
v květnu současně se zápisem do MŠ. Byli jsme mile překvapeni vysokým
počtem návštěvníků, zejména maminek na mateřské dovolené s dětmi.
Vyvrcholením a radostnou tečkou za celým školním rokem byl
karneval, který se uskutečnil v červnu 2005 v odpoledních hodinách. Děti se
dlouho dopředu těšily na to, že se budou moci předvést v maskách. O zdařilý
průběh se zasloužili všichni zaměstnanci školy organizováním soutěží pro děti.
Součástí karnevalového programu bylo rozloučení s předškoláky. O
reprodukovanou hudbu se postaral p. Horký, kterému patří náš velký dík. Další
díky patří všem našim níže uvedeným sponzorům, kteří finančně nebo
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materiálně formou sladkostí a drobných dárků přispěli k radosti dětí a dobrému
pocitu z pěkného odpoledne nás dospělých.
Je toho hodně, co se nám povedlo, z čeho zůstává pocit dobře
vykonané práce. Ale je také hodně toho, co před námi zůstává jako výzva, např.
rekonstrukce zahrady, na kterou stále nezbývají peníze.
Nezbývá než věřit, že příští školní rok bude alespoň stejně úspěšný,
jako ten právě uplynulý, což samozřejmě bude jedním z našich cílů. A hlavně
poděkovat všem, kdo nám v tomto roce pomáhali a podporovali nás. Zejména
p. starostovi Spáčilovi a pí Krhlové z Města Jevíčka za pochopení a vstřícnost,
firmě AGROSTAV za zajišťování dopravy na předplavecký výcvik, vystoupení
a výlety v okolí Jevíčka. Dále všem, kdo sponzorsky přispěli k zajištění chodu
školy a pořádaných akcí.
Všem přejeme hodně úspěchů nejen v práci a podnikání, ale i
v osobním životě.
Přehled sponzorů:
Řeznictví Růžička, Pekařství Moravec, TONY – p. Machálek, p. Popelka, p.
Geršl – zákusky, p. Kašpar ELVIKA, LÉKÁRNA, VEČERKA – p. Hebelka,
PRIMA – p. Ondroušek, drogerie TETA – p. Uhlíř, NICOLE – pí Kynclová,
ELEKTRO – p. Nejedlý, SPORT – p. Mrvoljak, pí Martínková, MORAVA – p.
Janíček, KVĚTENA – pí Horká, ZLATNICTVÍ – pí Švecová, ZLATNICTVÍ
– p. Schuppler, BOTY – p. Sedláček, p. Spáčil a p. Konečný, p. Hrubý –
zmrzlina, Autoopravna p. Pávek, PAPÍRNICTVÍ – pí Červená, PAPÍRNICTVÍ
– pí Přikrylová, APOŠTOL – p. Trojan, Nákladní doprava p. Straka, p. Bidmon,
Knihkupectví – p. Selinger, Bufet, MAXIM – pí Bařicová, HRAČKY – p.
Bubeník, ELEKTRO – p. Zezula, Česká pojišťovna, TV opravna – p. Mlčoch,
ERGO, Stavební firma – p. Jeřábek, Autoopravna p. Nárožný, Komerční
banka, RUSTIKA, ALSTER – p. Zemánek, p. Kadlec, Hostinec Na Dvorci – p.
Hégr, Palírna Biskupice – p. Káňa, p. Wetter, MONARC – p. Müller
Za kolektiv zaměstnanců Mateřské školy v Jevíčku napsala Jana Kvízová

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 71. zasedání Rady Města Jevíčka dne 8. 7. 2005
Rada schvaluje žádost TJ SK Jevíčko, Stadion u nádraží dle zápisu.
Rada pověřuje starostu jednáním ve věci odkoupení parcel dle zápisu.
Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 4241/5 v k.ú. Jevíčko-předměstí na
výstavbu garáže dle zápisu.
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Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 4241/4 v k.ú. Jevíčko-předměstí
pro výstavbu garáže dle zápisu.
Rada pověřuje starostu jednáním ve věci pronájmu rampy dle zápisu.
Rada schvaluje firmu Geotest Brno na provedení prací dle zápisu.
Rada schvaluje příspěvek na letní tábor pro jevíčské děti dle zápisu.
Usnesení z 72. zasedání Rady Města Jevíčka dne 25. 7. 2005
Rada schvaluje cenovou nabídku firmy SEADD Staré Město na zhotovení
plakátovacího sloupu, jako části městského mobiliáře dle zápisu.
Rada schvaluje dočasné řešení části plochy náměstí u sochy Sv. Jana
Nepomuckého dle zápisu.
Rada schvaluje návrh realizace POV 2005 dle zápisu.
Rada schvaluje darovací smlouvu od Města Svitavy dle zápisu.
Rada schvaluje žádost ČSOCHP dle zápisu.
Rada schvaluje „Dodatek“ smlouvy pro poskytování služeb Infocentrem dle
zápisu.
Rada schvaluje částku/osobu - týká se účastníků zajišťujících „Jevíčskou pouť“
dle zápisu.
Rada schvaluje finanční příspěvek TJ Sokol Jevíčko dle zápisu.
Rada schvaluje bezplatnou prezentaci města v deníku Mladá fronta Dnes.
Rada schvaluje zakoupení tiskárny dle zápisu.
Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 27. 7. 2005
Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Pavel Komárek, Jiří Janeček, Mgr. Miroslav
Šafář,
b) ověřovatele zápisu: Rudolf Šnéberger, Karel Skácel,
c) program zasedání,
d) žádost Jana Smékala, Růžová 78, Jevíčko o zrušení usnesení ZM 18/1 písm.
j) o koupi pozemku p.č. 222/5 v k.ú. Jevíčko-předměstí, ze dne 15. 3. 2000,
e) úpravu rozpočtu k 30. 6. 2005,
f) prodej části p.č. 4241 v k.ú. Jevíčko-předměstí zaměřené GP 820-183/2005
jako p.č. 4241/2 a 4241/3 - p. Janu Margetinovi, Růžová 75, Jevíčko, za cenu
5000,- Kč/1 parcelu,
g) prodej části p.č. 4241 v k.ú. Jevíčko-předměstí zaměřené GP 820-183/2005
jako p.č. 4241/4 - p. M. Kohoutkovi, K. Čapka 604, Jevíčko, za cenu 5000,Kč,
h) prodej části p.č. 4241 v k.ú. Jevíčko-předměstí zaměřené GP 820-183/2005
jako p.č. 4241/5 - p. Martinu Mazalovi, K. Čapka 602, Jevíčko, za cenu
5000,- Kč,
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i) prodej p.č. 4463 - zahrada (571 m2) v k.ú. Jevíčko-předměstí p. Z. Šnirchovi,
A. K. Vitáka 596 za cenu 20,- Kč/m2,
j) půjčku z FRB na základě OZV Města Jevíčko č. 4/2001 ve znění pozdějších
předpisů pro žadatele - Město Jevíčko - titul 51 A - modernizace 1 b.j.
Křivánkova 98, Jevíčko ve výši 250 tis. Kč,
k) půjčku z FRB na základě OZV Města Jevíčko č. 4/2001, ve znění pozdějších
předpisů, pro žadatele - Ladislav Müller, Svitavská 467, Jevíčko - titul 08 výměna stolařských prvků ve výši 50 tis.Kč,
l) půjčku z FRB na základě OZV Města Jevíčko č. 4/2001, ve znění pozdějších
předpisů, pro žadatele - Jaroslav Hampl, Na Salajce 321, Jevíčko - titul 09 rekonstrukce koupelny ve výši 50 tis.Kč,
m) veřejnou finanční podporu ve výši 50 tis. Kč na úhradu cestovních výdajů TJ
SK Jevíčko na základě žádosti a předložených faktur za dopravu,
n) podíl ručení příjmy města ve výši 2,88 mil. Kč pro zajištění překlenovacího
úvěru na realizaci projektu Informační a komunikační propojení Regionu
MTJ v délce 6 měsíců, max. jednoho roku,
o) záměr vytvoření regionálního infosystému – projekt regionálního kulturně
společenského a informačního systému pro obce Malé Hané zřízeného při
Kulturním středisku Městečko Trnávka,
p) dodatek smlouvy o dílo uzavřený mezi Městem Jevíčko a Radimem
Zemánkem, IČ 73583227, Svitavsku 497, Jevíčko, kterým se mění úhrada za
služby spojené s provozem Informačního centra do 31.12. 2006.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 25. 5. 2005,
b) zprávu předsedy FV p. Pavla Komárka o provedené následné finanční
veřejnosprávní kontrole u organizací, které obdržely veřejnou finanční
podporu z rozpočtu města na základě svých žádostí,
c) vyhodnocení hospodaření kanalizace za období leden – červen 2005
zpracované firmou VHOS a.s.,
d) informaci místostarostky ke zřízení výjezdového stanoviště ZZS Blansko ve
Velkých Opatovicích,
e) nabídku MK cestovní kanceláře Svitavy na tématický zájezd Belgie –
Holandsko,
f) informaci o technickoorganizačním zajištění jevíčské pouti a doprovodných
akcích ve dnech 13. – 14. 8. 2005,
g) informaci starosty o přípravě smlouvy o půjčce dle usnesení ZM 33/1 písm.
m) ze dne 15. 6. 2005,
h) informaci starosty o zahájení správního řízení ze strany České inspekce
životního prostředí,
i) informaci starosty o průběhu investičních akcí města,
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j) informaci starosty o narůstajícím vandalismu ve městě nejen na opravených
objektech.
Zastupitelstvo ruší:
a) bod usnesení ZM 18/1 písm. j) ze dne 15. 3. 2000. (prodej pozemku J.
Smékalovi)
Zastupitelstvo pověřuje:
a) starostu jednáním ve věci možného bezúplatného převodu pozemku hřiště u
gymnázia z majetku Pardubického kraje do majetku města,
b) starostu jednáním ve věci možného bezúplatného převodu budovy gymnázia
z majetku města do majetku Pardubického kraje,
c) Radu Města Jevíčko výběrem dodavatele na akci „překrytí střešního pláště
objektu bytového domu na ul. K. H. Borovského č.p. 465“.

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Kateřina Kozelková
Elena Richterová
Sňatek uzavřeli občané z Jevíčka:
Jan Hrazdira – Jana Čiperová
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Milada Minaříková
Vladimír Jeřábek
Jaroslav Komárek
Životní jubileum v měsíci srpnu 2005 oslaví:
Josef Horák
Miloslav Réda
Jarmila Havlíčková
Adolf Šváb
Jaroslava Vrbková
Jubilantům blahopřejeme.

Středověká keramika v jevíčském muzeu
Středověkou keramiku datujeme většinou do doby od 11. do poloviny
16. století. Samotný název keramika je starého původu, toto slovo je příbuzné se
sanskrtským slovem „páliti“, jeho řecký název znamenal „pálenou látku“.
Keramika patří k nejstarším dokladům lidské práce i tvůrčího úsilí člověka. Ze
začátku se váže na zemědělství a domácí výrobu pro vlastní potřebu. V 11.
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století – v důsledku dělby práce – vznikají na světských i klášterních panstvích
výrobní střediska, která vyráběla výrobky pro trh. Vznik a rozvoj měst v 13.
století působí příznivě na rozvoj keramiky, řemeslná výroba je organizována
v cechu. Řemeslník ve městě není již pouhým služebníkem vrchnosti, ale je
svobodný, sám si opatřuje suroviny, sám rozhoduje, co bude vyrábět a sám
prodává. Výroba keramiky se zdokonaluje zlepšením ručního kruhu na
rychlotočivý kruh, zlepšením pece i dalších prvků výrobního postupu.
Středověká keramika na našem území se obyčejně dělí na tři skupiny.
Nejstarší skupina obsahuje keramiku od 11. do 13. století. Tato vykazuje těsnou
souvislost s keramikou slovanskou s typickými výzdobnými prvky i tvary této
keramiky – výduť nádob klesá, hrdlo se zvyšuje a výrazněji formuje, okraje
vzhůru vytažené, vysoká římsa s rytým dekorem, ve zdobivosti husté vlnice
nahrazené jemnými vodorovnými rýhami, řady vrypů, okraje hrncovitých nádob
kuželovitě seříznuty. Přítomnost této tzv. mlado- a pozdněhradištní keramiky
byla ověřena sběrem u kostelíku sv. Bartoloměje u Jevíčka, četné tyto nálezy
jsou v regionálním muzeu. Plocha nálezů je východně a jižně od kostelíka,
výrazně se odlišuje tmavším zbarvením, má velikost asi 1 ha, je na mírném
jižním svahu. Existenci osady, z které tyto nálezy pochází, se předpokládá mezi
roky 1000 – 1250, tedy před založením Jevíčka (pravděpodobně koncem první
poloviny 13. století). Mezi nálezy jsou i střepy velkých zásobnic. Ve většině
suroviny těchto nádob je přimísena tuha. Jejich povrch je režný, bez glazur.
Druhá skupina středověké keramiky – časové období od 13. do
poloviny 14. století – má výrobky tvrději vypálené, barvy tmavošedé až černé,
stěny tenčí.
Třetí a nejpočetnější skupina středověké keramiky zahrnuje keramiku
od druhé poloviny 14. století až asi do poloviny 16. století. Je zastoupena
v našem muzeu dvěma nálezy. První jsou tři keramické figurky, vykopané
v Jevíčku v Růžové ulici a druhý dva unikátní lidové poháry na pití, tzv. loštické,
rovněž vykopané v Jevíčku.
Keramické figurky jsou vzácná drobná plastika, výrobky lidového
hrnčířství, svědčící o originalitě tvůrce, zasahující do umělecké oblasti. Snad
dětská hračka z druhé poloviny 14. století. Materiál je bílošedý. Jedna figurka je
gotická panenka, má živůtek s knoflíky, úzké rukávy, ozdobou je kožešinový
límec a čapka. Dvě figurky představují gotické muže, nízko pod pasem mají
ozdobný pás s dýkou, suknice jsou dole rozšířené. Figurky zaslouží odborné
zhodnocení po stránce keramické i datování. V tomto směru přislíbil pomoc
AÚ AV ČR v Brně.
Opravdovou vzácností středověké keramiky jsou v jevíčském muzeu
tzv. loštické poháry. O tomto druhu keramiky se zmiňuje již „LACTIFER“,
první český naučný slovník z roku 1511 od Jana Vodňanského. Jsou to dvě
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štíhlé, vázovité nádoby, s břichem mírně vydutým, protaženým hrdlem,
vyrobeny na hrnčířském kruhu. Barvu mají hnědočervenou, jsou tvrdě vypáleny,
lom černý. Vyrobeny byly v Lošticích na severní Moravě z hrnčířské hlíny
z Maznic u Loštic. Povrch pohárků je drsný, nevzhledný, nepravidelně poset
vně i uvnitř bublinkami a zrníčky různých velikostí a tvarů. Původ těchto vad –
podle některých badatelů – podle jiných ozdob povrchu nádob, způsobuje
pravděpodobně hrubozrnný sirník železa, škodlivina v cihlářských zeminách,
která tvoří nejen zmíněné bublinky, ale i hnědočervené lesklé skvrny, dříve
považované mylně za polevu. Loštické poháry se vyskytují ve dvou typech,
první je pohár bez oušek s rovným manžetovým okrajem, druhý typ jako pohár
s věncem drobných dekorativních oušek pod hrdlem. Jejich počet je od 3 do 18.
Pohár v jevíčském muzeu má 9 oušek. Poháry s oušky byly již na konci
středověku pro svůj ojedinělý vzhled velmi oblíbené, vyvážely se do Německa i
Uher. Byly předmětem sběratelského zájmu, bohatí majitelé si je dávali fasovat
drahým kovem. Takto vyzdobené poháry jsou v muzeu v Kolíně nad Rýnem, ve
Vídni, v klenotnici rodu Esterházy v Budapešti, v Norimberku atd. Dříve se
předpokládalo, že z loštických pohárů se pila medovina již při zakládání Jevíčka.
To nemůže být pravda, dříve se totiž předpokládalo, že se vyráběly již ve století
12. – 16. století, dnes je jejich výroba ohraničena a zpřesněna na roky 1421 –
1548, tedy značně později, než bylo založeno město Jevíčko.
Loštické poháry jsou charakteristickou ukázkou středověké moravské
keramiky, jsou samostatnou skupinou s vyhraněným tvarem i materiálem, ve své
době byly velmi oblíbené a dnes jsou velmi vzácné. Svědčí o mimořádném
tvůrčím úsilí hrnčířů tohoto regionu, které obdivujeme i po více než 500 letech.
Ing. Jan Suchomel

Jevíčské šprochy
(poněkud černé)
Po stranách silnice vedoucí z náměstí ke hřbitovu a dál Svitavskou ulicí
stojí skupinky lidí z Jevíčka a okolí. Ten den se totiž koná Závod míru
nejmladších a každou chvíli se od Zadního Arnoštova přiřítí mnohačlenný
peloton cyklistů. Silnice musí být volná! V opačném směru šlape, co mu síly
stačí, na kole značky Ukrajina jistý jevíčský občan. Nakloněn nad řidítky dělá, co
může, aby už byl doma dříve, než se objeví první závodníci. Není to tak docela
snadné. Kola značky Ukrajina byla vyráběna na Ukrajině a na tamních rovinách
se dala ušlapat, ale protože jsou stavěna opravdu bytelně a navíc mají jen
jednoduchý převod, je jízda na nich i v mírném stoupání velmi namáhavá.
Říkalo se o nich tehdy posměšně: „Když chceš poznat, co je dřina, kup si kolo
Ukrajina.“ – a prý na nich byli nuceni trénovat i ruští kosmonauté. A tak starší a
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nutno po pravdě dodat, že i poněkud obézní občan šlape, až mu z čela stéká
pot. „Pane S.“, volá na něj jakýsi vtipálek z hloučku přihlížejících. „Jedete
špatným směrem, cíl je na náměstí!“ „Jedu dobře“, odpovídá udýchaně cyklista.
„Naše věková kategorie má cíl na hřbitově.“
Sestra mého otce, teta Marie – provdaná Žižková, byla i ve svých
padesáti letech velmi hezká ženská. Černé oči i vlasy, pěkná souměrná postava.
V mládí hrála v Jevíčku s úspěchem za kterýsi z mnoha ochotnických spolků
divadlo. Život ji naučil nebrat každodenní starosti příliš vážně a dovedla proto
oplácet vtip vtipem. Stalo se však, jak už to bývá, že vážněji onemocněla. Asi
chřipka, usoudil lékař, ke kterému se po delším váhání vypravila. Od doktora
rovnou domů, slabostí se jí až podlamovaly nohy, už aby byla v teplé posteli.
Jako naschvál míjela dva jevíčské vtipálky a prý: „Mařko! Vepadáš nějak špatně!
Meslim skončiš brzo pod ketičkama. Bodem moset hovědomit hrobnika
Stéskala, že bode mět vědelek.“ „Ve ste mě pěkny dobráci“, povídá jim teta.
„Ale abeste věděle, esle to tak dopadne, jak me předpovidáte, tak si pro vás pro
oba do roka přendo a podete tam za mnó.“
Neuplynul ani měsíc a teta musela na operaci až do Prahy. A brzy na to
zemřela.
Pohřbu se zúčastnili i ti dva vtipálci, ale do smíchu jim nějak nebylo.
V hlavách se jim převalovala slova mé tety. Snad to byla jen náhoda, ale oba byli
do roka „pod kytičkama“ také. Kdo tomu nevěří, ať se zeptá paní Horké, která
je znala a také mi to opakovaně vyprávěla.
Skříňka, ve které jsou vystavována parte zemřelých spoluobčanů,
z dálky vyvolává zvědavost – i děsí! Kdo ze známých „po dlouhé a těžké
nemoci“, „náhle a neočekávaně“, či „tragicky“ opustil tento pozemský svět?
Také jistý jevíčský občan, dřívější předseda MěNV v Jevíčku, stáčí své kroky
k vývěsce, kde již stojí několik občanů. „Dobré deň“, zdraví ho, „také se dete
podivat, kdo zase homřel?“ „To vite že do a chodim sem každé deň s velkó
hruzó, esle hož tam náhodó nevisi také to moje parte. Kruci, to bech se lekl!!“
Josef Skácel jun.
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