Duben 2006

Dobrovolník roku František Plech má anděla
V pondělí 10. dubna 2006 předal člen Rady Pardubického kraje Petr
Šilar spolu s kolegyní Janou Smetanovou ocenění Dobrovolník roku panu
Františku Plechovi. Toto ocenění si zasloužil v rámci projektu občanských
sdružení Klub Hurá Kamarád a SKP-Centrum s názvem DEN D. Projekt si
klade za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o činnosti dobrovolníků v regionu.
„Člověk nesmí být jako ostrov uprostřed moře, musí se dívat okolo
sebe a pomáhat druhým. Pan Plech si toto uvědomuje a já si ho proto velmi
vážím,“ řekl v úvodní řeči Petr Šilar. „Jsem rád, že mohu předat ocenění takto
aktivnímu člověku, který svou práci vykonává dlouhá léta a nezištně. Jen mě
mrzí, že sem nemohu přenést atmosféru ze slavnostního večera ve
Východočeském divadle, kde se sošky předávaly a kterého se pan Plech nemohl
zúčastnit.“
Pana Františka Plecha na ocenění nominovalo město Jevíčko jako
dlouholetého kronikáře města, pokračovatele kroniky Sboru dobrovolných
hasičů v Jevíčku a také jako muzikanta a sběratele lidových písní z Malohanácka.
Pan Plech více jak 10 let učí děti v mateřské škole na zobcovou flétnu a působí
jako aktivní lektor a malíř.
S blahopřáním se připojuje také redakce Jevíčského zpravodaje, neboť i
práce pro něj patří do výčtu důvodů k tak významnému ocenění.

Kudy povede R 35?
Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém 11. jednání ve čtvrtek 20.
dubna 2006 opětovně projednávalo problematiku územního plánu velkého
územního celku a s ním související trasování rychlostní komunikace R35. Po
téměř tříhodinové rozpravě zvedlo 24 z přítomných 44 zastupitelů ruku pro
usnesení, že schvaluje doporučení pořizovateli, aby připravil a projednal další
návrh tzv. souborného stanoviska s pokyny pro dokončení návrhu územního
plánu velkého územního celku Pardubického kraje a v souladu se stavebním
zákonem usiloval o dohody s dotčenými orgány státní správy ve prospěch

vedení koridoru R35 dle jižní varianty, nikoliv však v trasách obchvatů
Vysokého Mýta a Litomyšle s tím, že teprve na základě výsledku tohoto
projednání se všemi dotčenými subjekty rozhodne o dopracování finální trasy
R35 do čistopisu územního plánu.
„Znamená to, že jsme rozhodli o dopracování jižní varianty tak, jak je v
současné době již zpracována severní trasa. Neznamená to však, že R35
skutečně povede jihem. K této problematice se vrátíme pravděpodobně v
červnu letošního roku a podle zpracovaných posudků a průzkumů rozhodneme
o trase této rychlostní komunikace,“ vysvětlil vicehejtman Roman Línek.
Zastupitele Pardubického kraje k tomuto názoru přimělo i
memorandum, které minulý týden schválila Vláda ČR. Zavazuje se jím
podporovat dopravní napojení severovýchodu Pardubického kraje na silniční síť
právě v tom případě, že krajští zastupitelé zvednou ruku pro jižní trasu.
„Na memorandu jsme odpracovali mnoho hodin a myslím, že je
dobrým výsledkem. Hledali jsme kompromisní řešení k trasování R35, a i když
můj názor ve prospěch severní trasy se nemění, jsem s textem memoranda
spokojen,“ řekl Ivo Toman, náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu.
Jednání zastupitelstva se zúčastnila i veřejnost složená z příznivců i
odpůrců obou tras. V rozpravě vystoupilo jedenáct jejich zástupců.
Územní plán velkého územního celku Pardubického kraje však není jen
rychlostní komunikace R35. Týká se i např. silnice R43 či multimodálního
logistického centra a dalších dopravních staveb. Zrušila by se jím např. územní
ochrana pro jadernou elektrárnu Tetov, ale naopak by pomohl cestovnímu
ruchu, např. prodloužením sjezdovky v Dolní Moravě atd.

Zpráva o stavu silnic II. a III. třídy pro zimě
a jeho dopadu na letní údržbu
Pracovníci Správy a údržby silnic Pardubického kraje provedli po zimě
obhlídku technického stavu silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví
Pardubického kraje, a zjistili, že 40% silnic II. třídy a dokonce 70% silnic III.
třídy je v nevyhovujícím až havarijním stavu.
„Tento stav vychází ze dvou příčin. Jednak to je dlouhodobý nedostatek
financí a pak také průběh letošní dlouhé zimy. Už nyní víme, že další škody v
řádech desítek milionů korun napáchaly jarní povodně,“ řekl Ivo Toman,
náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu.
Během zimy 2005/2006 silničáři spotřebovali téměř 12 tisíc tun soli a
34,5 tisíc tun inertního materiálu. Sněhové frézy na silnicích pracovaly 987
hodin. Ve finančních nákladech to znamená vynaložení více než 153 mil. Kč jen
na zimní údržbu. Za minulou zimu (2004/2005) to byla částka cca 141,5 mil. Kč
a o rok dříve cca 127,2 mil. Kč.
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„Toto neustálé navyšování finančních prostředků na zimní údržbu má
samozřejmě vliv na údržbu letní. Budeme teď muset najít v rozpočtu kraje i v
dalších zdrojích další finanční prostředky. Budeme věnovat pozornost veškerým
finančním projektům, které by způsobily nárůst investic do silnic II. a III. třídy
včetně možností Evropské unie a jejího plánovacího období 2007 – 2013.
Velkým přispěním by bylo zvýšení ekonomické pozice krajů v rámci
rozpočtového určení daní, což je ale dlouhodobé řešení. V tento okamžik
budeme rekonstruovat silnice připravené k financování z úvěru Evropské
investiční banky a v rámci možností se budeme snažit urychlit modernizace
plánované na pozdější dobu,“ dodal Toman.
K tomu, aby se silniční majetek přiblížil tzv. reprodukčnímu stavu, by
byly nutné výdaje více než 1 mld. Kč ročně po dobu 25 let. V současné době
může kraj vynaložit na opravu silnic částku 80 mil. Kč za rok. Od roku 2002,
kdy kraj převzal silnice od státu, až do roku 2008 bylo a bude do silnic
investováno celkem 3,1 mld. Kč.
A my v redakci přemýšlíme, kolik bude potřeba na opravy silnic, až se
budou opravovat nejen ty rozbité, ale už i ty jednou spravené, co po první zimě
popraskaly. To se Evropská investiční banka zapotí!

70 let Svazu chovatelů v Jevíčku
V letošním roce si připomínáme 70. výročí, kdy byl v Jevíčku založen
rolníky a živnostníky, ale hlavně nadšenci chovatelství spolek chovatelů, nyní
Český svaz chovatelů.
Po celé období tento spolek vykazoval činnost zejména zavedením řádu
do drobnochovatelství. Chovatelé se sdružovali proto, že chtěli sami rozšiřovat
čistokrevné chovy, ať už to byli a jsou holubi, králíci, drůbež, v dřívějších
dobách také kozy a ovce. S přibývajícími možnostmi se rozšiřovaly chovy o
okrasnou drůbež, vodní ptactvo a exoty.
Spolek chovatelů v Jevíčku má pouhých 20 členů, ale svoji aktivitou o
sobě dávají vědět. Od roku 1967 vlastní dům na Brněnské ulici, o který pečují a
udržují z vlastních financí. Tyto spolky nedostávají od státu žádné dotace jako
jiné spolky, proto je jejich činnost a existence náročnější.
K hlavním činnostem spolku patří hlavně chov čistokrevných zvířat a
pořádání výstav, které se konají pravidelně 2x v roce – na jaře v březnu a na
podzim v září, kde jsou nabízeny k prodeji lidem čistokrevné chovné druhy
zvířat.
Letos 18. března jsme uspořádali již III. prodejní výstavu králíků. Tato
výstava byla velmi úspěšná, jak obeslaností vystavených zvířat, taky přes
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nepřízeň počasí návštěvou nadšených chovatelů nejen z Jevíčka, ale i širokého
okolí.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kdo se na činnosti podíleli, ať z řad
členů, ale i z řad našich příznivců nečlenů.
Závěrem bych chtěl popřát všem mnoho chovatelských úspěchů,
k tomu hodně zdraví a elán k další činnosti.
Výbor ZO Jevíčko Krejčí Lubomír

Co už zase nového v Jevíčku?
I když se může zdát, že v našem vodou zalitém kraji se nic neděje, opak
je pravdou. Letošní napouštění přehrady Biskupická už máme za sebou a
katastrofické zprávy, že na Smolenské přehradě šla voda přes hráz, musíme
rozhodně potvrdit. Ano, šla voda přes hráz! Ale naštěstí jen přes tu malou mezi
vyrovnávací a hlavní nádrží.
Trochu si také v redakci myjeme hlavu. To když uveřejníme informaci o
otevírací době a ceně vstupného na nějakou akci v sousedních městech
převzatou přímo od zdroje, nalákáme jevíčského občana, který přes všechny
nástrahy tam vyjede a ouha! Vstupné je jinak. Takže se omlouváme, přestože za
to nemůžeme.
Mrzí nás to o to více, že vyjet z Jevíčka není jen tak, všichni víme o
soutěži na okolních silnicích, jak rychle se na novém úseku objeví první díra.
Zvláště do Boskovic mají našlápnuto na vítězství. Bude to však těsný boj,
Chornice okamžitě kontrovaly systematickým popraskáním nového povrchu
přes obec. V Jevíčku také musíme být stále ve střehu, sotva nám opravili
zpomalovací kráter u lékárny, tedy aby ho znovu rozkopali, už se na nás chystá
měření radarem v obci, viz zápis z rady.
Jen toho kina je škoda, nic naplat, jak jsme si zjišťovali v jiných
městech, kdo si chce udržet kino, musí ho dotovat. Hlavně že jsme měli veselé
velikonoce, tedy zejména místní policisté. Jistě jste si také všimli, že je nutno
chodit opatrně kolem kostela, aby nedošlo k zásahu shůry. To víte, už ani
apoštolové nefungují. A už konečně vysychá. Vzhůru do prachu.

Jak dále se Zpravodajem?
A ještě jsme na něco nového v Jevíčku zapomněli. Máme nový
regionální zpravodaj, plný nejrůznějších „podujatí“ z města i okolí a nyní se
přemýšlí, jak naložit s naším tradičním Jevíčským zpravodajem. Proto se také
zdrželo vydání dubnového čísla za což se radekce, byť není viníkem tohoto
stavu, čtenářům omlouvá. My v redakci jsme toho názoru, že by měl být
zachován, byť by vycházel méně častěji. Pokud by totiž zanikl, zcela určitě
bychom přišli o oblíbené vlastivědné články, zápisy z jednání rady a
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zastupitelstva a další užitečné informace z různých institucí a okolních měst.
Přestal by vycházet také oblíbený výroční Speciál. Jaký je Váš názor? Podpořte
svůj Jevíčský zpravodaj! Zanechte svůj vzkaz na městském úřadě nebo
v prodejně TAN na Brněnské ulici. Již teď za ně děkujeme.
Děkujeme také všem našim dopisovatelům a vzkazujeme jim, že jejich
články, na které zatím nedošlo, určitě uveřejníme.

Kriminalisté pátrají po podvodníkovi
Devětatřicetiletého muže z Blanska a devětadvacetiletou ženu z
Jaroměřic viní svitavští kriminalisté z trestného činu podvodu. V lednu
letošního roku v Jevíčku uzavřeli smlouvy o půjčce se dvěma společnostmi z
Olomouce a Prahy. Při uzavření smluv použili smyšlená jména a upravené
doklady. Dlužná částka, kterou podezřelí nesplácí, činí 30 000 Kč. Ženě sdělil
policejní komisař obvinění z trestného činu podvodu, po pobytu muže policie
nadále pátrá.

Policisté zasahovali i o svátku
V Jevíčku v pondělí 17. dubna odpoledne museli policisté zasahovat na
oslavě konající se v jedné soukromé zahradě. Dvaadvacetiletý a třiadvacetiletý
podnapilí muži z Jevíčka začali fyzicky napadat přítomné hosty. Při potyčce
došlo k drobným zraněním útočníků i několika hostů, všichni byli ošetřeni
rychlou záchrannou službou na místě. Škoda na oděvech činí 1600 Kč. Policisté
událost nadále šetří pro podezření z trestného činu výtržnictví.

Vyhrožoval rodině
Na velikonoční pondělí kolem deváté hodiny večer dvaačtyřicetiletý
muž z Jevíčka vyhrožoval zabitím ve společném bytě v přítomnosti dětí své
bývalé šestatřicetileté manželce. Poté chtěl po ženě hodit televizorem, nakonec
se spokojil s tím, že ho rozbil o kuchyňský stůl. Agresivní chování muže v ženě
vzbudilo obavu, že výhrůžky uskuteční. Poté, co zavolala na tísňovou linku
Policie ČR, řešili policisté situaci na místě. Muž je podezřelý z trestného činu
násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci.

Policie hledá párek zlodějů
Dne 10. dubna kolem půl jedenácté dopoledne zazvonily u bytu
osmdesátileté ženy z Jevíčka dvě dosud neznámé osoby. Muž a žena ve věku
kolem čtyřiceti let nabídli seniorce nabroušení nožů. Poté, co nabrousili tři nože
a dvoje nůžky, naúčtovali si za provedenou práci tisíc čtyři sta korun. Když žena
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odešla do obývacího pokoje pro peníze, muž se ženou vešli za ní. Z rukou jí
vytrhli krabičku s uspořenými osmi tisíci korunami a odešli. Žena, která se
pohybuje o francouzské holi, neměla šanci zloděje dostihnout. Z jejich jednání
byla seniorka v šoku a udělalo se jí nevolno. Teprve téměř po dvou hodinách ji
objevila její přítelkyně a přivolala policii.
Policie pátrá po muži kolem čtyřiceti let, černé vlasy, vyšší postavy,
hovořící česky bez přízvuku, oblečen do světlomodré bundy a po ženě kolem
čtyřiceti let, dlouhé špinavě blond vlasy, hovořící česky bez přízvuku, oblečena
byla v dlouhém bílém kabátě.

Vloupání do pohostinství
Dosud neznámý pachatel se vloupal v noci na 27. března do
pohostinství v Jaroměřicích. Z místa odcizil peníze a stravenky v celkové
hodnotě více než 51 000 Kč. Policie po věcech i pachateli nadále pátrá.

Změna ústavní pohotovosti služby
v nemocnici ve Svitavách
Od 1. 5. 2006 v Nemocnici ve Svitavách dochází ke změně ústavní
pohotovostní služby na urologickém a ORL oddělení (ušní, nosní, krční).
Samostatná urologická služba bude nahrazena společnou chirurgickourologickou službou, na které se budou podílet lékaři obou oddělení a bude
sloužena ve dvou osobách. Ve dnech, kdy nebude v této službě zapojen lékař s
urologickou odborností, bude tato služba posílena urologickou příslužbou.
Služba na ORL oddělení bude nahrazena příslužbou lékaře s odborností ORL s
tím, že především pro ambulantní potřeby bude ve všední den tento lékař
standardně fyzicky přítomen 15.30 – 19.30 hodin, v sobotu, neděli a svátky 8.00
– 14.00 hodin.

Vzdělání – nová šance pro ženy
vracející se na trh práce
Vzdělání – nová šance pro ženy vracející se na trh práce je název
projektu, který z peněz Evropského sociálního fondu zahájila 1. února 2006
počítačová škola IdeaHELP. Projekt je zaměřen na vzdělávání žen v oblasti
ovládání počítače, zlepšení motivačních a komunikačních schopností a tím
zvýšení šance žen na získání zaměstnání. Vzdělávacích programů se ženy
mohou zúčastnit v okresech Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy,
Náchod a Rychnov nad Kněžnou.
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„Projekt je určen především maminkám na mateřské dovolené, ženám
dlouhodobě nezaměstnaným a ženám ve věku nad 50 let. Vzdělávání by se za
dobu trvání projektu mělo zúčastnit 320 klientek a pro maminky je také
zajištěno hlídání malých dětí včetně zajištění programu,“ řekla Jana Smetanová,
krajská radní zodpovědná za rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a
zaměstnanost. „Pardubický kraj je partnerem projektu, jehož cílem je zvýšení
možností žen uplatnit se v zaměstnání i poté, co byly s dětmi doma nebo např.
ztratily zaměstnání a těžko hledají nové. Bez vzdělávání je to ale velice obtížené
a stále se nám potvrzuje, že celoživotní vzdělávání je pro udržení se na trhu
práce zcela nezbytné bez ohledu na věk. Ženy jsou ve své profesní kariéře také
znevýhodněny tím, že ji přerušují péčí o děti, a tak vítám každou pomoc, která je
jim poskytnuta. Řešení rovných příležitostí žen a můžu totiž také patří k
oblastem, kterými se jako členka Rady Pardubického kraje zabývám.“
Účast v programu je bezplatná a zájemkyně se mohou přihlásit na
telefonních číslech 602 359 570, 465 676 765 nebo na e-mailové adrese
help@ideahelp.cz. Informace mohou také podat někteří z partnerů, např.
Mateřské centrum POHÁDKA Pardubice, MAMA KLUB Chrudim, Mateřské
centrum MEDVÍDEK Ústí nad Orlicí, Mateřské centrum POHODA Žamberk,
Mateřské centrum KRUČEK Svitavy, Mateřské centrum JÁJA Rychnov nad
Kněžnou a Dům dětí a mládeže DÉČKO Náchod. Kontaktní místa jsou také
zřízena na úřadech práce ve všech okresech, kde projekt probíhá. Pokud ženy
kurz úspěšně absolvují, získají počítačový certifikát ECDL, který má
mezinárodní platnost a zvýší možnosti uplatnění v mnoha oborech.

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 89. zasedání Rady Města Jevíčka dne 20. 3. 2006
Rada schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ s ČESKÝM
TELECOMEM, a.s. Praha na akci s označením č. J-053-25706.
Rada schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ s ČESKÝM
TELECOMEM, a.s. Praha na akci s označením č. J-053-25705.
Rada schvaluje objednávku u firmy JAST na provedení dopravního značení ve
městě ve výši 35 tis. Kč bez DPH.
Rada neschválila pronájem pozemku st.p.č. 64/1 v k.ú. Zadní Arnoštov.
Rada neschválila záměr prodeje části pozemku 1429 a st.p.č. 64/1 v k.ú. Zadní
Arnoštov.
Rada schvaluje záměr výpůjčky p.p.č. 530/21 v k.ú. Jevíčko- předměstí pro SBD
Moravská Třebová za podmínek dle zápisu.
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Rada schvaluje zaslání připomínek občanů z Okružní II týkající se stavu
komunikace na Pardubický kraj.
Rada schvaluje bezplatný převod osobního automobilu z PS na PBH Jevíčko.
Rada schvaluje žádost ZUŠ Jevíčko a ZUŠ Velké Opatovice na poskytnutí
finanční výpomoci na zhotovení částí krojů pro dětskou dechovku dle zápisu
Rada schvaluje žádost na využití již pronajatých nebytových prostor pro
živnostenskou činnosti (masáže) dle zápisu.
Rada pověřuje člena rady posouzením žádosti muzea – dle zápisu.
Rada schvaluje přidělení bytu 1+1 v Zadním Arnoštově dle zápisu.
Rada schvaluje směrnici k doplňkové činnosti Základní školy Jevíčko.
Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor Zámečku pro akci pořádanou SRPS
při ZŠ.
Usnesení z 90. zasedání Rady Města Jevíčka dne 3. 4. 2006
Rada schvaluje bezplatný pronájem synagogy pro ZUŠ Jevíčko za účelem
pořádání koncertu dne 25. 5. 2006.
Rada schvaluje vybudování předzahrádky u Hotelu Morava.
Rada schvaluje předání upomínkových předmětů pro potřeby Dechové hudby
ZUŠ Jevíčko.
Rada schvaluje přidělení dvou bytů dle zápisu.
Rada schvaluje zakoupení licence Windows XP dle zápisu.
Rada schvaluje objednávku na odstranění závad v kotelně Soudní 51 dle zápisu.
Rada schvaluje smlouvu s firmou CZECH RADAR a.s., Praha dle zápisu.
Rada schvaluje smlouvu o provedení divadelního představení dle zápisu.
Rada schvaluje využití nové technologie při opravě místních komunikací, včetně
odběru potřebného materiálu dle zápisu.
Rada pověřuje finanční odbor rozhodovat o změnách v nájemních smlouvách
na hrobová místa dle zápisu.
Usnesení ze 42. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 22. 3. 2006
Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Jan Margetin, MUDr. Tomáš Jagoš, Karel
Skácel
b) ověřovatele zápisu: Mgr. Miroslav Šafář, Pavel Komárek
c) program zasedání,
d) závěrečný účet obce k 31. 12. 2005 s výhradou
e) zprávu o přezkoumání hospodaření Města Jevíčko za rok 2005 a nápravné
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2005 dle přílohy zápisu
f) plán investičních akcí a ostatních záměrů ve městě na rok 2006 se
stanovením priorit:
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1. ul. Dolní Farní – rekonstrukce komunikace po provedené rekonstrukci
kanalizace
2. chodníky ve městě (Třebovská, Okružní IV)
g) zlepšený hospodářský výsledek za rok 2005 příspěvkové organizace Podniku
bytového hospodářství Města Jevíčko. Na základě zákona č. 250/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, bude zlepšený hospodářský výsledek rozdělen
do fondu odměn a rezervního fondu příspěvkové organizace dle přílohy
zápisu
h) zlepšený hospodářský výsledek za rok 2005 příspěvkové organizace Základní
škola Jevíčko. Na základě zákona č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, bude zlepšený hospodářský výsledek použit na úhradu ztráty
z minulých let – viz příloha zápisu
i) poskytnutí finančních prostředků na úhradu ztráty z let 2003 a 2004 ve výši
20 764,02 Kč na základě žádosti příspěvkové organizace Základní škola
Jevíčko
j) hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Jevíčko za rok
2005 který vykazuje ztrátu dle přílohy zápisu
k) poskytnutí finančních prostředků na úhradu ztráty z let 2002, 2004 a 2005 v
celkové výši 107 506,- Kč na základě žádosti Mateřské školy Jevíčko
l) vyřazení majetku dle provedených inventur na základě doporučení
finančního výboru
m) rozdělení finanční podpory Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR pro
rok 2006 s finančním podílem města dle přílohy zápisu
n) finanční příspěvek z rozpočtu města na opravu kulturních památek MPZ
Jevíčko, které nejsou ve vlastnictví města:
1. Římskokatolická církev ve výši 8 572,- Kč
2. Církev čsl. husitská ve výši 12 857,1 Kč a 25 714,3 Kč
3. Židovská náboženská obec Praha ve výši 122 300,- Kč
4. Pavel Staněk, Olomoucká 224, Jevíčko ve výši 30 000,- Kč
5. AVZO - TS ČR – dům č. p. 15, Palackého náměstí, Jevíčko ve výši
20 000,- Kč
o) půjčku z Fondu rozvoje bydlení na základě Obecně závazné vyhlášky Města
Jevíčko č.2/1998, ve znění pozdějších předpisů, pro žadatele:
Hana Staňková,Okružní IV/299, Jevíčko a
Miloslava Mlatečková, Okružní IV/320, Jevíčko ve výši 50 tis.Kč
- titul 01 – výměna střešního pláště – Okružní IV/320 Jevíčko
na doporučení komise pro posouzení žádostí
p) žádost Jana Smékala a Romany Smékalové, Růžová 80, Jevíčko o napojení na
inženýrské sítě na ul. Vrchlického v souvislosti s výstavbou rodinného
dvojdomu za podmínky uhrazení finanční částky dle zápisu
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q) kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Jevíčko a firmou Zábřežská lesní,
a.s. Zábřeh na výkup surového dřeva ve výši 38 564,- Kč
r) Obecně závaznou vyhlášku Města Jevíčka č. 1/2006, kterou se mění OZV
Města Jevíčko č. 4/2001, ve znění pozdějších předpisů, o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem – likvidace
pneumatik ve sběrném dvoře na základě ceníku dle přílohy zápisu
s) Obecně závaznou vyhlášku Města Jevíčko č. 3/2006 – Požární řád Města
Jevíčko
t) Obecně závaznou vyhlášku Města Jevíčko č. 4/2006 kterou se stanoví
podmínky požární bezpečnosti k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se účastní větší počet osob
u) žádost obce o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2006 s 30%
finančním podílem města
v) prodej nemovitostí v k.ú. Zadní Arnoštov z majetku města stávajícím
uživatelům – nájemcům za cenu dle zápisu
w) záměr vybudování dvou bytových jednotek v domě č.p. 75 na ul. Růžová
x) úhradu obložkových dveří u rekonstruovaných bytových jednotek
v bytovém domě na ul. Křivánkova č. p. 78, firmě Stavkom, s.r.o, Boskovice
za cenu 105 978,- Kč vč. DPH
y) záměr prodeje nemovitosti na č. p. 228 včetně pozemků z majetku města
z) poskytnutí obecního dřeva v hodnotě 20 000,- Kč pro Tělovýchovnou
jednotu Jevíčko na vybudování kabin v areálu Žlíbka
ž) návrh usnesení
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zápis ze společné schůze finančního a kontrolního výboru ze dne 22. března
2006 s projednávaným programem:
- závěrečný účet obce k 31.12.2005 s výhradou,
- zpráva o výsledku hospodaření s nápravnými opatřeními výsledky
hospodaření příspěvkových.organizací,
- vyřazení majetku na základě provedené inventarizace
b) zprávu předsedy komise výstavby a územního plánování za uplynulé období
c) informaci o nabídce firmy UNICEF s.r.o., Brno na řešení větrání jídelny
Mateřské školy Jevíčko ve výši 404 012,-Kč
d) nabídku tematického zájezdu Švýcarsko pořádaný cestovní kanceláří MK
Svitavy
e) informaci o havarijním stavu střešního pláště na objektu PBH, Barvířská 560
Zastupitelstvo ruší:
a) usnesení RM č. 2/84 ze dne 23. 1. 2006 (příspěvek dětské dechovce)
Jevíčský zpravodaj 4/2006
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Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Lukáš Khýr
Sňatek uzavřeli občané z Jevíčka:
Milan Wolf – Markéta Slaninová
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Miroslav Havlíček
Životní jubileum v měsíci dubnu 2006 oslavili:
Jiřina Dvorská
Anna Skácelová
Otakar Krejčí
Františka Pořízková
Milada Elisková
Augustin Langer
Jubilantům blahopřejeme

Redaktor Joža Rak
S přerušovaným klapotem poskakoval trakař po kočičích hlavách
jevíčské uličky. Jeho trakařník (ten co vede trakař) Honza Hubený odpovídal
hrdě s nádechem ironie na otázky, co veze: „Stěhuji redakci.“ Na trakaři bylo
několik krabic s papíry, které patřily p. Jožovi Rakovi, redaktoru v Jevíčku Byla
to svérázná postava, která k nám přišla po delším pobytu na Podkarpatské Rusi.
Joža Rak se narodil 21. ledna 1876 v Mančicích u Kolína. Nebylo
jednoduché se živit v malém Jevíčku jako redaktor, snad to byla velká odvaha a
často bída. Již za první světové války byl J. R. činný jako redaktor časopisu
Čechoslovan v Rusku (1915 – 1917). V Jevíčku redigoval přílohu Jevíčsko
v Našich zprávách, ovšem jen pět let jejího trvání.
Psal články pro různé noviny, hlavně pro Moravskoslezský deník, Právo
lidu, Lidové noviny, České slovo a Národní politiku. Spolupracoval také s L.
Jadrníčkem při druhém vydání jeho knihy Městečko Fryšták. Tělesně postižená
dcera Joži Raka Vlasta se provdala za cizího p. Novotňáka, kterého
charakterizoval vlažný poměr k práci, pro který jsme mu my, povedení a hloupí
uličníci, říkali hrabě Chcaldorini. V letech 1937 – 1953 spolupracoval redaktor
Rak s doc. Dr. Martinem Skybou, v té době ředitelem plícního sanatoria
Jevíčský zpravodaj 4/2006
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v Jevíčku. Když v roce 1961 J. R. umírá, píše doc. M. Skyba již z Babic u Brna
dne 16. 4.1961 paní Vlastě Novotňákové-Rakové: „Vážená paní! Přijměte projev
mé hluboké soustrasti nad odchodem starostlivého otce. Byl to člověk dobrý,
pilný a zdatný – na jeho soustavné a časem vynikající snahy redaktorské
zapomíná se, myslím, neprávem! Zavzpomínal jsem na svá jevíčská léta 1937 –
1953 a že jsem s Vaším tátou míval skoro stále, v řadě časových etap, kulturní
spolupráci,nejednou úzkou a plodnou – osvědčoval iniciativnost a kolektivnost.
Čest jeho památce!“
Tato slova doc. Skyby jsou snad nejvhodnějším závěrem a
zhodnocením jevíčského redaktora Joži Raka, který miloval své povolání, i když
mu přinášelo často strádání a skrytý posměch.
Ing. Jan Suchomel
A pak prý že se časy mění. Vždyť i dnes je těžké být v Jevíčku
redaktorem, chtělo by se nám skoro zvolat, ale v redakci nezoufáme a hledíme
optimisticky vpřed.

O zaniklém řemesle
Psal jsem o něm ve zpravodaji v květnu 1993 a srpnu 1996. Nově
získané historické materiály mne donutil, že se k tomuto řemeslu vracím.
Tkalcovství bylo na vesnicích vedlejším příjmem drobných rolníků.
Tkalcovské stavy „veřtaty“ ve své robustnosti stávaly v místnosti, kde rodina
žila, jeden, dva někdy i tři. Velmi pěkně dobu domácího tkalcovství popsal
v rodinné kronice Petr Přichystal ze Zálesí, který jako policejní vyšetřovatel o
všem věděl a vlastivěda mu učarovala. Byl popraven fašisty v Brně 30. 6. 1942.
„I v roku 1905 klapaly veřtaty v každé zálesní chýši vísky Libštejnské,
ozývaly se dlouho do noci, obzvláště v době zimní. Muž, případně i syn dělal za
veřtatem a žena spřádala cívky, což nazýváno „soukáním“. Za veřtatem dělali až
do košile a po spodní kalhoty svlečeni v pantoflch ve vytopené světnici. Toho
času se za veřtatem vydělalo 50 kr., byl-li dobrý pracovník až 80 kr. za den.
Zpracovanou tkaninu odváděl z Libštejna a Biskupic faktor Štěpán Neubauer ze
Zálesí č. 25, který byl též kapelníkem biskupické dechovky. Hotové dílo vozil
koňským povozem do Šternberka, kde hotová práce byla přeměřena na
„kousky“, shledána její kvalita. Zpět vozil výplaty a novou surovinu „osnovu“
ke zpracování.“ Zápis o tkalcovství v Zálesí končí: „Šel-li chodec dobou noční
vískou, vítal jej osvětlené chatrče, z nichž malými okénky prorážela světla u
veřtatů, za nimiž vesele v povolném úboru živořil chudý, ale spokojený tkadlec.
Na Štědrý den večer sotva usínaly lesy v zamlhleném sněhovém jíní, stmívalo se.
V chalupách napečené koláče „z půdy“, toť jediné, čímž byla chudina svátečně
uspokojena. Vánočních stromků, jakož i jiné dárky v osadě neznali. Teprve
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kolem r. 1900 mívaly děti vánoční stromek ve škole v Biskupicích, kde chudí
byli malým dárky poděleni.“
Přibližme si počty tkalců a učňů tohoto řemesla v jednotlivých obcích
v okolí Jevíčka r. 1885:
Obec:
Tkalců:
Učňů:
Bělá a Malonín
98
6
Biskupice se Zálesím
29
4
Horní Štěpánov
344
17
Chornice
38
Jaroměřice
74
2
Jevíčko
151
1
Kladky
187
10
Skřípov
640
30
Šubířov
168
9
Víska
23
Zadní Arnoštov
108
1
Domácí tkalci tkali plátno „hrubé“, ze kterého se šily dospělým i dětem
kalhoty „gatě“ a dolní část ženské košile“podolky“ a nahoře „život“. Z
„tenkého“ plátna se šily sváteční ženské košile a někdy i rukávy mužských košil
a límce u krku. Ještě v polovině 19. století nosily ženy z tenkého plátna rukavice
a „špenzl“ zelené barvy.
Z tabulky vidíme, že domácí výroba tkaniny upadala také z důvodu
snižujícího se počtu učňů, i když r. 1850 do Skřípova přišlo z Olomouce ze
sirotčince 30 nalezenců k vyučení.
Další příčinou úpadku byl vynález mechanického tkalcovského stavu po
roce 1850, v některých místech dříve, někde později jím byly vybavovány
tkalcovské dílny. Byl to stav, který vytlačoval ruční práci a zvyšoval produktivitu
práce. I tak poměrně dosti dlouho s koňským povozem dopravoval zpracovaný
materiál v tkaninu od domácích výrobců ze Skřípova a Brodku faktor Ignac
Schlezer z Brodku u Konice.
Domácí výroba byla nahrazována výrobou dílenskou či tovární.
V Jevíčku existovala r. 1846 tkalcovská dílna židovského podnikatele Daniela
Jacoba Schütze, který ji měl umístěnou v židovské obci ve třech domech v 12
místnostech, kde stálo na 20 stavů a trvale zaměstnával na 53 tkalců. Měl široký
okruh prodeje, žádal o povolení postavit továrnu, ale „vyšší stupeň výroby
v Jevíčku“ mu povolen nebyl. Pro zajímavost již r. 1844 koupil v Jevíčku
zámeček. Tou dobou v Konici bylo na 20 mechanických stavů. V Chornicích
byl 2. 5. 1889 položen základní kámen škrobárně, která byla postavena během
jednoho roku a velmi brzy zavedena přidružená výroba tkaní plátna na
modernějších mechanických tkalcovských stavech. Podnik byl elektrifikován
z vlastní elektrárny a víme, že rozzářená továrna večer r. 1897 byla příčinou
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nehody koňského potahu z Pěčíkova s projíždějícím vlakem, protože lidé sedící
na voze se zahleděli na rozzářenou budovu a přehlédli vlak. Nikdo nebyl zraněn,
jen vůz byl poškozen, proto všichni i s koněm „cestovali“ pěšky k domovu.
Technika tkalcovské výroby byla rok od roku modernizována, tak domácí tkalci
hledali práci s vyššími výdělky v továrnách a klapot veřtatů pomalu mizel.
R. 1909 byl v Bělé řídící učitel Josef Kobza (škola 154 žáků), sepsal
seznam obyvatel, kteří se v 19. století zabývali tkalcovstvím. Bělá 86 osob,
Malonín 20, Smolná 10, celkem 116 obyvatel. Tkalcovskou domácí výrobu
organizoval a hotové dílo odvážel Ignác Kouřil, rolník Malonín č. 4, pro kterého
pracovalo v Bělé 11 tkalců, v Maloníně 5, ve Smolné 1, celkem 1 řemeslníků,
jejichž zhotovené dílo prodával v Brně. Od ostatních 99 řemeslníků bylo utkané
plátno pravidelně každý týden dopravováno třemi vozy do Svitav k firmám
Pirsch od 8, Gerlich od 13, Weiss od 7, Schiller a Heller od 1 tkalce.
Poslední tkalcovský ruční stav patřil paní Marii Palcrové v Maloníně č.
13, která na něm tkala z vyřazených na proužky rozstříhaných textilií běhouny až
do konce svého života. Zemřela 3. 2. 1981 ve věku 80 let a vzácná technická
památka byla téhož roku v květnu spálena.
František Plech

Jevíčští kupci přepadeni v Brně
Jistě není bez zajímavosti, že počátkem letošního roku uplynulo právě
140 let od poslední veřejné popravy v Brně. Podle údajů Encyklopedie dějin
města Brna tehdy kat ukončil život třiatřicetiletého vraha Josefa Čapka v Údolní
ulici. Nejstarší popraviště v Brně bylo v místech, kde se dnes setkává ulice
Křenová s Olomouckou, tehdy ovšem za hradbami města. Na místo popravy
vezli odsouzeného městem na káře, kterou následoval průvod zvědavců. Na
popravišti stál čtyřhran a domeček, kde měl kat uloženo své náčiní, popisuje zde
historička Milena Flodrová.
Zcela výjimečně se v Brně popravovalo i ve středu města. V roce 1355
byl před svým domem na dnešním náměstí Svobody pro výstrahu pověšen
Štěpán ze Strachotína za prohřešek proti pohostinství, které bylo tehdy velmi
ctěno. Pan Štěpán si totiž najal loupežníky, kteří přepadli u něj ubytované kupce.
Za toto provinění jej nejprve přivázali za nohy ke koni a vláčeli před jeho dům,
kde pověšený umíral dva dny. Jeho provinění bylo tak velké, že nebyl sťat, jak
náleželo jeho stavu. Lupiči, vrazi a nesvobodní lidé se popravovali věšením.
Nyní si jistě každý čtenář klade otázku, pročpak nám pisatel tak
podrobně líčí tento horor? Především proto, že historičku Milenu Flodrovou
velmi rád poslouchám ve vysílání brněnského rozhlasu, kam je často zvána a
kde dovede poutavě vyprávět o blízké i vzdálené minulosti lidí, budov, událostí
– zkrátka o historii města Brna. V jejím vyprávění vždy naleznu něco
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zajímavého. I tentokrát mne upoutala ve výkladu maličkost vztahující se k městu
Jevíčku. A sice ta skutečnost, že oni kupci za jejichž přepadení byl pan Štěpán
pověšen, byli kupci jevíčští! Myslím si, že by určitě bylo zajímavé, kdyby nám
místní historikové pověděli o té neblahé události něco více.
Ladislav Zbořil

Základní umělecká škola Jevíčko
hledá pro školní rok 2006/2007 nové talenty
Záměrem naší školy je sestavení smyčcového orchestru, pro tento účel hledáme
chlapce a děvčata se zájmem o hru na housle, případně další smyčcové
nástroje.
Dále hledáme chlapce ve věku 8 – 13 let, kteří by se rádi věnovali tanci.
Taneční oddělení naší školy připravuje vznik „Malohanáckého tanečního
kroužku“, který by společně s mládežnickým dechovým orchestrem ZUŠ
Jevíčko a ZUŠ Velké Opatovice reprezentoval náš region při nejrůznějších
tuzemských i zahraničních akcích.
Vhodnou volbou pro Vaše dítě ve věku 7 – 10 let může také být přihlášení
do sborového zpěvu.
Sborový zpěv se koná 1 za týden po 2 vyučovacích hodinách, měsíční školné
pro pěvecký sbor činí od září 2006 60,- Kč, pro děti které navštěvují další
hudební obor naší školy je pěvecký sbor zdarma !
KOMPLETNÍ NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ ZUŠ JEVÍČKO PRO
ŠKOLNÍ ROK 2006/2007
•
hudební obor

sólový a sborový zpěv

klasická a elektrická kytara

klavír, akordeon, elektrické klávesy

zobcová flétna, příčná flétna

klarinet, saxofon

trubka, trombon, baskřídlovka, tuba, lesní roh

housle, violoncello
•
výtvarný obor
•
taneční obor
Zájemci se mohou hlásit v ZUŠ Jevíčko, U Zámečku 451, tel. 461 325 792, 461
326 144, nejlépe ještě během měsíce května a června, nejpozději však první
týden v září školního roku 2006/2007.
Pozdější zájemci již nemusí být z důvodu omezené kapacity školy přijati.
DALŠÍ INFORMACE NA WWW.ZUSJEVICKO.CZ
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Tlakové čištění kanalizačních přípojek
a bytových odpadů
Tel.: 732 167 624
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