Duben 2007

Cimrmani počtvrté v Jevíčku

Již počtvrté hrálo Žižkovské divadlo Járy Cimrmana v Jevíčku.
Tentokrát se jeho členové zdrželi několik dní a z Jevíčka vyjížděli i na
představení do okolních měst (např. do Letovic a Blanska). Při této příležitosti
byli přijati starostou města ing. Romanem Müllerem v obřadní síni, kde byl
zápisem do pamětní knihy zpečetěn svazek přátelství mezi Městem Jevíčkem a
Žižkovským divadlem Járy Cimrmana. Platnost aktu byla potvrzena zápisem do
pamětní knihy města (foto na www.jevicko.cz, záznam na kabelové televizi).

Důkazem toho, že přátelství mezi Žižkovským divadlem Járy
Cimrmana a Městem Jevíčkem je založeno na pevných základech je
pohled, který došel na adresu Palackého nám 1.

Blahopřejeme panu Plechovi
Významné životní jubileum oslavil pan František Plech, který je
bezesporu živoucí encyklopedií našeho města. K výročí mu přišly poblahopřát
členky Sboru pro občanské záležitosti a s blahopřáním se připojujeme také my
ve Zpravodaji a těšíme se na jeho další příspěvky.
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Co ještě nového
•
Jaro už je v plném proudu a autobusy BODOSu stále neúnavně
pendlují, podporovány od Jaroměřic DOPAZem, abychom to do Brna měli dále
a složitěji. Raději jezdíme s ČSAD Bus Ústí nad Orlicí s provozovnou v Jevíčku,
kterému tak přibylo cestujících.
•
Vedení města podniklo první zahraniční cestu na Slovensko. Nejprve
starosta ing. Müller a místostarosta ing. Bušina jednali s vedením Slovenského
centra polnohospodářského výzkumu v Nitře. Tato instituce je totiž stále
majitelem pozemků v areálu mateřské školy a její souhlas byl nezbytný pro
zahájení rekonstrukce kuchyně mateřské školy a úprav v prostorách chirurgické
ambulance. Mimochodem, jestlipak vám připadá možné, že ambulance
chirurgická a interní fungují úspěšně již 10 let. Blahopřejeme.
•
Ale zpátky do Nitry. Rozjednal se také převod těchto pozemků do
majetku Města Jevíčka a ve Zpravodaji slibujeme pochvalu slovenskému
premiéru Ficovi, pokud zamýšlený převod proběhne úspěšně. Předem děkujeme
za kladné vyřízení.
•
Jednání na Slovensku bylo spojeno s návštěvou Bobrovce. V tradičním
místě táborů jevíčských dětí naše delegace navázala kontakt s novým
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bobroveckým starostou ing. Sedlákem. Tato nová iniciativa by mohla přerůst
v družební spolupráci mezi oblastí Malé Hané a Liptovem. Těšíme se.
•
V rámci pozemkových úprav bude obnovena polní cesta kolem
hřbitova ke kapličce a dále ke Žlíbeckému potoku. Kapličku tedy uvidíme
zblízka nejen na naší fotografii.

• Poslední sněhová nadílka koncem března poničila túje na hřbitově.
Pracovníci města proto vše neprodleně uvedli do pořádku.
• Z drobných investičních akcí můžeme jmenovat terénní úpravy a
zpevnění pilířů u budovy DPS na ulici Svitavská, zatrubnění potůčku
vytékajícího od „Kopřivovy zmolky“, přeložení části chodníků na sídlišti Karla
Čapka, komplexní úklid a zabezpečení prostor ve školním dvoře, úprava
sběrných míst v Zadním Arnoštově
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• Z větších investičních akcí byla realizována modernizace dvou spodních
výdejen v MŠ, dále byla provedena přeložka vodovodu a nová kanalizace pro
výstavbu tří RD na ulici Svitavská. V Zadním Arnoštově proběhla úprava
vodního toku s vybudováním nového propustku.

Granty na spolupráci s partnerskými regiony
putují do celého kraje
Pardubický kraj už od roku 2004 pravidelně vypisuje grantový program
na podporu zahraniční spolupráce. Granty jsou určeny všem subjektům na
území kraje, např. městům a obcím, občanským sdružením, sportovním
klubům, uměleckým souborům, školám i univerzitním organizacím. V prvním
roce grantového programu bylo rozděleno půl milionu korun, od roku 2005 je
v rozpočtu kraje připraveno vždy 800 tisíc Kč.
„Zájem o granty rok od roku stoupá. Zatímco např. v roce 2005 se o
grant ucházelo 19 subjektů, v roce 2007 jsme podpořili už 40 projektů,“ řekl
vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek a dodal: „Pardubický kraj
spolupracuje s pěti zahraničními regiony a protože chceme tuto spolupráci
rozvíjet i na jiné, než úřední úrovni, vypisujeme tento grant. Spolupráci s pěti
členskými zeměmi Evropské unie považuji za jednu z nejpřirozenějších cest
k budování partnerství a přátelství mezi lidmi i k předávání nápadů a
zkušeností.“
Výše grantů, které letos už rozdělila Rada Pardubického kraje, se
pohybuje od 10 do 42 tisíc Kč. Např. oddíl jevíčských skautů získal grant ve výši
42 800,- Kč na pořádání mezinárodního skautského Jamboree 2007, příspěvek
35 000,- Kč dostala Střední škola zahradnická v Litomyšli na společný projekt se
školami ve francouzském regionu Centre a po částce 30 000,- Kč přidělila rada
Střední průmyslové škole Letohrad na podporu partnerství s průmyslovou
školou v Prešově, stejně jako Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích
na spolupráci s technickým institutem v italském Abruzzu. Stejný grant získalo i
Goethe Centrum Pardubice na Německý divadelní festival, občanské sdružení
MIRET Bystré na dětský tábor Gypsy Celebrante či sportovní klub DFO
Ředice na mezinárodní sportovní kemp a turnaj v kopané. Mezi další podpořené
projekty patří např. společná dílna a výstava českých a slovenských krajkářek,
výměnné pobyty hudebních souborů v Abruzzu, letní tábor Volyňských Čechů
a řada dalších.
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Grantová úspěšnost jevíčských organizací
TJ Cykloklub Jevíčko 20.000,- 31. ročník Závodu míru nejmladších-GP Matoušek
Tělovýchovná jednot 100.000,- oprava střechy tělocvičné haly
Tělocvičná jednota Sokol 100.000,- novostavba šaten v areálu „Žlíbka“
Svaz skautů a skautek ČR, Jevíčko 20.000,- obnova táborového vybavení
SSSČR – 18. oddíl skautek“Veronika“, Jevíčko 10.000,- Speleologický výcvik
Malohanácká dechovka 5.000,- IV. ročník festivalu dechových hudeb
O dalších grantech bude v květnu jednat i Zastupitelstvo Pardubického
kraje, které bude rozdělovat příspěvky především městům a obcím na
různorodé kulturní, společenské i vzdělávací aktivity.

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 8. zasedání Rady Města Jevíčka dne 5. 3. 2007
1/8 rada schvaluje pronájem nebytových prostor Barvířská 560 firmě S – Cart
dle zápisu
2/8 rada pověřuje vedoucí PBH sepsáním nájemní smlouvy na pronájem
nebytových prostor Barvířská 560
3/8 rada neschvaluje záměr prodeje části parcely p. č. 11/1 v k. ú. Zadní
Arnoštov
4/8 rada schvaluje záměr prodeje bytu č. 6, Nerudova 529, Jevíčko
5/8 rada pověřuje vedoucí PBH zajistit informaci o možném odprodeji
ostatních bytů
6/8 rada pověřuje vedoucí PBH zadat vypracování odhadní ceny jednotlivých
bytů pro bytový dům 529
7/8 rada pověřuje vedoucí PBH zadat vypracování odhadní ceny jednotlivých
bytů pro bytový dům 531
8/8 rada neschvaluje prodej domu č. p. 199, ulice Okružní III
9/8 rada schvaluje bezplatný pronájem pozemku okolo domu č. p. 602 – 603,
ulice K. Čapka pro SBD Moravská Třebová z důvodu revitalizace
10/8 rada schvaluje záměr prodeje RD č. p. 66 v k. ú. Zadní Arnoštov
11/8 rada schvaluje záměr prodeje RD č. p. 67 v k. ú. Zadní Arnoštov
12/8 rada schvaluje pro účel ČRS MO Jevíčko povolení výjimky z provozního
řádu Biocentra z důvodu konání rybářských závodů mládeže
13/8 rada schvaluje pro účel ČRS MO Jevíčko poskytnutí příspěvku dle zápisu
Jevíčský zpravodaj 4/2007

6

www.jevicko.cz

na rybářské závody mládeže
14/8 rada neschvaluje záměr prodeje 1236/2 v k. ú. Jevíčko – předměstí
15/8 rada neschvaluje poskytnutí sponzorského daru pro konání dětského
karnevalu v Březince
16/8 rada pověřuje starostu a vedoucí PS dořešením vztahů v rámci organizační
struktury MÚ Jevíčko
17/8 rada pověřuje tajemníka koordinací termínů konání schůzí komisí a výborů
18/8 rada pověřuje tajemníka zajištěním informací o možnosti vyvážení septiků
v Jevíčku
19/8 rada pověřuje vedoucí PBH vypracováním výzvy k uhrazení dlužného
nájemného dle zápisu
20/8 rada pověřuje vedoucí ubytovny předložením dokumentů týkajících se
provozu a provozování ubytovny města
21/8 rada pověřuje Ing. Staňka zjištěním možnosti připojení ZŠ na internet v
rámci KT
22/8 rada pověřuje starostu jednáním se společností OHGS dle zápisu
23/8 rada pověřuje investiční techničku jednáním s odborem školství a kultury
(Památkovou péčí) MÚ Moravská Třebová dle zápisu
24/8 rada pověřuje D. Pávka sledováním programu „Leader +“ ve vztahu na
region MTJ
25/8 rada pověřuje p. Václavkovou zpracováním smlouvy o poskytnutí
příspěvku pro ČRS MO Jevíčko
Usnesení z 9. zasedání Rady Města Jevíčka dne 19. 3. 2007
1/9 rada schvaluje záměr prodeje RD č. p. 65 v k. ú. Zadní Arnoštov
2/9 rada schvaluje záměr prodeje RD č. p. 64 v k. ú. Zadní Arnoštov
3/9 rada schvaluje záměr prodeje RD č. p. 21 v k. ú. Zadní Arnoštov
4/9 rada neschvaluje záměr prodeje parcely č. 927 v k. ú. Zadní Arnoštov
5/9 rada neschvaluje poskytnutí příspěvku pro OPS Dlaň životu, Ostrava
6/9 rada schvaluje zapůjčení výstavních panelů VHOS a. s., Moravská Třebová
7/9 rada schvaluje žádost Vydavatelství J. Kristek o použití městského znaku na
pohlednicích Jevíčka
8/9 schvaluje příspěvek 5 000,- Kč SDH Jevíčko na akci dle přílohy zápisu
9/9 rada schvaluje pronájem reklamního billboardu společnosti Boty – Sedláček
s. r. o. za cenu a podmínek dle přílohy zápisu
10/9 schvaluje žádost p. Lubomíra Krejčího o výjimku z požárně nebezpečného
prostoru RD č. p. 267, Okružní II, Jevíčko
11/9 rada schvaluje záměr pronájmu části parcely č. 256/1 v k. ú. Jevíčko
předměstí
12/9 rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Jevíčko,
zastoupeném starostou Ing. Romanem Müllerem a společností Jafis s. r. o.,
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zastoupenou jednatelkou Věrou Janečkovou. Předmětem smlouvy je zpracování
projektové dokumentace pro stavební řízení na přeložku plynovodu v délce 350
m včetně 16 ks přípojek v ceně 25 000,- Kč včetně DPH
13/9 rada ruší bod usnesení 1/78 ze 31. 10. 2005, kterým se stanovuje výše
nájemného pro osoby dlouhodobě ubytované v ubytovně města Jevíčka na 1
700,- Kč/měs.
14/9 rada schvaluje novou výši nájemného pro osoby dlouhodobě ubytované v
ubytovně města Jevíčka na 2000,- Kč/měs. s platností od 1. 4. 2007
15/9 rada pověřuje vedoucí ubytovny p. Konečnou, aby seznámila stávající
nájemníky s novou výší nájemného
16/9 úpravu podpisových vzoru pro členy samosprávy a zaměstnance úřadu
17/9 rada schvaluje investičnímu technikovi limit 10 000,- Kč pro nákup
stavebního materiálu za účelem stavebních prací ve městě
18/9 rada schvaluje nákup 3 kusů LCD monitorů zn. Acer AL1717As pro
potřeby pracovnic finančního odboru a tajemníka v ceně dle zápisu
19/9 rada pověřuje investičního technika vypracováním návrhu značení k IC
Zámeček
20/9 rada schvaluje úpravu prac. náplně p. Dagmar Henslové, pracovnice
infocentra Zámeček, a s tím související úpravu pracovní smlouvy a platového
zařazení
21/9 pověřuje tajemníka vypracováním dokumentů vyplývajících z bodu 20/9
usnesení
22/9 rada schvaluje personální obsazení nové vedoucí ubytovny města Jevíčka
23/9 rada pověřuje p. Konečnou zaškolením nové vedoucí a předáním příslušné
agendy
24/9 rada pověřuje tajemníka zjištěním okolností odchytu polodivokých koček
na území města
25/9 rada schvaluje a pověřuje investičního technika objednáním vstupních
dveří MŠ
26/9 rada schvaluje a pověřuje tajemníka předložením konceptu OZV o
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
27/9 rada schvaluje vypracování projektové dokumentace na úpravy stávající
kuchyně MŠ firmou UNICAF
28/9 rada schvaluje vykácení dřevní hmoty v lokalitě Slunečná ulice z důvodů
uvedených v zápise
29/9 rada pověřuje investičního technika k podání žádosti na vykácení stromů v
době vegetačního klidu s realizací do 31. 3. 2007
30/9 rada pověřuje investičního technika jednáním s firmou ELPO Popelka ve
věci likvidace nefunkčních betonových sloupů el. vedení ne ulici A. K. Vitáka
31/9 rada ruší bod usnesení 17/6 z 5. 2. 2007 rada pověřuje starostu jednáním o
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možnosti pořizovat na Městském úřadě v Jevíčku výpisy z Obchodního rejstříku
32/9 rada ruší usnesení 19/8 z 5. 3. 2007 rada pověřuje vedoucí PBH
vypracováním výzvy k uhrazení dlužného nájemného dle zápisu (dluh byl již
uhrazen).
Usnesení z 10. zasedání Rady Města Jevíčka dne 2. 4. 2007
1/10 rada neschvaluje žádost p. Jana Zikmunda, Jevíčko o úhradu opravy
škrabky
2/10 neschvaluje záměr prodeje pozemků v k. ú. Jevíčko - předměstí, p. č. st.
216/1 a p. č. 138
3/10 rada pověřuje starostu dalším jednáním s p. Oldřichem Leischnerem,
Desná
4/10 rada schvaluje udělení licence na zvláštní linkovou osobní dopravu firmě
DOPAZ s.r.o., Horní Poříčí 123, 679 62 Křetín na linku: Ráječko - Moravská
Třebová
5/10 rada schvaluje udělení licence na autobusovou dopravu firmě ČSAD Ústí
nad Orlicí a.s., Třebovská 330 562 03 Ústí nad Orlicí na linky č:
680796 Březina - Jevíčko - Chornice - Kladky
680754 Jevíčko - Mor. Třebová - Svitavy - Litomyšl - Vysoké Mýto - Hradec
Králové
680780 Svitavy - Mor. Třebová - Jevíčko - Konice - Prostějov
680799 Jevíčko - Velké Opatovice - Velká Roudka - Velké Opatovice - Jevíčko
680803 Jevíčko - Pohledy - Svitavy
680805 Jevíčko - Velké Opatovice - Březina - Křenov - Městečko Trnávka
680794 Mor. Třebová - Jevíčko - Boskovice - Brno
680784 Mor. Třebová - Březina - Jevíčko - Velké Opatovice
6/10 rada pověřuje starostu dalším jednáním s MUDr. Janou Melkovou ohledně
žádosti dle přílohy zápisu
7/10 rada schvaluje žádost p. Františka Müllera, Velké Opatovice o povolení
vjezdu osobního vozidla na cestu kolem Biocentra
8/10 rada schvaluje žádost p. Petra Nárožného o využití prostor tělocvičny ZŠ
9/10 rada schvaluje pronájem reklamního billboardu společnosti Boty –
Sedláček s. r. o. na období 06 - 12 2007 za cenu a podmínek dle přílohy zápisu
10/10 rada schvaluje žádost p. Ilony Křivánkové o příslib přivedení
inženýrských sítí k parcele v k. ú Jevíčko - předměstí, p. č. st. 5143
11/10 rada schvaluje finanční příspěvek TJ Jevíčko ve výši 10 000,- Kč na
čtvrtletní zálohy za provoz sportovní haly a pověřuje p. Romanu Václavkovou
vypracováním darovací smlouvy
12/10 rada schvaluje záměr prodeje bytů včetně podílů na spol. částech domu a
pozemku (k. ú. Jevíčko - předměstí, p. č. st. 482) v bytovém domě Nerudova
531
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13/10 rada pověřuje vedoucí PBH zadáním vypracování odhadu ceny
nemovitosti - domu č. p. 21 Jevíčko, k. ú. Zadní Arnoštov, p. č. st. 50/2
14/10 rada pověřuje starostu dopracováním prémiových ukazatelů ředitele ZŠ
15/10 rada schvaluje Ubytovací řád městské ubytovny Jevíčko
16/10 rada schvaluje zavedení pevné telefonní linky pro potřeby vedoucí
ubytovny
17/10 rada pověřuje Ing. Staňka ověřením funkčnosti a možností úpravy
stávající tepelné regulace na městské ubytovně
18/10 rada pověřuje starostu jednáním ve věci dlužného nájemného za
ubytování
19/10 rada schvaluje materiál matrikářky Výplata odměn osobám činným při
občanských obřadech (svatby, vítání občánků)
20/10 rada schvaluje nákup ochranných pomůcek pro pracovníky technické
údržby města v ceně dle přílohy zápisu
21/10 rada schvaluje složení komise pro výběrové řízení na vedoucího org.
odboru
22/10 rada schvaluje na nákup 1 kusu LCD monitoru zn. Acer AL1917Asd 19“
pro potřeby vedoucí finančního odboru za cenu dle přílohy zápisu
23/10 rada schvaluje pronájem 3 místností v bytové jednotce Růžová 75,
Jevíčko žadateli dle doporučení bytové komise
24/10 rada schvaluje příspěvek ZUŠ ve výši 15 000,- Kč na zakoupení nových
hudebních nástrojů a pověřuje p. Romanu Václavkovou vypracováním darovací
smlouvy
25/10 rada schvaluje částku 10 000,- Kč do rozpočtu na 3. ročník exhibice
mažoretkových skupin ČR v Jevíčku 9. června 2007
Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 14. 3. 2007
6/1 Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Dušan Pávek dipl. um., RNDr. Dag Hrubý,
Marta Pocsaiová,
b) ověřovatele zápisu: Mgr. Miloslav Parolek, Ing. Pavel Vykydal,
c) program zasedání,
d) prodej pozemku st. p. č. 1502/67 (57 m2) – ostatní plocha v obci Jevíčko, k.
ú. Jevíčko-předměstí, manželům Zdeňkovi a Jitce Šichovým, K. Čapka 782, 569
43 Jevíčko za cenu 250,- Kč/m2 + úhradu správního poplatku katastrálnímu
úřadu,
e) návrh na ukončení veřejnoprávní smlouvy č. j. 8/2005/P mezi městem
Jevíčko a obcí Městečko Trnávka, kterou byla přenesena působnost k
projednávání přestupků ve správním obvodu obce Městečko Trnávka na orgány
města Jevíčka,
f) převod částky 223 400,- Kč do sociálního fondu,
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g) vydání památečních dopisnic u příležitosti oslav 750. let povýšení Jevíčka na
královské město,
h) uhrazení 2. splátky ve výši 61 004,- Kč na nákup štěpkovače dle dodatku č. 1
smlouvy s Mikroregionem Svitavsko,
i) uzavření smlouvy s advokátní kanceláří JUDr. Veselého se sídlem v
Hustopečích na právní a poradenské služby za paušální poplatek 10 000,- Kč
měsíčně (vč. DPH),
j) zaplacení pokuty ve výši 120 000,- Kč na základě kontroly ČIŽP na lesním
majetku města Jevíčka ze dne 28. 6. 2005.
6/2 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu o hospodaření města Jevíčka za rok 2006 v porovnání s rokem 2005,
b) zprávu vedoucího obvodního oddělení PČR Jevíčko o bezpečnostní situaci za
rok 2006,
c) zprávu vedoucí PBH o hospodaření za rok 2006,
d) zprávu předsedy stavební komise o činnosti komise,
e) materiál HZS Jevíčko a. s. o hodnocení vlivu rekonstrukce stáje dojnic na
stáje pro prasata na životní prostředí,
f) vyjádření MÚ Moravská Třebová, odbor ŽP k rekonstrukci stáje dojnic na
stáje pro prasata z hlediska ochrany ovzduší,
g) informaci investičního technika o výši státní finanční podpory v rámci
Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2007,
h) zprávu předsedy kontrolního výboru Ing. Kamila Stopky o kontrole
provedené 12. 3. 2007 na městské ubytovně.
6/3 Zastupitelstvo pověřuje:
a) radu města dořešením grafického návrhu památečních dopisnic u příležitosti
oslav 750 let povýšení Jevíčka na královské město,
b) investičního technika jednáním o možnosti bezúplatného převodu synagogy
do majetku města.
6/4 Zastupitelstvo ruší:
a) bod usnesení ZM č. 4/5 písm. a) ZM pověřuje starostu Ing. Romana Müllera
a zastupitele Petra Spáčila společným jednáním s panem Pařízkem o odkupu
parcel potřebných pro pokračování výstavby rodinných domů na ulici
Slunečná,
b) bod usnesení ZM č. 5/1 písm. p) ZM schvaluje koupi osobního automobilu
pro pracovníky MěÚ do 100.000,- Kč (vč. DPH).

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Veronika Janíčková
Lukáš Hanousek
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Jaroslav Nečas
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Marie Müllerová
Životní jubileum v dubnu 2007 oslaví:
Jindřich Ritter
František Širůček
Jaroslava Jašková
Jarmila Řezníčková
Aloisie Kalandrová
Irma Hegerová
Julie Dračková
Pokud si někdo z budoucích oslavenců nepřeje být uveden v této rubrice nebo
nechce, aby mu sbor pro občanské záležitosti osobně popřál, sdělte to prosím
kterékoli člence sboru.

Program kina Astra na duben
21.4. - sobota v 17.30 hod.
Americký film:
MY DVA A KŘEN
Byli by ideální pár. Kdyby nebyli tři. Když se vzali, netušili, že jejich život naruší
manželův svědek a kamarád. Owen Wilson jako třetí v romantické komedii.
Vstupné: 54,-Kč
109 minut
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
28.4. - sobota v 17.30 hod.
Americký širokoúhlý film:
MALÁ MISS SUNSHINE
I cesta může být cíl v komedii o povedené rodině Hooverových a jejich třídenní
jízdě starou dodávkou na cestě plné překvapení.
Vstupné: 54,-Kč
102 minut
Mládeži přístupný
Jevíčský zpravodaj 4/2007
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Příplatek 1,-Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.
Změna programu vyhrazena

Ukázka z básnické sbírky
Oldřicha Koudelky „Třpyt lesa“
ÚSVIT
Z neobyčejného, nikdy neslýchaného ticha,
se rodil úsvit.
Obloha na východě se barvila do zelena.
Jako modrý krystal zasvítila Venuše.
Nejkrásnější chvíle z celého dne.
Všechno ještě spalo. Spala voda, větve,
Spali ptáci a lišky vetknuté do podzemního kořání.
Jenom sovy pomalu a nehlučně létaly
Jako chomáčky prachového peří
A ospalí černí rytíři tlumili hlas,
Aby šepotem nepolekali
Rodící se ráno.

Jevíčský kodex z roku 1481
Dokud neexistovala v Čechách a na Moravě města, t. j. do začátku 13.
století, byli souzeni občané slovanských osad buď soudem vrchnosti nebo
soudem kraje. Ze slovanské osady se mohlo státi město, když osadníci koupili
půdu od jejího majitele t. j. od krále, event. biskupa nebo šlechty. Slovanské
obyvatelstvo obcí nemělo často potřebné finanční prostředky a tak byli zváni
nebo přicházeli sami němečtí kolonisté v čele s podnikatelem (civitas locator).
Jevíčský locator se jmenoval Albero podle listiny Přemysla Otakara II. z roku
1258, vydané 6. srpna t. r. na hradě Křivoklátě. Albero koupil v dědičné
vlastnictví od krále půdu v městě a kolem města a slíbil králi platili roční činži
neboli ourok. Za to obdrželi noví osadníci, nyní již měšťané, důležité výsady.
V privilegiu z 23. června 1351 se píše - (citováno zkráceně): „Císař Karel IV.
potvrzuje (doslovně vepsané) privilegium krále Přemysla Otakara II., dané
městu Jevíčku …. dává Jevíčku k požitku 13 okolních vesnic… podřizuje tyto
vesnice soudní pravomoci města, zajišťuje městu platnost všech práv, ve
kterých bylo založeno a vysazeno, dává městu právo na osazení cest a hájení cla
v okruhu 3 mil (asi 21 km) a výhradné právo stavěti krčmy, vařiti a prodávati
pivo a provozovati řemesla v obvodě 1 míle, uděluje Alberovi, jeho dědicům a
nástupcům dědičné fojtství v Jevíčku, Chornicích, Derflíku a Vrážném
Jevíčský zpravodaj 4/2007
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s výhradnou a svrchovanou soudní pravomocí na těchto fojtstvích … dává
fojtovi Alberovi 2 lány rolí (asi 24 ha), mlýn, po šesti lávkách (krámů) masných,
pekařských a ševcovských, 1 lázeň, rybolov v potocích v hranicích města,
honitbu a rubání dřeva palivového a stavebního v lesích a chrastinách od
starodávna městu náležejících. (Pergamen 57 x 34, řeč latinská, pečeť na červené
hedvábné šňůře, zlomená a odrobená).
Města – jako Jevíčko – založené na půdě králově, slula královská. Mívala
vždy více svobod než města panská, biskupská, poddanská a jiná.
Německý podnikatel – fojt se stal v novém městě rychtářem (judex),
bral užitky z poplatků na trzích, konaje dohled i soud tržní. Měl k ruce výbor
z měšťanů – konšely (jurati, consules).
Konšelé s rychtářem soudili nad měšťany podle svých zvyklostí a práv
z Němec přinesených, v Jevíčku podle magdeburského (saského) práva. Dědiční
fojtové se chovali vůči občanům někdy bezohledně a svévolně, proto držitel
Jevíčka Proček z Kunštátu, který byl velkým příznivcem města, vykoupil roku
1464 od tehdejšího fojta Prokopa Časty fojtství a prodal je za 210 hřiven grošů
purkmistrovi a radě města Jevíčka. Od té doby vládla v městě radnice a ne
rychta.
Konšelé, kteří neměli právní vzdělání, se rozhodli opatřiti si právní
knihy, z nichž by brali poučení. Do dnešních dnů se zachovala z městské
kanceláře vzácná kniha, je to právní sborník, který se ve světové literatuře
označuje jako Jevíčský kodex. Tato památka mimořádné hodnoty, je uložena
v temperovaném depozitáři, vybaveným vzduchotechnikou a odvhlčovači, St.
okresního archivu v Litomyšli. Kniha vznikla v letech 1481 – 1482. Je ve velmi
dobrém stavu, vazba byla sice za pět století poškozena, takže původní hřbet je
ztracen a nahrazen v 19. století hřbetem z černé kůže. Původní vazba jsou
dřevěné desky, potažené hnědou koží. Na zadní straně použil knihař slepé otisky
„opuštěného“ (majitel mrtvý /pečetidla/ typáře/. Pročka z Kunštátu o
průměru asi 21 mm. Rozměry vazby jsou 32 x 22 cm. Celý kodex je psán na
papíře německé provencience, na 278 listech, které si písař předem nalinkoval a
rozdělil na dva sloupce, takže pozdější písaři psali do řádek jím připravených.
Na listech 1 – 148 je německý opis magdeburského práva, tzv. „Míšenské
knihy“. Jevíčský text se dělí na 7 knih a končí „ Hi hat das buch ein ende, Got
uns seine genode sende“ s datem 3. prosince 1481 – před svátkem sv. Barbory.
Jevíčský písař byl moravské národnosti, neboť další oddíl kodexu na ff. 148b –
203b je nadepsán „Nálezkové orteluov“. Psal lidovým nářečím a volil
zdrobnělinu „nálezek“ místo výrazu „nález“.
Tato část obsahuje 112 německých a latinských nálezů, většinou
olomouckých. Na listech 204 – 208b jsou česky psaná „Práva manská“, český
překlad z lenního práva ve „Švábském zrcadle“ (novější právo než
magdeburské). Další část překladu je původem z velmi starého, snad až
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franckého honebního práva. Jsou poučením jak souditi krádeže nebo zabití
honících psů, ohařů, cenných ptáků, kteří se používali k lovu (jestřábi, krahulci).
Dále písař na ff. 228a – 252a zapisuje český překlad „Knihy míšenské“, o kterém
se dlouho myslelo, že je to první překlad tohoto práva do češtiny. Tento omyl
poznal již Vincene Prasek, badatel, který se jevíčskému kodexu nejvíce věnoval a
vydal v roce 1912 překlad „Českého Sachsenspiegel“ čili „Míšenské knihy“ z
jevíčského kodexu v „Časopisu moravského muzea zemského“.
V počeštělém Jevíčku, kde většina konšelů nerozuměla „po německu“,
byl český překlad nutnou právní pomůckou a písař mu věnoval velkou
pozornost. Vynechal si místa pro ozdobné iniciálky, ale k jejich výzdobě se již
nedostal. Rovněž český text nedokončil, nevíme proč, snad zemřel na tehdy
řádící mor.
Tato česká část jevíčského kodexu je nejcennější, svědčí o právní
vyspělosti města v patnáctém století, o velké snaze našich předků udržet úroveň
královského města a bojovat proti nepříznivému osudu.
Již pozdější písaři připojují ke kodexu list mlynářský Ctibora
z Cimburka a Tovačova, nález o vrahu Tobiáši Loštickému a jeho hororové
popravě 4. března 1630. Právo magdeburské platilo až do roku 1679, kdy bylo
nahrazeno právem římským.
Osudy jevíčského kodexu jsou pozoruhodné, např. byl půjčen v 19.
stol. historiku Kalinovi do Prahy a teprve po 20ti letech vrácen, ale již
orazítkován pražským archivem. Mimo jiné je v evidenci archivu vzácných
rukopisů německé komise pruské akademie věd v Berlíně. Je archiválie
mimořádného významu, krásný a cenný, díky ochotě a pomoci p. ředitele
archivu v Litomyšli Mgr. Oldřicha Pakosty jsme 9.3.2007 kodex prohlíželi a
pánové starosta Ing. Roman Müller a obdivuhodný příznivec muzea Zdeněk
Šustr pořídili řadu nádherných fotokopií digitální technikou, které budou
vystaveny k 750letému výročí povýšení Jevíčka na královské město.
Jevíčko, které dodnes svým původním, oválným středověkým
půdorysem s čtvercovým honosným rynkem, nese pečeť genia lokátora Albera,
dokázalo – přes všechna ponížení a zlé časy – že bylo městem vysoké právní
kultury.
Ing. Jan Suchomel
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LÍPA (Langendon)
Podnětem k velkým hospodářským a společenským změnám v 18.
století bylo zrušení nevolnictví 1.11.1781. Obyvatelstvo dostalo volnost ve
výuce řemeslům, stěhování se do míst s lepší obživou. Vrchnosti hrozil úbytek
pracovních sil na poli i v lese. Snažila se tomu předejít rušením panských dvorů
a zakládání vesnic a osad, aby získala trvalý zdroj finančních příjmů z různých
poplatků od nových obyvatel.
Kníže Alois Lichtenstein z Moravské Třebové zrušil dvůr v Zadním
Arnoštově a založil dvě nové osady Langendon – Lípu a Mařín.
LÍPA se nachází 1 km severně od Zadního Arnoštova na úpatí 573 m
vysokého kopce Kühlbergu. Má ulicový tvar s domy téměř proti sobě, v horní
třetině s kaplí a křížem, celkem 16 domů. Každý osadník dostal 5,75 arů na
stavební místo a zahrádku, k tomu 163,93 arů zemědělské půdy k obdělání.
Mimo to do nájmu 24,6 arů polností a 7,76 arů společných pastvin. Nadmořská
výška 440 m.
K osadě patřily ještě tři domy v Zadním Arnoštově, stojící na místě
zrušeného dvora, přes potok, cestu naproti školní budovy (17, 18, 19).
Obyvatelstvo se zabývalo zemědělstvím, prací v lese, tkalcovstvím. Přiškoleno
bylo do Zadního Arnoštova, přifařeno do Jevíčka. Svých 61 zesnulých v letech
1904 – 1946 bylo pochováno u kostelíčka sv. Bartoloměje. Z uvedeného počtu
zesnulých bylo 14 novorozenců.
Roku
Domů
Obyvatel

1900

1911

1930

1946

1998

19
125

19
134

19
89

18

2

Z celé osady zůstaly 2 domy.
R. 1932 byl založen oheň v dřevěném hospodářském stavení č. p. 2,
které měli pronajato Hubert Beck (shořela mu jediná koza a 4 králíci, Frant.
Niederle ztratil vše, majitelka Š. Reichlová 30 tisíc Kč. Dům byl znovu postaven.
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Kříž a kaplička byly postaveny roku 1839. Pískový kámen na zhotovení
kříže byl dovezen až z německého Bavorska.
Kaplička i kříž prodělaly v letech 2005 – 2006 rekonstrukci z dotací
kraje za přispění sponzorských darů PhDr. Josefa Jahody a Ing. Jana Matouška.
Současnou báň na kapličce podle původní, zhotovil tesař Josef Grézl z Biskupic.
Zvon dal svým nákladem zhotovit, a do kapličky zavěsit, obyvatel osady Lípa
Dr. Jahoda.
Kaplička byla po provedené rekonstrukci znovu vysvěcena dne 9. září
2006 jevíčským farářem otcem Turkem.

Beseda v knihovně
Městská knihovna v Jevíčku vás zve na besedu s cestovateli a autory cestopisů
Lenkou a Václavem Špillarovými
Západ Austrálie - Země lidožravých krokodýlů
Cesta z Perthu do Darwinu a zpět
Pouště, divoká buš, romantické soutěsky, kouzelné přírodní parky…
…a nádherné fotografie
během besedy si můžete prohlédnout i zakoupit všechny knihy těchto autorů
26. dubna 2007 v 18.00 hodin Zámeček Jevíčko

Potřebná akce
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS
zve širokou veřejnost na
Den otevřených dveří
24. 4. 2007 – úterý
Česká Třebová, Mlýnská 900 (100 m od Malé scény)
9.00 – 16.00 hodin
Prohlídka učeben – výstavka kompenzačních pomůcek, jejich předvedení a
prodej pro nevidomé a zrakově postižené. Účast přislíbily Tyflopomůcky
Olomouc a Tyfloservis Hradec Králové.
Bližší informace – sekretariát SONS pí. Hurtová
tel.: 465 535 325 – 605 320 604

Jdeme do divadla
Divadelní soubor MSKS Velké Opatovice nám zahraje hru Dámský krejčí od
Georgese Feydaua. Přijďte 27. dubna 2007 v 19.30 do jevíčského kina. Vstupné
dobrovolné.
Jevíčský zpravodaj 4/2007
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Čarodějnice v Jevíčku
Žlíbka – sobota 28. 4. 2007 od 17.00 hod. zve TJ a ČOS.
Zahrada u Zámečku – neděle 29.4. 2007 od 14:00 hod.
zve Městská knihovna v Jevíčku

Zveme na kopanou
Muži
18.kolo - 22.4.2007
20.kolo - 6.5.2007
Dorost
18.kolo - 22.4.2007
20.kolo - 6.5.2007
14.kolo - 8.5.2007
Žáci
14.kolo - 22.4.2007
12.kolo - 1.5.2007
16.kolo - 6.5.2007

17:00
17:00

Ne
Ne

Jevíčko - Hradec n. S.
Jevíčko - Mladějov

14:45
14:45
14:45

Ne
Ne
Út

Jevíčko - Morašice
Jevíčko - Dolní Újezd
Jevíčko - Žamberk

10:00
10:00
10:00

Ne
Út
Ne

Jevíčko - Rohozná
Jevíčko - Staré Město
Jevíčko – Březová
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Opět mladí cyklisté
Připomínáme, že Závod míru nejmladších GP Matoušek se letos koná
ve dnech 4. – 6. května. Bližší info na plakátech. Však jsme si v redakci říkali, že
závody se blíží a je zapotřebí zalepit díry na tradiční trase nedělní časovky.
Rozpis jednotlivých etap
4. května

16,45
17,00

5. května

10,00
16,00

6. května

9,30
13,30

Slavnostní zahájení na Palackého náměstí
Start 1. etapy na Palackého náměstí, v 18,00 kulturní program
Etien Band
Start 2. etapy na Palackého náměstí
Start 3. etapy na Palackého náměstí, v 17,00 kulturní program
Malohanácká muzika
Start 4. etapy - časovky jednotlivců na ulici A. K. Vitáka
Slavnostní zakončení, vyhlášení výsledků na Palackého náměstí
s kulturním programem ve 14,00 Jevíčský Big Band

Informace pro odběratele zpravodaje
Rada Města Jevíčka na své 11. schůzi 16. 4. 2007 stanovila následující termíny
uzávěrky a vydání Jevíčského zpravodaje pro vedoucího redaktora na období
duben - prosinec 2007
MĚSÍC
DUBEN 2007
DUBEN 2007
KVĚTEN 2007
ČERVEN 2007
ČERVENEC 2007
SRPEN 2007
ZÁŘÍ 2007
ŘÍJEN 2007
LISTOPAD 2007
PROSINEC 2007

ZPRAVODAJ
zpravodaj Duben 2007
zpravodaj Květen 2007
zpravodaj Červen 2007
zpravodaj Červenec 2007
zpravodaj Srpen 2007
zpravodaj Září 2007
zpravodaj Říjen 2007
zpravodaj Listopad 2007
zpravodaj Prosinec 2007
zpravodaj Leden 2008

UZÁVĚRKA
13.4.
25. 4.
28.5.
27.6.
27.7.
29.8.
26.9.
26.10.
28.11.
19.12.

TISK
17.4.
27.4.
31.5.
29.6.
31.7.
31.8.
27.9.
30.10.
30.11.
21.12.

Kabelová televize
Představitelé města se obrací na všechny občany Jevíčka, kteří přijímají signál
kabelové televize, s touto výzvou. V průběhu měsíce května proběhne
monitoring kvality vysílání a signálu KT v Jevíčku. Zasílejte všechny své
připomínky
a
náměty
na
mailové
adresy:
jevicko@jevicko.cz,
tajemnik@jevicko.cz , telefonicky na 461 327 812 nebo osobně na podatelně
MěÚ Jevíčko. Připomínky ze strany občanů budou hlavním podkladem pro další
jednání s představiteli KABELOVÉ TELEVIZE CZ s. r. o.
Děkujeme.
Jevíčský zpravodaj 4/2007
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Fotografie z Jevíčka
Vyfotografováno 14. 4. 2007 z jevíčské věže, autor Ing. Roman Müller.
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