Listopad 2007

Hasiči mají nové auto

Náklady na pořízení CAS 20 Renault Midlum 220.14 4x4
Cena vozidla včetně DPH
4.199.986,00 Kč
Na úhradě se podíleli:
- Ministerstvo vnitra – státní dotace
2.000.000 Kč
- Město Jevíčko – investice
1.895.186 Kč
- Sbor dobrovolných hasičů – dar Městu Jevíčko 200.000 Kč
- Okolní obce – dar Městu Jevíčko
97.500 Kč
- Občané Města Jevíčka – dar Městu Jevíčko
7.300 Kč

Město Jevíčko děkuje SDH Jevíčko, zastupitelstvům okolních
obcí – Slatina, Biskupice, Jaroměřice, Vrážné, Víska u Jevíčka a Chornice
a všem občanům Jevíčka za peněžité dary.
Město Jevíčko dále získalo účelovou dotaci z Pardubického kraje ve výši
570.000 Kč určenou na opravu vozidla T 148 CAS 32 a vybavení jednotky SDH
dle vyhlášky č. 35/2007 Sb.
Radní Pardubického kraje Ing. Roman Línek a Ing. Petr Šilar věnovali dar
Městu Jevíčku ve výši 46.826,50 Kč na pořízení „podmítacích řetězů“ pro
vozidlo CAS 20 Renault Midlum.
Město Jevíčko dále děkuje zastupitelstvu Pardubického kraje za
poskytnutou dotaci a výše jmenovaným radním za peněžitý dar.
Vážení občané, pokud chcete také přispět a podílet se tak na financování
nového požárního vozidla, můžete tak učinit do konce kalendářního roku. Více
informací na pokladně MěÚ u paní Romany Václavkové.
Každý dárce obdrží pamětní list jako poděkování.
Nové auto bylo slavnostně uvedeno do provozu 13. října za účasti
četných a významných hostí. Posuďte sami:
MUDr. Tomáš Julínek - ministr zdravotnictví
Mgr. Radko Martínek - poslanec
JUDr. Zuzka Rujbrová-Bebarová - poslankyně
Ing. Petr Šilar - radní Pardubického kraje
plk. Ing. Ivo Oprchalský - ředitel odboru IZS a služeb HZS Pardubického kraje
plk. Ing. Oldřich Jedlička - ředitel HZS územní odbor Svitavy
mjr. Ing. Jaroslav Čermák - vedoucí oddělení IZS a služeb HZS územní odbor Svitavy
Ing. Stanislav Červený - ředitel společnosti THT Polička (dodavatele vozidla)
Josef Netik - náměstek starosty SH ČMS
plk. Bc. Pavel Nejtek - HZS Pardubického kraje - ředitel odboru prevence
Ing. Jiří Šneberger - místopředseda senátu ČR
pan Josef Dvořák - člen ÚKRR SH ČMS Praha
pan Ondřej Kozák - náměstek starosty OSH Svitavy
Přejeme jevíčským hasičům mnoho zdaru a připomínáme, vždy 3 dny
před požárem auto zkontrolovat!
Více informací o novém automobilu a fotografií z této události na
www.jevicko.cz
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Co je tentokráte nového u nás
Máme opravenu křižovatku Brněnská – Okružní a všichni v redakci
napínáme uši, jestli už opravdu není slyšet to tradiční drcnutí. Inu, máme
chrabrou Správu a údržbu silnic a jak píšeme na jiném místě Zpravodaje, letos
už je nic nezaskočí. I kdyby náhodou sněžilo. Výborná zpráva, vědět to o týden
dříve, ušetřili bychom za zimní pneumatiky.
Další dobrá zpráva. R 35 přece jen bude a dokonce bude rozestavěna
ještě před vyčerpáním světových zásob ropy. Děkujeme všem občanům, kteří se
o to zasloužili zapojením do iniciativy Ministrům nenaléváme, vyhlášené, jak si
jistě vzpomínáte, v minulém čísle Zpravodaje. Jen v redakci kroutíme hlavou
nad severní variantou. Schválně si prohlédněte mapu a jeďte se tam podívat.
Kam to v těch Třebovicích chtějí nacpat, most, tunel nebo zbourat obec? Pak se
nedivme, že nám v Praze nechtějí dát peníze a pokřikují, abychom se rozhodli,
kudy to má vlastně vést.
Opravila se hřbitovní zeď, budují se chodníky na ulici Vrchlického, a
chystá se oprava chodníků na Třebovské v úseku náměstí – Okružní. Doufáme,
že dojde i na slíbenou opravu frekventované zkratky Okružní – M. Mikuláše,
aby nás zde při plískanicích nečekala varianta blátivý brod a opravu horní části
ulice M. Mikuláše, kde desítky dětí škobrtají do škol přes uvolněné kameny.
Jako tradičně jsme si připomněli výročí 28. října. Jak víme z pamětí Jana
Brnického, v Praze se začalo oslavovat v 10 hod. a již před dvanáctou jsme vše
věděli v Jevíčku. A to ještě tenkrát nebyl infokanál kabelové televize, o jehož
zkvalitnění se bude jednat. Škoda těch změn, na záznam koncertu Kamelotu
jsem se znovu a znovu díval rád.
V Jevíčku zasedal ve dnech 18. a 19. 10. výbor pro výchovu, vzdělání a
zaměstnanost Zastupitelstva Pardubického kraje. Zasloužil se o to především
místopředseda tohoto výboru, RNDr. Dag Hrubý.
Dne 1. 12. nás čeká v 18 hod. na Žlíbkách přednáška linhartického
horolezce Romana Langera o jeho výstupu na K2. Od 20 hod. hraje skupina
Kaderus blues. Jestlipak byl někdy na K1? Že nevíte, kde to je? To je přeci
Kumperk!
No a na závěr ještě blahopřání A-týmu fotbalistů k 1. místu v okresním
přeboru po podzimní části. Držíme palce i na jaře.

Dvě vlastivědné novinky
A jedna je zajímavější než druhá. V průběhu listopadu vyjde další kniha
předsedy jevíčského Historicko-vlastivědného kroužku Ing. Jana Suchomela
„Čtení o Jevíčku a Jevíčsku“. Máme se na co těšit a Ing. Suchomelovi za jeho
práci pro město i muzeum srdečně děkujeme.
Jevíčský zpravodaj 11/2007
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Brněnské nakladatelství Garn připravilo nové vydání velmi zajímavé,
dnes ale nedostupné publikace „Jevický okres“, kterou sestavil Benjamin
Popelka v roce 1912. Je to opravdu moc pěkná věc, my v redakci si ve výtisku
nalezeném na sousedovic půdě pravidelně čteme. Včas upozorníme, kdy bude
kniha k dostání na MěÚ.

Sbírka občanů Zadního Arnoštova
na obnovu křížku
Během měsíce září 2007 provedl
pan Jidřich Ritter u místního křížku opravu
s instalací kovové zahrádky a broušení
kamene. Na tuto akci bylo vybráno v naší
obci celkem 1.850,- Kč. 1.200,- Kč bylo
zaplaceno za práci. Zůstatek 650,- Kč bude
použit na občerstvení a koláče při
vysvědčení křížku v měsíci dubnu 2008.
Poděkování patří i panu Ovčárčíkovi za
pomoc panu Ritterovi a panu Krejčímu za
umožnění připojení elektrického proudu.
Všechny srdečně zvu a těším se na jarní
shledání u křížku.
Jiřina Foretová

Zastupitelstvo schválilo podobu vlajky města
V souvislosti s připravovanými oslavami 750 let povýšení Jevíčka na
město královské zastupitelstvo města na svém 14. zasedání 17. 10. schválilo
podobu vlajky města. V dalším kroku bude předložena žádost o schválení vlajky
Podvýboru pro heraldiku a
vexilologii Poslanecké sněmovny
Parlamentu
České
republiky.
Návrh vlajky vychází z užívané
podoby historického znaku města,
když doslovně opakuje znakovou
figuru v prostředním modrém
pruhu doplněném dvěma krajními
pruhy v
barvách šachování
moravské orlice. Mgr. Miroslav Šafář
Jevíčský zpravodaj 11/2007
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Policejní zprávy
Pozor na falešné kamarády
Mladého muže z Jevíčka v srpnu oslovil rádoby jeho kamarád a požádal
jej o zapůjčení svého osobního vozidla Škoda Felicia, kterou slíbil hned druhý
den vrátit. Vozidlo však do dnešního dne nevrátil a toto používal pro svoji
vlastní potřebu a vozidlo i poškodil. Toto vozidlo pak ještě dal jako by zástavu
do autoservisu, jelikož neměl na zaplacení náhradních dílů.
Policisté proti muži zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného
činu Neoprávněné užívání cizí věci.
Vyhledával nezletilé dívky
Z trestných činů pohlavní zneužívání, ohrožování výchovy mládeže a
svádění k pohlavnímu styku je podezřelý dvaatřicetiletý muž z Blanenska. Muži
je kladeno za vinu, že v průběhu měsíce září se scházel na různých místech
Jevíčska a Blanenska s nezletilými dívkami a za cigarety a finanční odměnu po
nich požadoval, aby se dobrovolně svlékaly. V jednom případě došlo i na
erotické hrátky. Dívky následně fotil svým mobilním telefonem. Muži hrozí za
tyto činy trest odnětí svobody od jednoho do osmi let.
npor. Pavel Sedlák, vedoucí oddělení

Vloupání do veřejných telefonních automatů
V průběhu středy a čtvrtka 5. - 6. 9. 2007, došlo v obci Chornice a
Bohuňovice k vloupání do veřejných telefonních automatů, kdy dosud
neznámý pachatel odcizil plastovou pokladnu s finanční hotovostí. V obou
dvou případech se jednalo o podobnou škodu bezmála pět tisíc korun. Spíše
nadělal škodu na zařízení VTA, než si odcizil. Věc je v současné době v šetření
policistů z obvodního oddělení Jevíčko a Litomyšl.
Troufalost pachatele nezná mezí
Neznámý pachatel zneužil situaci a v obci Biskupce z neuzamčeného vozidla
Opel Corsa, ve kterém spala jeho jednadvacetiletá majitelka z Vodic, odcizil
batoh s doklady, finanční hotovostí a digitálním fotoaparátem. Takto
poškozená žena přišla o devatenáct tisíc korun. Věc je v šetření policistů v
Jevíčku.
Vyděrač z Jevíčska zadržen
Ve druhé polovině srpna tohoto roku stál osmačtyřicetiletý podnikatel z
Jevíčka před závažným problémem. Obdržel totiž dopis, ve kterém pisatel
požadoval čtyřiadvacetitisícový obnos za poskytnutí ochrany v jeho podnikání.
Na znamení souhlasu měl podnikatel odpovědět předem stanoveným signálem.
Poškozený na tento dopis nikterak nereagoval. Podezřelý přistoupil k
radikálnějšímu řešení a jako doklad svých výhrůžek dne 1. září vhodil do dvora
v místě trvalého bydliště uvedeného podnikatele dvě skleněné zápalné lahve,
Jevíčský zpravodaj 11/2007
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které se hořením vzňaly a poškodily dvě motorová vozidla. Škoda byla
ohodnocena na bezmála pět tisíc korun. Po této akci postupně obdržel
poškozený další dva dopisy, ve kterých byl pod pohrůžkami nucen k zaplacení
nyní již třiceti tisíc korun. I v těchto případech měl poškozený na znamení
souhlasu odpovědět předem stanovenými signály. Zároveň jej pisatel varoval
před oznámením věci na policii.
Podle podobného scénáře postupoval podezřelý ve stejné době i v
dalším případě. Tentokrát se jednalo o devětatřicetiletou podnikatelku z
Jevíčska, po které požadoval opět formou dopisu s výhružkami měsíčně
dvoutisícové výpalné.
V této době pachatel ovšem netušil, že mu je policie již na stopě.
Týmem kriminalistů ze Svitav ve spolupráci s kolegy z Jevíčka byl případ téměř
vyřešen. Policisté zjistili, že autorem výhrůžných dopisů je osmnáctiletý mladík z
Jevíčka. V následném šetření kriminalisté zjistili, že mladík, tehdy jako
sedmnáctiletý, se zřejmě začal touto činností zabývat poprvé už loni v září.
Terčem vydírání se stal výše zmíněný podnikatel, po kterém mladík požadoval
částku šest tisíc korun, za kterou mu měla být poskytnuta ochrana v jeho
podnikání. Podnikatel v té době celou věc považoval za špatný vtip, který však
vtipem rozhodně nebyl.
Nyní mladý muž čelí obvinění z trestného činu vydírání a své svědomí v
současné době zpytuje ve vazbě. Za tyto činy mu hrozí trest odnětí svobody od
dvou do osmi let.
nprap. Anna Štegnerová, vrchní inspektor

Dobrá zpráva pro Pardubický kraj – vláda v
příštím roce pravděpodobně uvolní
až 50 mil. Kč na přípravu R35
Na jedno z klíčových jednání ohledně přípravy rychlostní komunikace
R35 odjeli ve středu 17. října 2007 na ministerstvo dopravy vicehejtman
Pardubického kraje Roman Línek a náměstek hejtmana pro dopravu Ivo
Toman. Z Prahy vzkazují: R35 bude!
„Jednali jsme s náměstkem ministra dopravy Jiřím Hodačem o nutnosti
výstavby rychlostní komunikace R35 směrem na Moravu. Bylo nám přislíbeno,
že silnice bude rozestavěna ještě před rokem 2013. Další dobrá zpráva je, že
pokud ustálíme územní plán Pardubického kraje, bude se problematikou
zabývat vláda České republiky a už v roce 2008 uvolní na přípravu stavby až 50
mil. Kč,“ řekl krátce po jednání vicehejtman Roman Línek. Územní plán kraje
včetně vedení komunikace R35 tzv. jižní trasou schválilo Zastupitelstvo
Pardubického kraje už v prosinci loňského roku. Zároveň si zastupitelé stanovili
Jevíčský zpravodaj 11/2007
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lhůtu jednoho roku na prověření nejoptimálnější varianty vedení silnice od
Vysokého Mýta dále. „Toto posuzování právě probíhá a do konce letošního
roku bude jasno, zda zůstane schválena trasa beze změn či zda se bude
„posouvat“ místy na sever či jih. Takže přípravě R35 už nic bránit nemůže a
nebude,“ dodal vicehejtman. Zástupci Pardubického kraje pozvali náměstka
Hodače i na návštěvu Pardubického kraje. Přijet by měl ještě do konce roku a
osobně se seznámit s problematikou rychlostní silnice.
„Důležitá pro nás byla i informace, že křižovatka v Opatovicích bude
postavena v plném rozsahu, tedy včetně třetího patra s napojením na trasu
R35,“ doplnil náměstek hejtmana pro dopravu Ivo Toman. V Opatovicích nad
Labem se tak propojí přivaděč k dálnici D11, napojení na rychlostní silnici R35
a na nově budovaný čtyřpruh mezi krajskými metropolemi Pardubice a Hradec
Králové.

Správu a údržbu silnic Pardubického kraje
navštívili švédští odborníci na klimatologii
Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) se podílí na
projektu rozhodovacího modulu dispečera zimní údržby silnic, který je světově
unikátní. Ten bude vedle stávajícího silničního meteorologického systému
podporou v rozhodování dispečerů zimní údržby silnic v přímém výkonu.
Světově špičkoví klimatologové ze švédské společnosti KLIMATOR a
společnosti CROSS Zlín využívají poznatky SÚS Pk. Samotnou českou kotlinu a
Pardubický kraj lze považovat za světovou laboratoř počasí, kde se prolínají
všechny klimatické prvky. Jedná se o výškové kolísání komunikací, trasování
silnic, teplotní rozdíly, rozdíly ve vlhkosti vzduchu, značné kolísání teploty od
letních čtyřicítek po třicetistupňové mrazy v zimě. Do této oblasti spadá střídání
zimního průběhu s obdobími, které mají spíše charakter jara. V systému budou
použity data z GPS údržbových vozidel, budou použity termální mapy.
Výstupem všeho bude přesná, jednoduchá a aktuální informace pro
rozhodování. Tento systém je lokálně používán v USA a Švédsku. Určité
vyzkoušení tohoto systému u nás bude již v zimním období 2007/2008.

Mezinárodní aktivity
jevíčských skautských oddílů (2.díl)
Během psaní článku o našem letošním mezinárodním skautském táboře
OWLISH 2007 mi do e-mailové schránky přišel článek ze slovenského
regionálního tisku – týdeník „Novohradské noviny“ (tamní obdoba Svitavského
deníku). Tento článek napsala vůdkyně slovenského kontingentu, který se
Jevíčský zpravodaj 11/2007
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účastnil tábora a následného pobytu v rodinách. Řekl jsem si, že pro Vás jako
čtenáře bude možná zajímavější, jak náš tábor viděl někdo „cizí“….
Mgr. Petr Votroubek

Skauting oslavuje stoleté výročí svého vzniku
Největší akcí, která připomínala toto výročí, bylo mezinárodní
skautské setkání – Jamboree v Londýně. Skupina 17 lučenských skautů se
ve dnech 6. - 25. 8. 2007 zúčastnila podobného, menšího Jamboree,
v českém Jimramově.
SOVÍ JAMBOREE
Projekt s názvem OWLISH 2007 zorganizovali skauti z Jevíčka a na své
tábořiště pozvali přes 80 skautů z Čech, Slovenska a Německa. Věková hranice
12 let byla podmínkou pro účast a předpokladem pro úspěšnou komunikaci
v angličtině i němčině. Na 3 stožáry se každé ráno vztyčovaly 3 státní vlajky a
zpívaly se 3 státní hymny.
JAKO STAŘÍ SLOVANÉ
Program byl zaměřený na staré Slovany. Většinu dílen (workshops)
jsme proto absolvovali ve staroslovanských hábitech. Štípali jsme pazourky, ze
kterých jsme vyráběli nože a šípy, tepali jsme měď a kuli z ní šperky, drtili jsme
obilí mezi kameny a vařili z něho kaši v hliněných nádobách, postavili jsme
Jevíčský zpravodaj 11/2007
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polozemnici s proutěnou střechou. Dokonce i rituál zapalování 4 zahajovacích
ohňů – krásy, pravdy, síly a lásky jsme udělali staroslovanským křesáním pomocí
pazourku a troudu. Projekt byl zajímavý i pro Českou televizi, která o něm
natočila šot do večerních zpráv.
SKAUTSKÉ INSPIRACE
Výhodou prostředí byly blízké rybníky, kde jsme se učili základům
raftování a čistá řeka Svratka, kde jsme si mohli i zaplavat. Od našich přátel jsme
získali mnoho nových zkušeností ve skautské praxi – v lasování, uzlování,
stavbě indiánské sauny. Procvičili jsme se i v kolektivních hrách jako lakros,
ringo či paintball. Nedělní odpoledne jsme obyvatelům Jimramova zpříjemnili
vtipným divadelním představením o skautech ztracených v pohádkovém lese.
Po pěveckém jánošíkovském čísle Slováků jsme získali pověst veselé a
spontánní chasy. Jimramovský park byl v ten den plný dětí, které se bavily na
stanovištích s lanovými aktivitami, na umělé horolezecké stěně i 10 m
provazovém žebříku. Slovensku jsme hanbu neudělali ani při prezentaci
národních kuchyní. Po našich haluškách, ukuchtěných na otevřeném ohništi, se
jen zaprášilo.
VÝPRAVY PO VYSOČINĚ
Krásy Českomoravské vysočiny jsme poznávali na několikadenních
výletech do okolí, kde jsme spali pod širákem. Navštívili jsme hrady, vodní
nádrž Vír i ekofarmu. Tam jsme si za pomoc na poli vysloužili bezmasý
Bioguláš z dýně Hokkaido. Někteří starší účastníci si vyzkoušeli noční výsadek –
trojici se zavázanýma očima o půlnoci odvezli asi 45 km od tábořiště. Bez mapy,
baterky, jen s 30,-Kč a kouskem chleba ji vyložili na neznámém místě v lese.
Jejich úkolem bylo se co nejrychleji vrátit a cestou splnit několik úkolů.
Například na náměstí hrát vleže 2 minuty „umírající brouky“. Nevyspalí, zkřehlí,
dorazili poslední až v šest hodin večer. Ale zážitky stály za to!!!
PROGRAM V RODINÁCH
A aby nám toho nebylo málo, Češi si nás na 5 dní rozebrali do rodin,
kde pro nás připravili ještě bohatší program. Výlety do Brna, Olomouce,
westernového městečka, k propasti Macocha, grilování s přespáním v lomu. Byli
jsme oficiálně přijati starosty na radnicích v městě Jevíčku i Moravské Třebové.
Pobyt završila dvoudenní prohlídka Prahy. Největší dojmy však máme
z prolézání úzkých tunelů v nepřístupné jeskyni v Moravském krase. Lepkavé
bláto, které bylo na našich kombinézách i přilbách, když jsme vylezli z podzemí,
potvrdilo příznačnost názvu jeskyně – Mastný flek.
Zážitky z mezinárodní akce posilují přátelský duch skautů
z různých končin světa a utvrzují nás ve víře, že skauting
život dětí obohacuje a naplňuje.
RNDr. Jana Maskalíková – vůdkyně slovenského kontingentu
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Kurzíky cvičení rodičů s dětmi:
Cvičení s koníkem Edou ...
Milé maminky, ráda bych Vás a Vaše děti pozvala na lekce cvičení
rodičů s dětmi. 45 min strávených ve společnosti dalších maminek a stejně
starých dětí. A co budeme provádět ??? Pomocí písniček, říkadel,
psychomotorických cvičení budeme bystřit zrak, sluch, hmat i další smysly,
rozvíjet koordinaci a přiměřeně působit na celkový rozvoj dětí. Jsou pro Vás
připraveny i další aktivity jako výuka dětských masáží, víkendové pobyty,
lyžařská školička a další…). Cvičení bude probíhat pravidelně od října, každou
středu: 9.30 – 10.15
děti 1 – 2 roky
10.30 – 11.15
děti 2 -3 roky
11.30 – 12.15
děti 6 měsíců – 1 rok
Kde: v budově AVZO ZO Jevíčko, Palackého nám. 15
Cvičení probíhá formou kurzů. Kurzík obsahuje 5 lekcí. Cena kurzu 5
lekcí = 5x 50,- Kč = 250,- Kč ( pro člena FCI sleva 10%, v případě zájmu o
členství poskytnu potřebné informace). Cvičení bude probíhat ve skupinkách
maximálně 12 dětí.
Lektorka Mgr.Lenka Fasnerová - absolventka fyzioterapie a fakulty
sportovních studií ( obor tělesná výchova-speciální pedagogika)
Předběžné přihlášky a rezervace:
Vladimír Staněk 777 100 774 e-mail: vlad.stanek@centrum.cz
Lenka Fasnerová 604 208 821 e-mail: lenka.fasnerova@volny.cz
Případné další informace či připomínky Vám ráda zodpovím na výše
uvedeném tel. čísle a e-mailové adrese. Dále bych Vám ráda nabídla výuku
dětských masáží a partnerských masáží. V případě Vašeho zájmu mě, prosím
obratem kontaktujte a kurz bychom uspořádali dle Vašeho zájmu a časových
možností.

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 22. zasedání Rady Města Jevíčka dne 1. 10. 2007
1/22 Rada schvaluje smlouvu s uměleckou agenturou Karel Smolka, Opava na
divadelní představení „Operetní skříňka s líčidly“ ve výši 8.000 Kč
2/22 Rada pověřuje IT zasláním dopisů ohledně zájmu o realizaci rekonstrukce
chirurgické ambulance
3/22 Rada schvaluje podmínky soutěže o nejlepší výtvarné ztvárnění loga
vztahujícího se k oslavám 750. výročí povýšení Jevíčka na královské město
4/22 Rada schvaluje přidělení bytových jednotek žadatelům dle zápisu na
Jevíčský zpravodaj 11/2007
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základě návrhu bytové a sociální komise
5/22 Rada schvaluje zvýšení nájemného od 1. 1. 2008 na základě příslušných
ustanovení zákona č. 107/2006 Sb. a zákona č 40/1964 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a sdělení MMR č. 151/2007 Sb.
6/22 Rada schvaluje cenovou nabídku VPO Protivanov na zhotovení 5 ks oken
v kuchyni MŠ ve výši 37.034 Kč
Usnesení z 23. zasedání Rady Města Jevíčka dne 8. 10. 2007
1/23 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 550/60 - ostatní plocha o
výměře 1667 m2 v k. ú. Jevíčko-předměstí
2/23 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 550/70 - ostatní plocha o
výměře 1607 m2 v k. ú. Jevíčko-předměstí
3/23 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. st. 40/2 - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. Jevíčko-město
4/23 Rada pověřuje investičního technika dořešením žádosti ohledně úpravy
silničních obrubníků dle zápisu
5/23 Rada pověřuje vedoucí PBH dalším jednáním s nájemníky bytového domu
č. p. 464 ve věci žádosti dle zápisu
6/23 Rada schvaluje pronájem tanečního sálu ZUŠ na akci dle zápisu
7/23 Rada pověřuje investičního technika zajištěním návrhu řešení a cenové
nabídky na osazení sloupů VO v areálu ZŠ
8/23 Rada pověřuje Ing. Valčíka přípravou podkladů pro zasedání ZM ve věci
projednání návrhu zadání „Zásad územního rozvoje Pardubického kraje“
9/23 Rada schvaluje nabídku odprodeje automatické pračky pro potřeby
městské ubytovny
10/23 Rada pověřuje investičního technika zajištěním přeložení chodníku na
západní straně náměstí
11/23 Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 137/5 – orná půda o
výměře 465 m2 v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje vedoucího org. odboru
dořešením nájemních vztahů na okolních pozemcích
12/23 Rada pověřuje investičního technika dořešením žádosti ve věci
vybudování přístupového chodníku dle zápisu
13/23 Rada schvaluje návrh HVP na pojištění nové CAS Renault Midlum
14/23 Rada doporučuje ZM schválení záměru koupit pozemek p. č. 4823 - orná
půda o výměře 3891 m2 v k. ú. Jevíčko-předměstí
15/23 Rada schvaluje nájemní smlouvu s „Mateřským centrem Palouček“ na
užívání klubovny na p. č. 256/1 v areálu ZŠ
16/23 Rada schvaluje ukončení ukončení pronájmu pozemku p. č. 1497 – orná
půda o výměře 4194 m2 v k. ú. Jevíčko předměstí
17/23 Rada pověřuje tajemníka zajištěním požadavků vedoucí pečovatelské
služby
Jevíčský zpravodaj 11/2007
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18/23 Rada schvaluje cenovou nabídku Zednictví Smékal Velké Opatovice na
opravu omítek štítové zdi bytového domu č. p. 98 ve výši 35.626 Kč vč. DPH
19/23 Rada schvaluje cenovou nabídku na výměnu oken v bytovém domě č.
p.449 ve výši 69.476 Kč vč. DPH
20/23 Rada schvaluje odprodej nepotřebných pneumatik z vybavení vozového
parku JSDH a zakoupení příslušenství kompresoru pro potřeby JSDH
21/23 Rada schvaluje smlouvu o dílo s Jurajem Makulou - Zemní práce Svitavy
na demolici hřbitovní zdi a výkopové práce ve výši 21.570 Kč vč. DPH
22/23 Rada schvaluje cenovou nabídku Vodních zdrojů Chrudim na
monitoring zrekultivované skládky „Kopřivova zmola“ ve výši 25.330 Kč vč.
DPH
Usnesení z 24. zasedání Rady Města Jevíčka dne 22. 10. 2007
1/24 Rada pověřuje starostu místním šetřením ve věci odprodeje části parcely
(110 m2) p. č. 1424 - ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov
2/24 Rada schvaluje příspěvek TJ Cykloklub Jevíčko na pořádání Běhu Terryho
Foxe ve výši 1.000 Kč
3/24 Rada schvaluje příspěvek ZO ČSOP Jevíčko na úhradu elektrické energie
ve výši 818 Kč
4/24 Rada schvaluje darování opotřebeného nábytku Ekocentru Renata, Bělá u
Jevíčka pro vybavení keramické dílny
5/24 Rada schvaluje rozdělení komise výstavby a životního prostředí a pověřuje
starostu jednáním ve věci předsednictví komise životního prostředí
6/24 Rada pověřuje komisi výstavby posouzením stavu chodníků ve městě a
stanovením priorit z hlediska jejich rekonstrukce
7/24 Rada schvaluje cenovou nabídku ELPO Popelka, Jevíčko na realizaci
prodloužení veřejného osvětlení na ulici Svitavská ve výši 49.248,25 Kč vč.
DPH
8/24 Rada schvaluje cenovou nabídku agentury JITRO – Marek Lakomý, Brno
na výrobu a distribuce vizitek města pro potřeby infocentra ve výši 7.140 Kč vč.
DPH
9/24 Rada schvaluje úpravu rozpočtu k 22. 10. 2007
10/24 Rada schvaluje příspěvek Diakonii Broumov na odvoz materiálu
shromážděného v rámci humanitární sbírky ve výši 1.000 Kč
11/24 Rada schvaluje rada schvaluje cenovou nabídku firmy Josef Kopecký,
Velké Opatovice na opravu části střechy na budově M. Mikuláše 449 ve výši
22.715,90 Kč vč. DPH
12/24 Rada schvaluje cenovou nabídku VPO Protivanov na zhotovení
vstupních dveří v Domě hasičů ve výši 48.655,20 Kč vč. DPH
13/24 Rada schvaluje rozšířenou cenovou nabídku VPO Protivanov na
zhotovení 6 ks oken v kuchyni MŠ ve výši 42.748,60 Kč vč. DPH
Jevíčský zpravodaj 11/2007
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Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 17. 10. 2007
14/1 Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
a) návrhovou komisi ve složení: Marta Pocsaiová, Ing. Jaroslav Zezula, Dagmar
Krhlová,
b)ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Vykydal, Dušan Pávek dipl. um.,
c) program zasedání,
d)úpravu rozpočtu k 17. 10. 2007,
e) kupní smlouvu č. 025289 mezi Městem Jevíčkem a THT, s. r. o., Starohradská
316, Polička na koupi cisternové automobilové stříkačky CAS 20 Renault
Midlum 220.14 4x4 ve výši 4.199.986 Kč vč. DPH,
f) kupní smlouvu na prodej cisternové automobilové stříkačky KAROSA CAS
K 25 L 101 z majetku města panu Patriku Pazderovi, Pod Vrškem 803, Slavičín
za cenu 650.000 Kč,
g) bez připomínek dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu, provozování kanalizace,
správě tohoto majetku a jeho rozvoji ze dne 11. 11. 1998 uzavřenou mezi
Městem Jevíčkem a VHOS, a. s., Nádražní 6, Moravská Třebová,
h)smlouvu o dílo č. PRV/13/2007 mezi Městem Jevíčkem a VHOS, a. s.,
Nádražní 6, Moravská Třebová na zpracování plánu financování obnovy
kanalizace a ČOV města Jevíčka ve výši 14.875 Kč vč. DPH,
i) smlouvu č. 1787/VII/07 mezi Městem Jevíčkem a VČP Net, s. r. o., Pražská
třída 485,
Hradec Králové na přípravu a realizaci plynofikace lokality Panské
pole, Jevíčko (16 ks plynových přípojek) s následným odkoupením za cenu
292.000 Kč,
j) smlouvu č. Z_S42_12_4120135040 mezi Městem Jevíčkem a ČEZ Distribuce,
a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 na zajištění rezervovaného příkonu pro 16 RD
v lokalitě Panské pole, Jevíčko ve výši 200.000 Kč,
k) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na p. č.
96/9 - ostatní komunikace v k. ú. Jevíčko-město mezi Městem Jevíčko a ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 za finanční náhradu ve výši 500 Kč,
l) smlouvu o dílo mezi Městem Jevíčkem a J&S, s. r. o., Brněnská 2, Moravská
Třebová na stavební práce na akci „Úprava kuchyně MŠ Jevíčko“ ve výši
291.498,30 Kč vč. DPH,
m) variantu č. 3 návrhu vlajky města zhotovenou Mgr. Janem Tejkalem,
HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 25, Ostrava-Heřmanice, která bude
předložena Podvýboru pro heraldiku a vexilologii PS PČR,
n)cenovou nabídku společnosti Ing. Petr Bernat, Vysoká Pec 228, Bohutín na
vypracování energetického auditu objektů Mateřské školy Jevíčko ve výši 94.843
Kč vč. DPH,
o)cenovou nabídku společnosti GRANO Skuteč spol. s r. o., Tyršova 389,
Skuteč na zádlažbu chodníků v horní části ulice Třebovské (560 m2) ve výši
1.365.788 Kč vč. DPH,
Jevíčský zpravodaj 11/2007
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p)kupní smlouvu mezi Městem Jevíčkem a S & M CZ s. r. o., Třebovská 809,
Jevíčko na prodej pozemku p. č. 3058/1 (2864 m2) – trvalý travní porost v k. ú.
Jevíčko-předměstí za cenu 50 Kč/m2 + úhradu správního poplatku
katastrálnímu úřadu a úhradu vyhotovení geometrického plánu,
q) obecně závaznou vyhlášku města Jevíčka č. 2/2007, o stanovení systému
shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Jevíčka, kterou se ruší OZV č. 4/2001,
č. 2/2003, č.2/2004, č. 1/2005, č. 1/2006,
r) kupní smlouvu mezi Městem Jevíčkem a Petrem Kadlecem, K. Čapka 601,
Jevíčko na prodej pozemku p. č. 5143/4 (1023 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčkopředměstí za cenu 250 Kč/m2 + úhradu správního poplatku katastrálnímu
úřadu.
14/2 Zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í :
a) dopis MUDr. Jany Melkové s oznámením o stavu RTG přístroje v chirurgické
ambulanci, zprávu předsedkyně osadního výboru paní Markéty Krejčí o situaci v
Zadním Arnoštově,
b)rozbor hospodaření za období I–IX 2007 a prognózu na X–XII 2007,
c) zprávu o činnosti komise pro výchovu a vzdělávání za období 12/2006 9/2007,
d)oznámení o projednání návrhu zadání zásad územního rozvoje Pardubického
kraje,
e) informaci starosty o návrhu kalkulace a ceny vodného a stočného na rok 2008
a výsledku hospodaření vodovodu za období I–IX 2007 společnosti VHOS, a.
s., Nádražní 6, Moravská Třebová,
f) informaci starosty o znaleckém posudku o ceně nemovitosti - domu č. p. 228
(Luční ulice) na pozemku p. č. st. 542 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Jevíčko-předměstí, včetně tohoto pozemku,
g) pozvání starosty na setkání před sochou TGM u příležitosti státního svátku
ČR - 28. 10. v 16:00.
14/3 Zastupitelstvo p o v ě ř u j e :
a) starostu jednáním ohledně doplnění stávající projektové dokumentace o část
elektroinstalace.
14/4 Zastupitelstvo u k l á d á :
a) radě města po doplnění projektové dokumentace neprodleně vypsat
poptávkové řízení na rekonstrukci budovy č. p. 586, Jevíčko – část chirurgická
ambulance.
14/5 Zastupitelstvo n e s c h v a l u j e :
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi Městem Jevíčko a Martinem
Rozmánkem, Uhřice 81 na prodej části parcely p. č. 2602 - ostatní plocha v k. ú.
Jevíčko-předměstí.
14/6 Zastupitelstvo r u š í :
Jevíčský zpravodaj 11/2007
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a) bod usnesení ZM 38/1 písm. i) ze dne 23. 11. 2005 – ZM schvaluje prodej p.
č. 2602 – ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí p. Rozmánkovi za cenu 250
Kč/m2 včetně úhrady správního poplatku katastrálnímu úřadu formou uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí pro výstavbu stavby v souladu s územně plánovací
dokumentací,
b)bod usnesení ZM 13/1 písm. g) ze 12. 9. 2007 - ZM schvaluje prodej
cisternové automobilové stříkačky KAROSA CAS K 25 L 101 z majetku města
společnosti Lumír Zezulka – ZEKA, U Rybníka 410, Slavičín, na základě
nabídky ze dne 28. 8. 2007 ve výši 650.000 Kč,
c) bod usnesení ZM 10/1 písm. p) ze dne 13. 6. 2007 – ZM schvaluje kupní
smlouvu a prodej pozemku p. č. 3058 (3100 m2) – trvalý travní porost v obci
Jevíčko a k. ú. Jevíčko-předměstí společnosti S & M CZ s. r. o., Třebovská 809,
569 43 Jevíčko za cenu 50 Kč/m2 + úhradu správního poplatku katastrálnímu
úřadu.

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti přeje rodičům narozených dětí:
Vojtěch Podlezl
Eva Valíková
Kristýna Schmidtová
Jakub Trčka
Anežka Pospíšilová
Terezie Staňková
Viktor Němec
Veronika Sedláková
Sňatky:
Karel Machorek - Libuše Kryštofová
Ondřej Ušel - Markéta Kalousová
Přejeme hodně štěstí
Životní jubileum v říjnu 2007 oslaví:
Františka Zemánková
Drahoslava Reissová
Marie Pazdírková
Blahopřejeme
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Marie Fellnerová
Marie Kuchtová
Alois Bystrý
Jevíčský zpravodaj 11/2007
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Program kina Astra na listopad
3. 11. sobota v 17.30 hod.
Americký film v českém znění:
SIMPSONOVI VE FILMU
Vaše rodina není to nejhorší co vás kdy potkalo, aneb pořiďte si jako domácího
mazlíčka čuníka a zkuste zvládnout jeho zvířecí „hygienické návyky“.
Vstupné: 49 Kč
87 minut
Mládeži přístupný
10. 11. sobota v 17.30 hod.
Koprodukční širokoúhlý film USA, Francie a Velké Británie:
JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO NASAZENÍ
Jsou to Mizerové ve Smrtonosné pasti se Smrtonosnou zbraní. Policejní
komedie s nezbytnými honičkami, explozemi a rafinovanými způsoby likvidace
všeho živého.
Vstupné: 44 Kč
121 minut
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
17. 11. sobota v 17.30 hod.
Americký širokoúhlý film:
TRANSFORMERS
Náš svět. Jejich válka. Finální bitvu, v niž jde i o osud lidstva, vede hrdina,
pomáhající zachránit svět v duchu rodinného hesla „Bez oběti není vítězství“.
Vstupné: 49 Kč
144 minut
Mládeži přístupný
24. 11. sobota v 17.30 hod.
Český film:
TAJNOSTI
Jan Svěrák uvádí nový film Alice Nellis. Nezvykle intimní snímek s Ivou
Bittovou a Karlem Rodenem v hlavních rolích.
Vstupné: 44 Kč
95 minut
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
Příplatek 1,-Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.
Změna programu vyhrazena
Jevíčský zpravodaj 11/2007
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FESTIVAL MLÁDEŽNICKÝCH
DECHOVÝCH ORCHESTRŮ
V JEVÍČKU - 4. ROČNÍK
v neděli 11. listopadu od 14 hodin
v sále hotelu Morava v Jevíčku
Program:
- Malohanácká muzička a Malohanácká muzika ZUŠ Jevíčko a ZUŠ Velké
Opatovice
- Dechový orchestr ZUŠ Choceň
- Dechová hudba Malohanačka Velké Opatovice
- Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice
V průběhu festivalu budou vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže o logo oslav
„750 let od povýšení Jevíčka na město královské“
Dále bude vyhlášena soutěž o znělku a píseň
k výše uvedenému výročí města Jevíčka.
Po celé odpoledne videoprezentace fotografií z akcí Malohanácké muziky
a dalších zajímavostí.
Občerstvení během akce Vám nabízí restaurace Hotelu Morava.

Přípravy na adventní čas jsou v Jevíčku
v plném běhu.
„Milovníci předvánoční atmosféry těšte se, bude co k vidění, poslechu i
řada vánočních inspirací vás jistě potěší“
Podzimní čas nás pomalu, ale jistě unáší k době adventní, která
vyvrcholí pro většinu z nás nejkrásnějšími svátky v roce – Vánocemi. Proto,
abychom se vyhnuli vánočnímu shonu a stresu, který by nás o vánocích
rozhodně provázet neměl, začali jsme s přípravou jednotlivých akcí již nyní.
Dovolím si vás tedy jménem Města Jevíčka a organizací, které již advent
v Jevíčku pravidelně připravují upozornit na program, který nás bude provázet
o adventních nedělích v Jevíčku.
Adventní čas symbolicky zahájí starosta Města Jevíčka a pan farář naší
farnosti rozžehnutím první svíčky na adventním věnci v 1. neděli adventní,
2. prosince v 16 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku, kdy
je poté pro vás připraven již tradiční Koncert učitelů a žáků ZUŠ Jevíčko a
jejich hostů. Po skončení koncertu, přibližně v 17:30 hodin proběhne na
Palackého náměstí slavnostní rozsvícení městského vánočního stromu a
další výzdoby Jevíčského náměstí.
Jevíčský zpravodaj 11/2007
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O druhé adventní neděli, 9. prosince si přijdou na své zejména děti,
neboť bude pro ně připraven od 14 hodin Mikulášský karneval v sále hotelu
Morava. Pevně věřím, že si všechny děti zaslouží i mikulášskou nadílku, kterou
si pro ně Svatý Mikuláš letos opět jistě připraví. Organizátoři Mikulášského
karnevalu - ČSOP v Jevíčku, pod vedením Pavly Konečné vás srdečně zvou a
těší se na pestré kostýmy všech dětí.
Třetí neděle adventní, 16. prosince od 14 do 17 hodin budete
srdečně vítáni na Zámečku v Jevíčku, kde pro vás Městská knihovna
připraví pestrou a příjemnou Dárečkovou neděli. O ten správný začátek se
ve 14 hodin postará dechová hudba Malohanácká muzika, která před
Zámečkem zahraje pásmo vánočních koled. Poté budete moci ochutnat
tradiční punč, podívat se na ukázky vánočních zvyků a zakoupit drobné vánoční
dárečky a dekorace.
Poslední adventní týden si trochu zkrátíme a přivítáme všechny
hospodyňky a kuchaře se svým soutěžním vánočním pokrmem na
tradiční soutěži o nejlepší, nejchutnější a nejzdobenější Vánoční mls.
Tato soutěž tentokrát proběhne v pátek 21. prosince v 18:30 hodin na
Zámečku. Město Jevíčko a informační centrum na Zámečku v čele s paní
Dagmar Henslovou vyzývá všechny hospodyňky a kuchaře k účasti v této
soutěži. Ty nejlepší jistě čeká zajímavá odměna.
Čtvrtou adventní neděli - 23. prosince si dopřejte potřebný odpočinek
nebo volný čas využijete k posledním přípravám na Štědrý den, aby pro vás
letošní Vánoce byly zase o kousek krásnější a kouzelnější.
Podrobnější informace o všech dostupných akcích v prosinci 2007
v Jevíčku se dozvíte v samostatném letáčku, který obdržíte koncem listopadu do
vašich poštovních schránek.
Pro lepší informovanost nás všech prosím proto všechny organizace,
které připravují nejrůznější kulturní akce v Jevíčku, aby podrobnější informace o
těchto akcích přinesly nejpozději 19. listopadu do Informačního centra na
Zámečku v Jevíčku nebo je zaslaly e-mailem na adresu: dpavek@seznam.cz.
Rádi vaše informace o kulturních akcích zveřejníme.
Dušan Pávek dipl.um., radní Města Jevíčka

Pozvánka k sousedům
Jeďte se podívat do Velkých Opatovic, stojí to za to, tak velkou mapu Moravy
určitě nemáte!
MORAVSKÉ KARTOGRAFICKÉ CENTRUM
Velké Opatovice, Zámek 14
Jevíčský zpravodaj 11/2007
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PROVOZNÍ DOBA:
Sobota 2. 11. 2007: 9:00-12:00 hod. 13:00-16:00 hod.
Neděle 3. 11. 2007: 10:00-12:00 hod. 13:00-16:00 hod.
Sobota 10. 11. 2007: 9:00-12:00 hod. 13:00-16:00 hod.
Neděle 11. 11. 2007: 10:00-12:00 hod. 13:00-16.00 hod.
Mimo provozní dobu lze objednat prohlídku Moravského
kartografického centra (minimálně 10 osob) telefonicky v Kulturním a
informačním středisku:
tel: 516 477 303, e-mail: informace@velkeopatovice.cz
Základní vstupné: Kč 40,-Snížené vstupné*: Kč 20,-Rodinné vstupné: Kč 100,-(dvě dospělé osoby, dvě děti)
* děti 6-15 let, studenti do 26 let s platným
dokladem o studiu ISIC, ITIC, ITYC, invalidé
ZTP a ZTP/P a senioři po dosažení věku 65
let.

Historie jevíčských zvonů
Den co den, rok co rok, ráno v poledne i večer, rozléhají se nad naším
malým královským městečkem hlasy zvonů z naší městské věže. Zvou nás k
zastavení se, k odpočinku, k modlitbě a odměřují nám hodiny a dny našeho
života. Za starých časů se zvonilo i na poplach před blížícím se nebezpečím,
před vojnou, při pohřebních průvodech, umíráčkem při smrti spoluobčana, ale
také při slavnostních událostech státního významu. Tak tomu bylo od dávných
časů i ve všech královských městech naší vlasti, jakož i v našem moravském kraji
takzvaného „olomouckého práva“, ke kterému přináleželo celkem 9
opevněných královských měst a to: Olomouc, Jevíčko, Litovel, Uničov, Přerov,
Opava, Bruntál, Krnov a Hlubčice (dnešní Glubczyce v polském Slezsku).
Všechna tato města byla postupně zakládána v průběhu 13. století na popud
přemyslovských králů: Přemysla Otakara I., Václava I., Přemysla Otakara II. a
Václava II. prostřednictvím lokátorů v královských službách. Jejich povinností
bylo získávat kolonisty (osadníky) a uskutečnit lokaci (osídlení) měst za předem
dohodnutých podmínek. Tato státotvorná činnost byla i hmotně podporována
z královských zdrojů.
Nově založená města byla postupně opevňována valy a později i
hradbami s obrannými věžemi a měla k dispozici i námezdnou vojenskou
osádku. Centrem města bylo obvykle náměstí, gotické kostely, zámky,
reprezentační paláce, kláštery se zahradami a samozřejmě měšťanské domy, ale i
šatlavy (věznice).
Jevíčský zpravodaj 11/2007
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Jevíčská městská věž, původně
obranná,
byla
stavěna
současně
s hradbami a to vše povětšinou
z kumperské opuky. Podíváme-li se
západním směrem na Kumperk (564 m),
je zřetelně vidět, jaké nepředstavitelné
množství kamene bylo tehdy vykutáno
(vydolováno) a pomocí tažných vol na
stavby do města dopraveno. Obranný
hradební systém včetně věže byl
vybudován v průběhu 14. století. Teprve
v roce 1593 byla tato obranná věž
zvýšena na 50 metrů, opatřena
cibulovitou bání, hodinami a bicím
hodinovým zařízením – cimbálem, jehož
tvůrcem
byl
v roce
1594
moravskotřebovský
zvonař
Jan
Benešovský.
V historii Jevíčka si město pořídilo první zvon již v roce 1509 a to
těchto parametrů: o 140 cm, výška 114 cm a tíže 30 starých centů, což je cca
2 250 kg, zasvěcený Panně Marii. Byl zavěšen v tehdejší dřevěné zvonici, která
stávala na místě, kde je v současnosti umístěna socha sv. Mikuláše
Tolentinského na Komenského náměstí. Následně pak v roce 1550 byl pro
Jevíčko odlit zvon o hmotnost 1800 kg s latinským nápisem v překladu:
„Prohlašuji, že Ježíš Kristus je naše spása“. Další zvony: Svatý Florián o
hmotnosti 235 kg a nejmenší z nich pak, zasvěcený Svaté Rodině, tíže 64 kg,
byly odlity až v roce 1707, všechny zřejmě v Moravské Třebové. Následně pak
v roce 1709 byly všechny tyto zvony z vetché zvonice přemístěny s velkou
slávou do městské věže. Jak to bylo prozíravé, neboť již v roce 1711 byla tato
zvonice zasažena bleskem a shořela. V roce 1873 doplnil čtveřici zvonů na věži
„umíráček“ zasvěcený Svaté Rodině.
Největším nepřítelem zvonů byly odjakživa oheň a války. Zvonovina
slitina mědi s vysokým obsahem cínu, má vynikající zvuk a kluzkost povrchu,
proto ji zbrojní průmysl používal pro výrobu především děl. A tak v letech
1916-1917 zabavily tehdejší vojenské úřady všechny naše zvony, ponechaly jen
ten zvon největší, zasvěcený Panně Marii. Ale již v roce 1933, díky štědrosti a
obětavosti našich občanů a i mnohých podnikatelů, podařilo se shromáždit
dostatek financí na pořízení tří nových zvonů. Slavnost jejich svěcení byla za
přítomnosti nebývalého množství občanů a hostů našeho města slavena
s velkou okázalostí. Nejprve byly třpytivě lesklé zvony vezeny na skvostně
vyzdobeném povozu v záplavě květů dvěma páry koní kolem celého náměstí za
Jevíčský zpravodaj 11/2007

20

www.jevicko.cz

doprovodu družiček, čelných představitelů města a velkého množství občanů,
následně pak Kostelní ulicí do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Zde
při slavné mši svaté byly zvony posvěceny. Po skončení obřadu pak byly
instalovány na věž.
Nikdo tehdy netušil, jaký neblahý osud stihne naše nové zvony, neboť
v témže roce dne 31. ledna 1933 byl v Německu jmenován nový říšský kancléř
Adolf Hitler, který pak 1. září 1939 rozpoutal napadením Polska 2. světovou
válku. Německý zbrojní průmysl, ale i náš, jel na plné obrátky a opět byla velká
poptávka po zvonovině pro lití děl. A tak již dne 9. dubna 1942 byly opět naše
zvony úředně rekvírovány a
následně pak dne 1. května
toho roku opět svěšeny
z věže,
včetně
již
i
„umíráčku“. Jen náš původní
největší zvon jména Panny
Marie z roku 1509 na věži
jediný zůstal, ani nacistický
režim se jej neodváži zničit.
Utichla
nenasytná
děla, padly despotické režimy
a Moloch válek již neohrožuje
životy naše i existenci zvonů. Proto z iniciativy našeho tehdejšího děkana P.
Pavla Kupky bylo rozhodnuto obnovit slávu jevíčských zvonů. Ale cesta
k tomuto cíli byla velmi nesnadná a vyžádala si více než dvou let usilovné
organizační i manuální práce, neboť bylo třeba vysekat otvory pro nové
elektrické vedení ve věži, zhotovení nové rozvodové desky, oprava motorů,
zednické práce, ale i úprava měděných předmětů, darovaných našimi občany na
předepsaný rozměr. Odlití tří nových zvonů uskutečnila dílna paní Laetitie
Dytrichové v Brodku u Přerova, ozdobné reliéfy a nápisy ztvárnil sochař Mistr
Otmar Oliva z Velehradu. To vše si vyžádalo finanční náklad více než 500 000
Kč, které byly získány z dobrovolných sbírek našich občanů. Naše nové zvony
nesou jména světců, která byla vybrána z anonymní ankety a to:
zvon sv. Václav o hmotnosti 850 kg
zvon sv. Pavel o hmotnosti 620 kg
zvon sv. Jan Nepomucký o hmotnosti 340 kg.
Všechny tyto zvony byly dne 30. dubna 1990 slavnostně vysvěceny při
mši svaté biskupem Msgr. P. Josefem Hrdličkou. Naši velkou slavnost obohatil
svým zpěvem také sbor Českých madrigalistů z Prahy pod taktovkou
šéfdirigenta Františka Xavera Thuriho. My všichni v přeplněném našem chrámu
Nanebevzetí Panny Marie jsme si z této slavnosti odnesli hluboký duchovní
zážitek.
Josef Skácel senior
Jevíčský zpravodaj 11/2007
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Vracíme se k hodnocení zim
a počasí v roce 2006
Jednotlivá zimní období hodnotíme pomocí Hellmanova kritéria, které
získáme součtem průměrných záporných denních teplot v měsících
listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu a výsledek srovnáme s tabulkou
hodnocení:
do 100 ºC
TEPLÁ
601 – 700
TUHÁ
101 – 200
MÍRNÁ
701 – 800
TVRDÁ
201 – 300
CHLADNÁ
801 – 900
KRUTÁ
301 – 400
STUDENÁ
901 – 1000
TŘESKNUTÁ
Zima TUHÁ, TVRDÁ, KRUTÁ a TŘESKNUTÁ od roku 1980 nebyly.
Zimní období v letech:
1980/81 – 1995/96 tj. 16 zim jsem zveřejnil v čísle DUBEN 1996
1996/97 – 2002/03
7 zim uvedeno ve zpravodaji ČERVENEC 2003
Dnes uvádím další:
XI.
- 1,3
-10,8
-22,2
- 4,1

2003 – 2004
2004 – 2005
2005 – 2006
2006 – 2007

XII.
- 67,1
- 48,8
- 48,4
- 12,3

I.
- 155,0
- 65,7
- 207,0
- 25,6

II.
- 49,0
-101,8
- 92,0
-0-

III.
- 24,4
- 55,1
- 27,5
-0-

Celkem
- 296,8
- 282,2
- 397,1
- 42,0

Zima
CHLADNÁ
CHLADNÁ
STUDENÁ
TEPLÁ

Z uplynulých 27 zim tj. od zimy 1980/81 včetně 2006/07 bylo:
1 teplá, 8 mírných, 8 chladných, 6 studených, 2 drsné a 2 ostré.
Při zimách teplých a studených jsme nejméně protopili. Kéž se Jevíčku vyhnou
zimy studené, drsné, ostré a všechny čtyři následující, potom budou ti, kteří
zimě neholdují, spokojeni.
Základní údaje o počasí roku 2006 v Jevíčku vyjádřené tabulkou
I.
A

- 6,6

B
C
D
E

27

II.

III.

-3,1 -0,8
14

F

2
1

IV.

V.

VI.

VII.

9,6

14,4

18,9

23,6

16,7

16,4

16

28
3

29
9
9

31
6
22

31
7

30
4

3

4

2

2

14

14

5

21

3

167,5

1

G
H
CH

2
6
40,5

I

+
3,5

1
7
11 11
42 59,4

14

87,7 75,8

59,8

19,5

+
10

+
+
43,7 11,8

11,2

68,5

+
25,4

VIII.

+
89,5

IX.

X.

XI.

XII.

Rok

10,6

5,9

2,2

9,1

1

3

47
189
29
31

23

12
6

4,4

14
3
28,6 47,1

9
2
16,2

110
33
648,5

47,6

21,4

20,8

+
19,3

+
5,1

Teplotně byl rok 2006 celkově nadprůměrný ( 7,6 º C ) o 1,5 º C, srážkově byl
nadprůměrný ( 629 mm ) pouze o 19,5 mm.
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Měsíce červen, červenec, září a říjen byly svými úhrny srážkově vegetaci
nedostačující.
Vysvětlivky:
A - průměrné měsíční teploty v º C
B - dní s teplotou 0 º C a nižší
C - dní s teplotou 10 º C a vyšší
D - ze dnů C dní „letních“ s teplotou 25 – 29,9 º C
E - ze dnů C dní „tropických“ s teplotou 30 º C a vyšší.
F - dní s bouřemi
G - dní se srážkami dešťovými
H - dní se srážkami sněhovými
CH - měsíční úhrny srážek v mm
I - srážkové rozdíly v mm od srážkového normálu pro Jevíčko a okolí.
František Plech

Zveme na fotbal

Turnaj přípravek 6. 10. 2007 Svitavy
Přátelský turnaj ve Svitavách vyhrála naše přípravka s velkým
přehledem, když své soupeře předčila útočnou hrou.
Jevíčko – Svitavy B 4 : 2 (1:0)
Branky: Ertl 2, Huf 2
Jevíčko – Svitavy C 9 : 1 (4:0)
Branky: Huf, Roháček 2, Batelka 2, Hájek, Bartuněk, Sedlář, Bašus
Jevíčský zpravodaj 11/2007
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Jevíčko – Česká Třebová B 8 : 1 (5:0)
Branky: Ertl, Hanák 4, Huf 3
Sestava:
Hrazdira Zdeněk, Roháček David, Bartuněk Adam, Hanák
Tomáš, Huf David, Batelka Jiří, Sedlář Michal, Ertl Tomáš
a dále nastupovali: Bašus Michal, Hájek Jakub, Vašíček
Michal, Dostál Roman, Foret Jan
Josef Huf

Oddíl stolního tenisu - TJ Jevíčko.
- V době letních prázdnin se nám vystřídalo za stoly až 22 dětí, průměrně
chodilo 2x týdně 6 dětí, ve věku od 5 do 14 let.
- Poctou pro trenéry bylo poděkování některých rodičů za práci s jejich dětmi.
- TRÉNINKOVÉ CENTRUM STOLNÍHO TENISU MLÁDEŽE od září
získalo zázemí v krásném prostředí ZŠ U Zámečku - malá tělocvična.
- Od října 2007 budou hrát regionální soutěž pardubického kraje kategorie
mladších a starších žáků tito borci: Štindl, Müller, Vacula, Vrbický, Machálek,
Werner, Pospíšil, Plech, Holub.
- ODDÍL HLEDÁ NOVÉ TALENTY - ve dnech pondělí a čtvrtek, od
15:30 - 17:00 hod., představíme krásu stolního tenisu, dívkám a chlapcům ve
věku 7-9 let, tělocvična ZŠ U Zámečku.
- Rádi uvidíme rodiče společně s dětmi, rodiče podpořte své děti, v zájmu o
sport, jež má dynamiku, rozvíjí myšlení, obratnost a schopnost rychlé reakce.
- Co se již naučili, vám předvedou zkušení mladí hráči, ale i nejmladší člen
oddílu, šestiletý Jakub Vrbický.
- Metodicky a trenérsky jsou hráči vedeni dvěma trenéry s hráčskými
zkušenostmi i odborným vzděláním trenérské licence typu C.
- Aktivity oddílu a výsledky jsou prezentovány na tabuli ve výloze prodejny
nábytku MONARC (vážení děkujeme) na náměstí Palackého.
- Průběžné výsledky ze soutěže budou zveřejněny v příštím čísle Zpravodaje.
V oddílu je prezentováno krédo: „PINEC JAKO PREVENCE PROTI
ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK“.
Za oddíl stolního tenisu TJ Jevíčko, vedoucí Oldřich Zecha

Jevíčský zpravodaj Listopad 2007 Vydává Městský úřad v Jevíčku.
Vedoucí redaktor Mgr. Robert Jordán. Náklad 300 ks. Vychází 1x
měsíčně. Registrováno MK ČR pod číslem E 11216. Cena 4,- Kč.
Redakce neodpovídá za obsah zveřejněných příspěvků, které jsou
přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány.
Grafická úprava Mgr. Robert Jordán.
Jevíčský zpravodaj 11/2007

24

www.jevicko.cz

