Září 2007

Letošní pouť je za námi

Letošní jevíčská pouť se nám roztáhla do tří dnů. Lákavý byl už páteční
program, koncert brněnské skupiny Kamelot. Přestože se v podvečer zatáhlo a
začalo pršet, ve dvoře ZŠ se sešla slušná návštěva, kterou koncert velmi zaujal,
což hudebníci ocenili četnými pochvalami na adresu diváků i města Jevíčka.
Nakonec i počasí pochopilo, že nemá kazit zážitek a pršet přestalo. Osvědčilo se
i prostředí ve dvoře ZŠ, přestože by to předtím málokdo čekal.
Sobota byla sportovní, na Žlíbkách se hrál nohejbal, na SK kopaná,
tentokráte již počasí pochopilo svůj úkol a podporovalo sportovce ze všech sil.

Večer pak na SK proběhla tradiční pouťová zábava, zatímco ze Žlíbek zněl
nejprve Etien Band a poté Big Band.
Pouť vyvrcholila v neděli, nejprve mší svatou, po níž následoval další
program. Návštěvníci nemuseli zůstat jen u kolotočů a stánků na náměstí, mohli
vystoupat na věž, pan Plech opět neúnavně vylepšil expozici, pobavit se při
hudbě na faře, nebo se poučit v muzeu. Velký ohlas vzbudila i prezentace
návrhů na rekonstrukci náměstí, která proběhla v synagoze. Píšeme o ní také na
jiném místě Zpravodaje. Nesmíme zapomenout ještě na výstavu modelářů
v AVZO a pak už nezbývalo nic jiného, než se vypravit na Žlíbka na odpoledne
se skupinou Proč Ne band. Když pak její baskytarista spatřil svého
nejoblíbenějšího vysokoškolského učitele matematiky (a věrného čtenáře našeho
Zpravodaje, za což mu děkujeme), jak přichází se svým typickým černým kolem,
a jal se mu opakovaně děkovat za svůj akademický titul, bylo na Žlíbkách veselo
a spokojeno. A to byla také taková pěkná tečka za tou naší letošní poutí.

Co už je nového u nás
Už je po pouti. Také se vám zdálo, že bylo letos nějak málo lidí v neděli
na náměstí. Inu, všechno nevyjde. Přijďte raději na koncert, až zase nějaký bude
ve dvoře za základní školou. Člověk by nevěřil a městská věž, co z dálky
nahlížela také, že se tato prostora bude tak hodit.
Jistě jste se také byli o pouti podívat v synagoze na prezentaci plánu
úprav jevíčského náměstí. My v redakci jsme za variantu s přímým průjezdem
náměstí. Proč? Je 10.55. U lékárny na přechodu zastavil tahač s kládami, nyní se
ztěžka rozjíždí a prudce zatáčí doprava, dlouhý náklad se vychyluje do
protisměru, po padesáti metrech znovu zatočit do pravého úhlu, teď míjí čtyři
autobusy na zastávkách před obchodním domem, znovu pravý úhel, červený
praporek na konci dřev se třepotá, lidé se s obavami tisknou ke zdem domů,
v protisměru prudce zabrzdil náklaďák se stavebním materiálem a čtvrtý pravý
úhel u Vesmíru, ale ouha další tahač stojí v Třebovské, tak se nám to pěkně
ucpalo. Asi jsme v redakci přehlédli doložku, že tato varianta je průchozí jen
s dokončením obchvatu Jevíčka. Děkujeme architektům za snahu a více
praktického života do jejich počínání.
Pravidelný čtenář jistě ví, že v této rubrice máme rádi naši Správu a
údržbu silnic, zvláště když jsme se dočetli, že už mají 4 certifikáty kvality a
výjimečnosti. Vydavatelům tohoto certifikátu doporučujeme bydlet na ulici
Brněnské u křižovatky s Okružní a pravidelně jezdit po nově opravené
(asfaltové?) silnici do Smolné.
Perný srpen mají za sebou jevíčští policisté, jak se můžete dočíst na
jiném místě. Pořád se něco děje, jeden měsíc si musejí dávat pozor důchodci na
své okolí, jiný měsíc zase musíme dávat pozor na agresivní důchodce.
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My však máme nejraději
takové důchodce, kteří si udržují
okolí svého bydliště jako například
zde u Domu s pečovatelskou
službou na Svitavské ulici. Jeho
pracovité obyvatele zdravíme a
děkujeme jim.

Novinky z radnice
Pan starosta se s panem
farářem nevypravili jen tak na
výlet do Polska, ale vážili cestu až
do města Taciszów ve Slezsku,
aby domluvili nový zvon pro
mařínskou zvonici. Nám to
v redakci bylo hned divné, proč se
pan farář tak pečlivě usazuje do
auta, že to nebude jen tak do
Třebové.

Takto je ve sběrném dvoře
uklizeno, přibyl nový přístřešek a
kontejnery. Inu předpisy pro jeho
řádné provozování jsou přísné.
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Městský úřad Jevíčko
ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ

SBÍRKU

Sbíráme:
 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
 domácí potřeby (nádobí bíle i černé, skleničky) – pouze
funkční
 peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky

Nesbíráme:
obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty, dále
ledničky, televize, PC, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky

Sbírka se uskuteční
ve dnech : 15. - 18. 10. 2007
22. - 25. 10. 2007
v době od 8,00 do 10,00 hod. a od 13,00 do 16,00 hod. ve
Středisku pečovatelské služby, Kobližná č.p. 125 v Jevíčku.
Další informace podá osobně nebo telefonicky: Kristina Müllerová nebo
Martina Badalová, MěÚ Jevíčko, telefonní číslo 461 327 810, dále Marcela
Pařilová (příp. další pracovnice), Pečovatelská služba Jevíčko, telefonní
číslo 461 326 518.

Policie informuje …
Násilník a výtržník v jedné osobě
Z trestného činu výtržnictví a ublížení na zdraví je podezřelý
jednasedmdesátiletý muž z Jevíčska. Muž na počátku měsíce června kolem
deváté hodiny ráno na místě veřejnosti přístupném nejprve vulgárními výrazy
urážel a následně fyzicky napadl svojí dřevěnou holí čtyřiasedmdesátiletého
spoluobčana, který pod údery hole upadl na zem. Pomoci napadenému
přispěchal další muž, tentokrát pětasedmdesátiletý občan, který útočníkovi hůl
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z rukou vykroutil. Útočník však nelenil a počal tohoto muže škrtit. Oba
napadení museli vyhledat lékařské ošetření. Věc nadále šetří policisté
z Obvodního oddělení Jevíčko. Podezřelému muži hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

Při krádeži škodovky vyrušeni majitelem
Minulý týden v Jevíčku kolem dvaadvacáté hodiny, zřejmě při krácení
dlouhé chvíle, napadla třicetiletého muže z Velkých Opatovic a jeho
jednapadesátiletého společníka z Jevíčska myšlenka, že se svezou nějakým
autem. Po rozbití okna u osobního motorového vozidla zn. Škoda 120 vnikli
do vozidla a snažili se jej nastartovat. V tuto dobu je však vyrušil majitel
škodovky. Přestože se oba muži dali na útěk, byli policejní hlídkou jevíčského
obvodního oddělení zadrženi. Oběma pachatelům je sděleno podezření
z trestného činu neoprávněné užívání cizí věci ve stádiu pokusu. Pachatelům
hrozí trest odnětí svobody až dva roky nebo peněžitý trest. Věc v současné
době zůstává v šetření policistů Obvodního oddělení Jevíčko.

Srážka dvou motocyklistů
Dne 16. 8. kolem třinácté hodiny došlo u obce Jevíčko ke srážce dvou
motocyklistů. Jeden z řidičů motocyklu Honda se otáčel s motocyklem v době,
kdy byl již vlevo předjížděn dalším motocyklem Kawasaki a došlo ke střetu. Při
dopravní nehodě došlo k lehkém zranění obou řidičů. Dechová zkouška byla u
obou provedena s negativním výsledkem. Škoda na motocyklech dosahuje
částky 65 tisíc korun.

Dopravní nehoda
Dne 4. 8. 2007 v 16:50 hodin došlo na silnici druhé třídy u obce Jevíčko
k dopravní nehodě, kdy jednačtyřicetiletý řidič vozidla Ford z Jevíčka,
odbočoval vlevo v době, kdy byl předjížděn osobním vozidlem VW Golf, který
řídil devětačtyřicetiletý řidič z Brna. Při střetu vozidel ke zranění osob nedošlo.
Hmotná škoda na vozidlech činí 70 tisíc korun.

Osoba z celostátního pátrání zadržena
Policistům z Obvodního oddělení v Jevíčku se podařilo zadržet
osobu, již déle hledaného pětadvacetiletého muže z Moravskotřebovska, na
kterého Okresní soud ve Svitavách vydal příkaz k zatčení. V současné době muž
čelí obvinění hned z několika trestných činů najednou a to neoprávněného
užívání cizí věci, řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a maření
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výkonu úředního rozhodnutí. Policejní komisař na pachatele podal návrh na
vzetí do vazby. Muži hrozí trest odnětí svobody až na dva roky, peněžitý trest
nebo zákaz činnosti. Věc je nadále v šetření služby kriminální policie ve
Svitavách.

Kroužky, vzdělávání a sport pro děti a
mládež v Jevíčku v roce 2007/2008
MŠ JEVÍČKO

Vzdělávání dětí
předškolního věku

K. H. Borovského 586,
tel.: 461325670

ZŠ JEVÍČKO

Vzdělávání dětí od 1. do
9. třídy, kroužky
pro žáky ZŠ

U Zámečku 784,
tel.: 461326129, www.zsjevicko.cz

GYMNÁZIUM
JEVÍČKO

Vzdělávání dětí
v osmiletém a čtyřletém
gymnáziu

A. K. Vitáka 452,
tel.: 461327810, www.gymjev.cz

ZUŠ JEVÍČKO

Vzdělávání dětí
v uměleckých oborech:
hudební, taneční,
výtvarný

U Zámečku 451,
tel.: 461326144, www.zusjevicko.cz

Informace shromáždil a zpracoval za Komisi pro výchovu a vzdělávání
města Jevíčka
Dušan Pávek dipl.um.
Informace o dalších aktivitách pro děti a mládež v Jevíčku rádi přijmeme
v elektronické podobě
na e-mail: dpavek@seznam.cz nebo klasickou poštou na adrese:
Město Jevíčko, Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko.
Na další straně Zpravodaje najdete stručný přehled aktivit, celou
mnohastránkovou zprávu se budeme snažit vhodnou formou co nejdříve
zveřejnit.
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AEROBIK ZŠ

Aerobik pro děti

U Zámečku 784,
budova ZŠ Jevíčko

AVZO

Kluby pro děti: střelecký,
automotoklub,
modelářství, radioklub

Palackého nám. 15,
avzo@avzojevicko.net

FOTBAL

Fotbalový oddíl pro děti a
mládež v Jevíčku

Mgr. Josef Huf,
tel.: 732183881,
www.tjskjevicko.net

HASIČI

Hasičská zájmová
organizace pro děti a
mládež v Jevíčku

Dům hasičů – ul.Svitavská,
Jiří Bidmon, tel.: 608779070
Josef Bidmon, tel.: 608779060

NÁBOŽENSTVÍ

Vzdělávání dětí
v náboženství

Komenského nám. 165,
P. Jan Turko, tel.: 461325139,
www.ado.cz/jevicko

SKAUTI

Skautský oddíl pro děti a
mládež v Jevíčku

Mgr. Petr Votroubek,
tel.: 608453778,
www.sweb.cz/skaut-jevicko

STOLNÍ TENIS

Oddíl stolního tenisu pro
děti a mládež

Oldřich Zecha,
tel.: 731895467,
Oldrich.Zecha@seznam.cz

ŠACHISTÉ

Zájmový kroužek pro děti jaroslav.hrbata@opatovice.net
kedroutek@jevicko.net
a mládež

TJ SOKOL

Florbalový, lyžařský oddíl
a oddíl všestrannosti pro
děti a mládež v Jevíčku
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Mezinárodní skautský tábor
Jevíčští skauti měli letos nabité prázdniny, absolvovali mezinárodní
tábor v Jimramově, kam se na ně přijel podívat i vícehejtman Pardubického
kraje Roman Línek. Se svými hosty z Německa a Slovenska poté procestovali
republiku a pobyli s nimi i v Jevíčku. Proto se k tomuto tématu vrátíme i
v dalších číslech Zpravodaje.

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 17. zasedání Rady Města Jevíčka dne 23. 7. 2007
1/17 Rada schvaluje žádost o povolení výjimky vjezdu os. vozidla k Biocentru
žadateli dle zápisu
2/17 Rada schvaluje záměr prodeje domu č. p. 63 postaveného na pozemku
parc. č. st. 155 - zastavěná plocha a nádvoří (93m2) v k. ú. Zadní Arnoštov
3/17 Rada pověřuje investičního technika dořešením žádosti ohledně dokončení
chodníku dle zápisu
4/17 Rada doporučuje zastupitelstvu města ke schválení cenovou nabídku
Jevíčský zpravodaj 9/2007
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VHOS, a. s., Moravská Třebová na realizaci vodovodu pro novou zástavbu RD
na ulici Slunečná ve výši 439.002 Kč vč. DPH
5/17 Rada schvaluje smlouvu mezi agenturou MUA Brno a Městem Jevíčko ve
výši 33.000 Kč vč. DPH za kulturní vystoupení hudební skupiny Kamelot
v rámci programu Jevíčské pouti 2007
6/17 Rada schvaluje přidělení bytových jednotek v DPS, ul. Svitavská žadatelům
dle zápisu na základě návrhů bytové a sociální komise
7/17 Rada doporučuje zastupitelstvu města ke schválení cenovou nabídku firmy
Eldek Cetkovice na realizaci nové bytové jednotky na DPS, ul. Svitavská ve výši
155.438 Kč vč. DPH
8/17 Rada pověřuje vedoucí PBH jednáním ohledně zaplacení dlužného
nájemného a dalších závazků vůči PBH
Usnesení z 18. zasedání Rady Města Jevíčka dne 6. 8. 2007
1/18 Rada pověřuje starostu jednáním s HZS Jevíčko ohledně obnovy cesty
p. č. 5506 v k. ú. Jevíčko-předměstí
2/18 Rada pověřuje investičního technika dořešením žádosti ohledně položení
zatravňovacích panelů na ulici A. K. Vitáka
3/18 Rada schvaluje dodatek kupní smlouvy se společností Dřevo Málek,
Protivanov – nákupní ceník kulatiny na III. Q 2007
4/18 Rada schvaluje nákup materiálního vybavení Mateřského centra
„Palouček“ ve výši 8.500 Kč
5/18 Rada schvaluje nabídku společnosti Geodezie On Line, s. r. o., Česká Lípa
na vydání turistické a cykloturistické mapy „Malá Haná“ pro rok 2008 v počtu
200 ks za cenu 40 Kč bez DPH/ks
6/18 Rada pověřuje vedoucí OSV organizací humanitární sbírky
7/18 Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 5467– neplodná půda o
výměře 8799 m2 v k. ú. Jevíčko-předměstí
8/18 Rada schvaluje žádost o povolení vjezdu traktoru do centra města
žadatelce dle zápisu
9/18 Rada schvaluje záměr prodeje části parcely p. č. 4254 - zahrada o výměře
1450 m2 v k. ú. Jevíčko-předměstí
10/18 Rada schvaluje umístění vodorovného dopravního značení žadatelům dle
zápisu
11/18 Rada schvaluje nabídku firmy František Pazdírek, Jevíčko na výrobu
kancelářského nábytku ve výši 42.500 Kč vč. DPH
12/18 Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 11/1 – zahrada o výměře
2011 m2 v k. ú. Zadní Arnoštov
13/18 Rada schvaluje úpravu rozpočtu k 31. 7. 2007
14/18 Rada pověřuje vedoucí PBH vypracováním odpovědí nájemníkům dle
zápisu
Jevíčský zpravodaj 9/2007

9

www.jevicko.cz

Usnesení z 19. zasedání Rady Města Jevíčka dne 20. 8. 2007
1/19 Rada schvaluje kompenzaci poplatku za umístění reklamního zařízení
žadatelce dle zápisu a za podmínek dle zápisu
2/19 Rada pověřuje starostu jednáním se zástupcem firmy Flídr, s. r. o., ve věci
zajištění možného výrobního prostoru
3/19 Rada schvaluje žádost o povolení výjimky vjezdu os. vozidla k Biocentru
žadatelům dle zápisu
4/19 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru dalším jednáním ve věci
žádosti o odstranění vzrostlých stromů
5/19 Rada schvaluje odměnu ředitelce MŠ dle přílohy zápisu
6/19 Rada schvaluje zakoupení skartovacího stroje Intimus 155 pro potřeby
matriky a OSV za cenu 3.900 Kč bez DPH
7/19 Rada schvaluje přidělení bytové jednotky v domě č. p. 812, Jevíčko žadateli
dle zápisu na základě návrhu bytové a sociální komise
8/19 Rada pověřuje investičního technika zajištěním cenových nabídek na akci
„Hřbitovní zeď – odvodnění a ochrana zdiva“
9/19 Rada schvaluje úhradu za provedení dešťové vpusti na parkovišti
K. Čapka ve výši 49.698 Kč včetně DPH
10/19 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru ve spolupráci s komisí
výstavby a ŽP dořešit případné odstranění poškozené lípy v Zadním Arnoštově
11/19 Rada schvaluje dodatek nájemní smlouvy mezi společností START –
Radomír Řehoř a Městem Jevíčko dle zápisu
12/19 Rada schvaluje nákup programu „Kancelář pro obec“ pro potřeby JSDH
Jevíčko za cenu 1.600 Kč bez DPH
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 25. 7. 2007
11/1 Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Petr Spáčil, Dušan Pávek dipl. um., Marta
Pocsaiová,
b) ověřovatele zápisu: Dagmar Krhlová, Vojtěch Hebelka,
c) program zasedání,
d) smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Jevíčko a Jaroslavou Kittnerovou –
JaKitt, Dufkovo nábřeží 10, 619 00 Brno na dodávku nerezového zařízení a
technologie dle nabídky 063/07-Revize 4 ze dne 15.06.2007 pro modernizaci
varny MŠ Jevíčko za cenu 406.428 Kč včetně DPH,
e) smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Jevíčko a VHOS, a. s., Nádražní 6,
571 01 Moravská Třebová na akci „Jevíčko – vodovodní řad – ulice Slunečná,“
dle cenové nabídky 2007-16Lg ve výši 439.002 Kč včetně DPH,
f) smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Jevíčko a VHOS, a. s., Nádražní 6,
571 01 Moravská Třebová na akci „Jevíčko – vodovodní přípojky – ulice
Slunečná,“ dle cenové nabídky 2007-16Lg ve výši 122.490 Kč včetně DPH,
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g) smlouvu o dílo mezi Městem Jevíčko a ELDEK, s. r. o., Hlavní 177, 679 38
Cetkovice na akci „Zřízení bytové jednotky v 1. NP DPS, Svitavská 838,
Jevíčko“ dle cenové nabídky ve výši do 155.438 Kč včetně DPH,
h) prodej rodinného domu č. p. 67 v Jevíčku, část Zadní Arnoštov postaveného
na pozemku p. č. st. 159 a pozemek p. č. st. 159 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 93 m2 v obci Jevíčko a k. ú. Zadní Arnoštov panu Miroslavu Třískovi,
Zadní Arnoštov 67, 569 43 Jevíčko za cenu 241 000 Kč + úhradu správního
poplatku katastrálnímu úřadu,
i) prodej rodinného domu č. p. 65 v Jevíčku, část Zadní Arnoštov postaveného
na pozemku p. č. st. 157 a pozemek p. č. st. 157 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 93 m2 v obci Jevíčko a k. ú. Zadní Arnoštov paní Věře Krejčí, Zadní
Arnoštov 65, 569 43 Jevíčko za cenu 258 000 Kč + úhradu správního poplatku
katastrálnímu úřadu,
j) dar parcel ve zjednodušené evidenci č. 2691 a č. 2692 – orná půda o výměře
3 965 m2 v obci Jaroměřice a k. ú. Jaroměřice Obci Jaroměřice z důvodu dle
přílohy zápisu,
k) kupní smlouvu o převodu spoluvlastnického podílu a prodej id. 1/4 pozemku
p. č. 50 – zahrada o výměře 472 m2 v obci Jevíčko a k. ú. Jevíčko-město panu
PhDr. Vítu Bubeníkovi, 41 TUPPER STREET, ST. JOHN´S, Kanada za cenu
1,- Kč/m2 + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu,
l) kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ilonou Klíčovou, K. Čapka 782,
569 43 Jevíčko a Miroslavem Klíčem, Legionářská 2093/1, 680 01 Boskovice na
prodej p. č. 5143/5 – orná půda o výměře 1028 m2 v obci Jevíčko a k. ú.
Jevíčko-předměstí, která byla oddělena z p. č. 5143 dle Geometrického plánu
č. 951-481/2006 vyhotoveným firmou Ing. Martin Dědourek, CSc., Geodézie
Svitavy dne 18.08.2006, za cenu 250,- Kč/m2, tj. 257.000 Kč + úhradu zaměření
geometrickým plánem + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu,
m) společnost Továrna hasicí techniky, s. r. o., Starohradská 316, 572 01 Polička
jako dodavatelskou firmu na cisternovou automobilovou stříkačku pro JSDH
Jevíčko na základě výsledku výběrového řízení ze dne 24.07.2007,
n) smlouvu o dílo mezi Městem Jevíčko a firmou František Hanzal, Dr. Klimeše
682, 569 43 Jevíčko na akci „Úprava rajského dvora Augustiniánského kláštera“
dle cenové nabídky ve výši 170.000 Kč včetně DPH.
11/2 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) rozbor hospodaření za I.–VI. 2007,
b) informaci starosty o výši ceny projektové dokumentace na akci „Úprava
zdravotnického zařízení K. H. Borovského 586, Jevíčko“, která činí 57.500 Kč
bez DPH,
c) informaci starosty o výběrovém řízení na veřejnou zakázku – „Cisternová
automobilová stříkačka pro JSDH Jevíčko“,
d) informaci starosty o programu „Jevíčské pouti 2007“.
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11/3 Zastupitelstvo pověřuje:
a) radu města provádět rozpočtová opatření v rámci schválených závazných
ukazatelů dle § 102, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů.
11/4 Zastupitelstvo ruší:
a) bod usnesení č. 8/1 písm. h) ze dne 02.05.2007 – prodej rodinného domu
č. p. 67 v Jevíčku, část Zadní Arnoštov postavený na pozemku p. č. st. 159 a
pozemek p. č. st. 159 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zadní Arnoštov panu
Tomášovi Třískovi, Zadní Arnoštov 67, 569 43 Jevíčko za cenu 241 000 Kč +
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu,
b) bod usnesení č. 8/1 písm. f) ze dne 02.05.2007 – prodej rodinného domu
č. p. 65 v Jevíčku, část Zadní Arnoštov postavený na pozemku p. č. st. 157 a
pozemek p. č. st. 157 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zadní Arnoštov panu
Petrovi Krejčímu, Zadní Arnoštov 65, 569 43 Jevíčko za cenu 258 000 Kč +
úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu.
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 15. 8. 2007
12/1 Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Vojtěch Hebelka, Ing. Kamil Stopka, Mgr. Jiří
Janeček,
b) ověřovatele zápisu: Ing. Jaroslav Zezula, RNDr. Dag Hrubý,
c) program zasedání,
d) rekonstrukci budovy č. p. 586, Jevíčko – část chirurgická ambulance,
financovanou formou úvěru města ve výši maximálně 3,5 mil. Kč,
e) nájem za nebytové prostory v budově č. p. 586, Jevíčko – část chirurgická
ambulance po rekonstrukci ve výši 20.000 Kč měsíčně,
f) koupi projektové dokumentace vč. závazných stanovisek na akci „Úprava
zdravotnického zařízení v budově č. p. 586, Jevíčko“ za cenu 86.275 Kč vč.
DPH,
g) kupní smlouvu a prodej rodinného domu č. p. 63 v Jevíčku, část Zadní
Arnoštov postaveného na pozemku p. č. st. 155 a pozemek p. č. st. 155 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 93 m2 v obci Jevíčko a k. ú. Zadní
Arnoštov panu Janu Zverbíkovi, Zadní Arnoštov 63, 569 43 Jevíčko za cenu
282.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu,
h) kupní smlouvu a prodej pozemku p. č. st. 269/3 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 15 m2 a pozemku p. č. 2589 – ostatní plocha o výměře 82 m2, obě
v obci Jevíčko a k. ú. Jevíčko-předměstí panu Tomáši Kosíkovi, Brněnská 345,
569 43 Jevíčko za cenu 1 Kč/m2 + úhradu správního poplatku katastrálnímu
úřadu,
i) nabídku bezúplatného převodu nemovitostí – bývalé židovské synagogy
postavené na pozemku p. č. st. 119 a pozemku p. č. st. 119 – zastavěná plocha a
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nádvoří o výměře 296 m2 v obci Jevíčko a k. ú. Jevíčko-předměstí z majetku
Církve čsl. husitské, náboženské obce Moravská Třebová do majetku Města
Jevíčko + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu.
12/2 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu o činnosti kontrolního výboru za období 01–06/2007,
b) žádost MUDr. Jany Melkové ve věci úpravy zdravotnického zařízení
v budově č. p. 586, Jevíčko,
c) dopis Ing. Jana Matouška – poznámka k ekonomice investic do úpravy
zdravotnického zařízení v budově č. p. 586, Jevíčko,
d) návrh smlouvy mezi Městem Jevíčko a VČP Net, s. r. o., o vzájemné
spolupráci při přípravě a realizaci plynofikace lokality „Panské pole“.
12/3 Zastupitelstvo neschvaluje:
a) pověření RM rozpracováním nájemní smlouvy na nebytové prostory
chirurgické ambulance v budově č. p. 586, Jevíčko s nájmem 20.000 Kč měsíčně
po dobu osmi let a následným navýšením dle možností a po dohodě s MUDr.
Melkovou.
12/4 Zastupitelstvo ruší:
a) bod usnesení ZM 11/1 písm. l) ze dne 20. 8. 2003 – ZM schvaluje návrh
příplatku 20 Kč/stánek/den jako úhradu organizace a úklidu veřejného
prostranství.

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti přeje rodičům narozených dětí:
Anne Marie Kubínová
Matěj Hněvsa
Patricie Kučerová
Sňatky:
Josef Valenta – Kateřina Křenková

Přejeme hodně štěstí
Životní jubileum v září 2007 oslaví:
Agnesa Dokoupilová
Miroslav Krejcar
Antonín Christ
Zdenka Kudláčková
Marie Mazalová

Blahopřejeme
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Program kina Astra na září
1. 9. sobota v 17.30 hod.
Koprodukční širokoúhlý film SRN a USA:
ČÍSLO 23
Pravda si tě najde... Fenomén čísla dvacet tři se opírá o víru, že všechny nehody
či události jsou přímo spjaté s tímto číslem. Jim Carrey a Virginia Madsenová
v hl. roli fantastického thrilleru.
Vstupné: 59,-Kč
98 minut
Mládeži přístupný
8. 9. sobota v 17.30 hod.
Americký širokoúhlý film:
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SVĚTA
Třetí část pirátského dobrodružství. Historická hororová komedie s Johnny
Deppem v hlavní roli.
Vstupné: 69,-Kč
169 minut
Mládeži přístupný
15. 9. sobota v 17.30 hod.
Koprodukční Česko – Slovenský film:
ROMING
Komedie s Bolkem Polívkou a Mariánem Labudou od tvůrců filmu Účastníci
zájezdu.
Vstupné: 69,-Kč
105 minut
Mládeži přístupný
22. 9. sobota v 17.30 hod.
Dánský film v českém znění:
TERKEL MÁ PROBLÉM
Film, který musíte vidět dřív, než Vám ho doma zakážou …Pozor – tento film
není pro děti!!!
Vstupné: 64,-Kč
75 minut
Mládeži nepřístupný
Jevíčský zpravodaj 9/2007
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29. 9. sobota v 17.30 hod.
Americký širokoúhlý film:
DANNYHO PARŤÁCI 3
Pomsta je zábavná věc... Kriminální komedie. V hlavní roli George Clooney,
Brad Pitt a hvězdné obsazení je obohaceno o Ala Pacina a Ellen Barkinovou.
Vstupné: 64,-Kč
122 minut
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný

Z historie domu č. 5 v Jevíčku
(dnes Kostelní 43)
V pozůstalosti svého prastrýce, hodináře a učitele hudby Aloise
Gottwalda, Kostelní 43/5, jsem našla písemně zaznamenanou historii domu,
sepsanou Jaroslavem Mackerlem.
Představuje jednu stranu strojopisu napsanou na klasickém psacím
stroji. Ačkoliv jde o popis jednoho objektu, lze si v něm na jedné straně
připomenout historii celého Jevíčka, na druhé straně může posloužit jako
zajímavé doplnění údajů týkajících se konkrétních otázek – řemesel,
národnostního či náboženského složení obyvatel, vývoje populace a
majetkových poměrů, historie sousedících objektů atd. Vypracování historie je
datováno v Jevíčku dne 11.7.1954.
Je pravděpodobné, že obdobných dílčích historií domů v Jevíčku
vypracoval Jaroslav Mackerle více. Bylo by přínosem pro poznání minulosti
Jevíčka, kdyby je případní držitelé poskytli k prostudování.
Jaroslava Čajová

Dům č. 5 v Jevíčku jest domem rynkovním, tj. domem
hruboměšťanským, s právem vařiti pivo. Toto právo finančně vynášelo, i když
pořádka vaření piva přišla na dům jednou za jeden a půl roku. Proto se jevičtí o
toto vaření piva tak přeli jak s pány, tak i s uličníky, to jest majiteli uličních
domů a s předměšťáky, kteří toto právo chtěli.
Dům č. 5 jako hruboměšťanský dům byl založen hned při založení
města Jevíčka a to někdy kolem 1225. Jeho osudy neznáme. Sdílel osudy všech
jiných jevických domů za válek, moru, hladu, ohně i pohody.
Jeho bližší osudy se dovídáme až z gruntovních knih, kde můžeme
sledovati jeho majitele i osudy.
Prvním jeho známým majitelem byl Václav Vařečka, správce sboru
Českých bratří, kterýžto sbor stával na místě dnešních domů č. 39-41
V Židovské, nyní Soudní ulici.
Jevíčský zpravodaj 9/2007
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Vdovec Václav Vařečka si vzal roku 1609 za Manželku Markytu, vdovu
po zemřelém Matěji Vahovi (z čísla 62). Toho roku ve středu po neděli Kantate
byl Václav Vařečka svědkem na svatbě poctivého mládence českého bratra
Martina Tadea s poctivou pannou Annou, dcerou Pavla Chrásteckého z města
Zábřehu. Byla to slavná svatba v domě purkmistra Jana Čecha na náměstí č. 80,
v přítomnosti Jana Bílského z Kaříšova, Wolfa Pucharta z Woděrad, Jana
Dobšice z Splavu, Václava Drahanovského z Pěnčína, dvojctihodného kněze
Erazima Strážnického, faráře jevíckého, atd., atd.
Ročního poplatku neboli purkrechtu platil Václav ročně 12 grošů. Dům
byl dobře postavený, jistě z kamene, protože stál právě tolik, co jiné domy
honosnější stojící na rynku.
Roku 1620 koupil tento dům Jokl Arnoštovský, řezník, za 600 hřiven,
velikého čísla.
Roku 1635 koupil dům Kawka Martin, mlynář.
Roku 1650 koupil dům Liter Jan, krejčí, někdy lokaj jeho milosti pána
jevického Žalkovského.
Roku 1661 koupil dům Rak Jakub, rektor jevický. Škola zde byla jen
farní a klášterní. Učil asi na škole farní. Ta stála tam, kde stávalo hasičské
skladiště.
Roku 1666 koupil dům Jiřík Šmíd od vdovy po Jakubu Rakovi.
Potom byl na domě Martin Sponer, po něm Mates Sponer a Bernard
Veselý.
Roku 1692 bydlel tu Mates Sponer se ženou a dvěma dětmi, pak tovaryš
a dívka.
Roku 1709 koupil dům Petr Sala za 600 hřiven a sumu položil Veruně
Bernardové, protože její muž skrz nějakou fantazii od ní odešel. Petr Sala slíbil
Veruně postaviti novou chalupu na jistém místě po neb. Martinu Mikšínovi.
Dům byl spustlý a proto se Petru Salovi z placení vejrunku jedna hřivna
upustila.
Roku 1737 zdědil dům Petr Sala od otce Petra Saly. Na jedné straně byl
sousedem Kristian Sedláček, na druhé Jiřík Poulik.
Roku 1743 dostal dům Mikuláš Sala od otce Petra Saly.
Roku 1754 koupil dům Leopold Melzer od vdovy Rosalie Salové.
Roku 1755 koupil dům Josef Krejčí.
Roku 1772 koupil dům Jiřík Wybral.
Roku 1776 koupil dům Tomáš Zezula.
Roku 1802 koupil dům Karel Zezula, barvíř, od otce Tomáše Zezuly.
K domu patřilo 29 sáhů pozemků a dům stál 1600 zlatých.
Roku 1846 dostal dům příděl z rozdělených obecních lesů tři jitra a
1334 sáhů lesa.
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Akce Městské knihovny v září
V úterý 4. září v 18.00 hodin bude slavnostně zahájena výstava
fotografií Jana Košťála, které nasbíral na svých cestách Asií.
Úvodního slova se ujme Rudolf Beran a o hudební doprovod se
houslovým recitálem postará Barbora Křivinková.
Nenechte si ujít tradičně skvělé fotografie Jana Košťála, výstava bude
otevřena v sálech zámečku pouze do neděle 9. září (středa–pátek 9–11 13–17 h,
sobota–neděle 13–16 h).
Ve čtvrtek 20. září v 18.00 hodin jsme pro vás připravili povídání
s historikem, etnografem, spisovatelem a publicistou PhDr. Vlastimilem
Vondruškou, CSc., kterého znají všichni milovníci historických románů série
Hříšní lidé Království českého, Letopisy královské koruny, Prodavači ostatků,
Sběratelé ostatků. Beseda proběhne v sálech zámečku v Jevíčku.
Pro všechny, kteří mají chuť popohnat svoje mozkové závity, začít
s novým jazykem, nebo oprášit jazyk, který se již učili, jsou připraveny jazykové
kurzy. Kurzy jsou v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně, probíhají na zámečku a
přihlásit se do nich můžete v Městské knihovně osobně, e-mailem:
knihovna@jevicko.net, nebo na tel. čísle 461 325 229. Počet účastníků
v jednotlivých kurzech je omezen.
Pro rok 2007/2008 budou otevřeny tyto kurzy:

Angličtina pro začátečníky 2 kurzy
Angličtina pro mírně pokročilé
Němčina pro začátečníky
Němčina pro pokročilé /konverzační témata/
Ruský jazyk
Jazykové kurzy probíhají v podvečer od října do konce měsíce května.
V úterý 11. září a středu 12. září bude městská knihovna uzavřena.
Budeme v Seči u Chrudimi, kde budou probíhat přednášky a semináře v rámci
celostátní konference „Knihovny současnosti“. Děkujeme za pochopení.

Závěrečné taneční vystoupení
Rádi bychom se vrátili na konec školního roku, kdy se 26. 6. konalo
závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Jevíčko. Příznivci tance z Jevíčka i
širokého okolí obsadili všechna místa v sále a vytvořili tak všem účinkujícím
nezapomenutelnou atmosféru. Netušili jsme, že je mezi nimi také Mgr. Milan
Pokorný, dřívější umělecký šéf brněnské operety, který nám poslal tento
pozdrav…
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Pozdrav z Brna do Jevíčka
Málokdo z dnešních mladých ví, že Antonín Dvořák, když skončil
povinnou školní docházku, se musel jít učit řezníkem. A byl by řezničinu, i se
svou jemnou duší, musel dělat celý život, nebýt učitele ze Zlonic Antonína
Liehmanna, který přemluvil Dvořákova otce, aby poslal Toníka na studium
konzervatoře do Prahy, protože „nadání od Pánaboha v něm jest“.
Dvořák nikdy na tuto pomoc a přímluvu nezapomněl. Už dávno ve
světě slavný, napsal operu Jakobín, ve které jednu z hlavních rolí zaujímá
postava učitele Bendy, postava naplněná Dvořákovou vroucností.
Tento regenschori na začátku 2. dějství opery zkouší se sborem
vesnických amatérů Serenádu, kterou složil on sám, na počest nově
nastupujícího hraběte, nejvyšší vrchnosti. Vidíme sbor – chlapce „v kalhotách
s jedním šrákem“, taky starší výrostky, malá děvčátka, i už budoucí slečny,
zatím ještě „samá ruka, samá noha“, na podiu se chystá vesnická kapela
amatérů, začne ladit, slyšíme fidlat housle, klarinet, kontrabas . . . a když se
užuž zdá, že skeletní kritikové, žijící v oblacích hudby světových skladatelů,
pozvedají špičaté, nic nechápající nosy s přezíravě rozšířenými nozdrami, aby
na tu amatérštinu reagovali palcem, obráceným dolů, zahřmí v orchestru
tympán, a Dvořák povýší tuto vesnickou, barvotiskovou selanku Serenády
svým geniem do hudební polohy, kterou by si byl jistě s chutí zadirigoval i před
právě 50 lety zesnulý nejslavnější dirigent světa – Arturo Toscanini, kdyby se
mu dostala do rukou . . .
Tato analogie mi napadla, když jsem 26. června odcházel z hlediště
jevíčského biografu. Konala se tam taneční produkce…
I moje malá vnučka tam tancovala, proto jsem vlastně přišel . . . aniž
bych, to se přiznám, byl nějak zvlášť zvědavý na celý program . . . celý
pracovní život jsem prožil v divadle, to už člověk není tak žhavý všeho, co se
odehrává na jevišti, ale, říkal jsem si, pořád lepší, než otevřít televizor a uvidět
konec dílu nějaké telenovely nebo seriálu, kde On ji políbil a Ona omdlela . . .
A jak běžel čas, jak šlo taneční číslo za číslem, rostl můj údiv nad tím,
co taky dnes mladí, i nejmladší dokáží, blýskaly se tam nápady, které byly hodny
profesionálů, a účinkující bez zaváhání stříleli těžší i těžké náboje své velitelky
s nadšením, beze stopy nudy, laxnosti, či otrávenosti v pohybu i v mimice. Bylo
to emotivní.
A tak, jako v tom Jakobínu, se najednou zhroutila přehrada mezi profi
a amatéry, některé nápady by patřily na profesionální scénu. Byly moderní, a
nikde neukradené.
Pak ředitel školy – protože nikdo jim neuměl (nebo už nestačil)
vymyslet konferenciéra, který by spojoval čísla, a taky vyplňoval pauzy, nutné
k převleku (třeba recitací vhodných moderních veršů) – představil dívky, které
Jevíčský zpravodaj 9/2007

18

www.jevicko.cz

letos doběhly až do cílové pásky, a potom představil tu, která to vše vymyslela a
dala dohromady: Alču.
Alča. Nechť mi promine, prošvihl jsem snad sekundu, kdy možná řekl
i její příjmení. Mladá, velmi pěkná dívka, silně charizmatická. Ano, hodně jsem
tleskal, protože musela být udřená jako otrokyně, autorka všeho, a taky Múza
vlastních nápadů, které vážně nejsou tak zcela obvyklé . . .
A tak potom, když jsem vyšel na ulici, jsem si představil, že jsem mladý,
že jsem důstojník z povolání, a že právě se svojí rotou pochoduji tou užší,
jevíčskou ulicí. A že právě se z budovy biografu vyřítili účinkující, i se svojí
Alčou.
Čestné slovo: zavelel bych POZOR ! VPRAVO HLEĎ ! !
Mgr. Milan Pokorný
dřívější umělecký šéf brněnské operety

Pozdrav z Lanškrouna
Paní Marie Čechová již nebydlí v Jevíčku na Okružní ulici, nýbrž
v Domově důchodců v Lanškrouně, ale stále vzpomíná. Jak? To si můžete nyní
přečíst. Paní Čechové děkujeme a zdravíme ji. Za zprostředkování textu
děkujeme paní Mlatečkové.
Vzpomínky na Jevíčko
„70 let jsem tam žila
a ráda jsem tam byla.
Město moje rodné,
v zemi krásné úrodné.
Malá Haná se zove tento kraj.
Je tam krásně, je tam ráj.
Městu hradební věž vévodí,
že již přes 700 let stojí, jí nevadí.
Rozhlíží se krajem, lesů a strání,
kde klidná hladina přehrady vábí.
Vznáší se i nad říší dávných stínů,
ale také nad nádherou přírody
a louky plné úpolínů.
To je ten kraj, kde chleba se rodí,
kde šťastně žijí lidé a děti do školy chodí.
Představuji si, jak se mi tam krásně žilo.
Nejsem sama, je nás víc,
co jsme šli osudu vstříc.
Z bohatého kraje do kraje z nemanic.
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Připomínám si záhony stolístek v letní nádheře a vlaštovky zpěv.
Nezapomenu na kvetoucí jabloně, hrušně a meruňky.
Tyhle věci jsou trvalé a nedají se zapomenout.
Můj věrný pejsek Čipera byl mi stále v patách a z očí mi zde moje čte přání.
Společně jsme pracovali a se radovali.
Nebudu již vyprávět, neboť Jevíčko není již můj domov.
Zůstává jen vzpomínání.
Domov máme teď tady – v Lanškrouně.
Je to tady nové, krásné zařízení.
Je tady také milá a upřímná společnost.
Děkuji všem, kteří mi zpříjemňují život (na stáří).“

Kuželkářská liga ESKÁ 2007
Poř.
1
2
3
4
5
6-7
6-7
8
9
10-11
10-11
12-13
12-13
14-15
14-15
16-17
16-17
18
19
20

Výsledky kuželkářské ligy ESKÁ 2007 po 4. kole
(pouze bodovaná umístění)
Jméno
Body
PETR ŠILHAN
28
RENÉ MÜLLER
23
MARTIN SCHUPPLER
16
VLASTIMIL JEDLIČKA
15
KAREL PORTYŠ
13
PAVEL LIEBL
12
JIŘÍ TOVÁREK
12
KAREL ŠTINDL ml.
11
JAROMÍR PELÍŠEK
10
DANIEL PEKA
9
JIŘÍ BOČEK
9
RADOMIL SEDLÁK
8
JIŘÍ PEKA
8
MILAN PÍSEK
7
KAMIL HROUZEK
7
LENKA SMÉKALOVÁ
6
KAMIL STOPKA
6
KAREL DRAČKA
5
MILAN MACKERLE
4
JAROSLAV VAŠÍČEK st.
3
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21
MILAN HUBLÍK
22-23 IVANA ŠTINDLOVÁ
22-23 JIŘÍ DRAŽIL

1
1
1

Zveme na fotbal
Muži A
5. kolo 01.09.2007 17:00
7. kolo 15.09.2007 16:30

SO
SO

Jevíčko – Opatov
Jevíčko – Linhartice

Muži B
5. kolo
7. kolo
14. kolo
9. kolo

17:00
16:30
16:30
16:30

NE
NE
ČT
SO

Jevíčko B – Jedlová
Jevíčko B – Staré Město
Jevíčko B – Kunčina
Jevíčko B – Boršov

Dorost
5. kolo 01.09.2007 14:45
7. kolo 15.09.2007 14:15
8. kolo 22.09.2007 14:15

SO
SO
SO

Jevíčko – Moravany
Jevíčko – Linhartice
Jevíčko – Horní Újezd

02.09.2007
16.09.2007
27.09.2007
29.09.2007
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Žáci
5. kolo
7. kolo
3. kolo
8. kolo

02.09.2007
16.09.2007
20.09.2007
22.09.2007

14:45
14:15
16:30
10:00

NE
NE
ČT
SO

Jevíčko – Staré Město
Jevíčko – Linhartice
Jevíčko – Vendolí
Jevíčko – Morašice

Z historie jevíčské kopané
Bradova západomoravská župa fotbalová v odboji a historii.
Uspořádal F. V. Ryšavý v roce 1946
SK JEVÍČKO
V tomto koutku naší oblasti mají sportovci zvláštní smysl pro estetiku při
budování svých hřišť. SK Jevíčko má stadion, o němž se zcela právem tvrdí, že
je skvěle vystavěn pro rekreaci i pro osvěžení všech místních občanů. Od
r. 1921, tedy již více než 20 let, plní SK Jevíčko své poslání k prospěchu
mladých lidí. Vybudoval si svoji usilovnou a vážnou prací takovou posici
v místě, že již řadu let je hybnou pákou kulturní činnosti a je vzorem jiným
spolkům v celém okolí. Z nepatrného finančního základu asi K 9000,- zřídil
podnik, který je oceněn 150.000,-Kč. Na svém hřišti má vedle hrací plochy i
plovárnu, velmi dobře zavedenou. Film, který by znázorňoval vývoj SK Jevíčko,
mohl býti předváděn po všech našich vesnicích i městech jako vzor pro jiné
kluby. V r. 1925 dostal od pozemkového ústavu 11/2 ha půdy, přirozeně pro
sportovní účely zcela nezpracovaný. Dva roky se členové lopotili na tomto
úhoru. Pro fotbalisty stavěli hřiště a pro jevíčské občany plovárnu. Stavěli pilně,
svědomitě a radostně, neboť stavěli věc, již podobně nebylo daleko široko
v okolí. Mezi tím hrávali fotbalisté na louce, vypůjčené od různých majitelů.
Obecenstvo i v těch dobách neskrblilo uznáním. Ale nejen jevíčští sportovci,
nýbrž i celé město se těšilo na okamžik, kdy se otevřou brány nového stadionu.
To pak přišlo zvědavců, když v r. 1927 byla poprvé vpuštěna voda do betonové
nádrže, jež měla rozměry 40 x 22 m a postupnou hloubku od půl metru do 2,80
m. SK Jevíčko nesložil však ani potom ruce v klín, aby se jen shlížel ve výsledku
své práce. Stále, každým rokem upravuje znovu celý objekt a doplňuje jej
různým zařízením pro pohodlí návštěvníků. Postavil čtyřicet menších kabin
kromě dvou velkých společných, zřídil sprchy, hřiště pro odbíjenou, dva
tenisové dvorce, kuželnu, bufet s přilehlou hostinskou místností, před níž stíny
lip v letních parných měsících poskytují návštěvníkům fotbalových zápasů i
plovárny osvěžení. Gramofonový zesilovač jen zábavu zpestřuje. Před výstavní
vstupní branou zkrášluje celé prostranství socha discobola od profesora M.
Poláka. Malebně umístěné stromy a keře zvyšují ladnost celého podniku.
Nezapomnělo se ani na vhodné stanoviště pro motorová vozidla, aby bylo
všestranně postaráno o pohodlí.
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Těžké chvíle prožíval mnohdy výbor při rozhodování buď o nových
investicích, nebo o stanovisku k jiným korporacím. Bylo to zejména v počátcích
výstavby, kdy se výbor snažil přinutiti jevíčskou obec, aby se zúčastnila finančně,
zřízení plovárny. Později z těchže důvodů jednala s jevíčskými tělocvičnými
jednotami. Nebylo však dosaženo dohody ani v prvním, ani druhém jednání,
poněvadž podmínky byly pro klub nepřijatelné.

A tak se postavil klub na vlastní nohy, vybudoval stadion, který je chloubou
celého kraje. Zasloužili se o to zejména profesor Jindřich Malec, jenž po dvacet
let stojí v čele klubu a byl posléze jmenován valnou hromadou čestným
předsedou, dále pak Ing. Miloš Bareš, Ing. Rud. Bulička, Ing., Vladimír Kovář,
Ing. Lamb. Dračka a p. Ed. Podhrázský. Tito všichni byli za své zásluhy
jmenováni ještě další celou řadou členů, kteří se vzornou a nenáročnou prací
zapsali zlatým písmem do dějin klubu. Mezi nimi jsou: zemřelý Adolf Křivánek,
Emil Machorek, L. Křivánek, J. Mackerle, E. Jeřábek, A. Brabenec. Potom
členové: dlouholetý místopředseda František Svojanovský, Ing. Karel Mackerle,
Karel Žák, M. Sedlák, F. Zezula, František Přichystal, E. Kilián, J. Mackerle,
F. Machorek, O. Marková, Jul. Podhrázská, Vlasta Kiliánová, Miluše Vrbková a
Marie Lukšová.
Po dobu okupace se omezovala činnost SK Jevíčko pouze na fotbal a
odbor šachový. V provozu byla také plovárna, odbor basketbalový a ledního
hokeje. Spolupráce s Kuratoriem, která byla ve všech klubech nařízena, byla
prováděna tak, že SK Jevíčko byl označen jako nejhorší klub z celého okresu.
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Také jevíčští členové sportovního klubu neušli pozornosti gestapa – tak primář
dětského sanatoria v Šumperku Dr. Otakar Reiss zemřel v Terezíně, když, ač
sám k smrti nemocen, ještě léčil druhé. Zemřel na skvrnitý tyf. Dále byl
popraven Petr Müller a v koncentračních táborech vězněni profesor F. Černý a
profesor Josef Veselý. Válečná litice neušetřila ani sportovní klub od poškození.
Stadion byl přeměněn ve stanoviště dobytka, který tu natropil škody, odhadnuté
na 20.000,-Kč. Členové po příchodu Rudé armády se zúčastnili práce pro
vybudování republiky, někteří jsou činní v místním, jiní v okresním národním
výboru a předsedou okresního národního výboru v Jevíčku je také člen SK
Jevíčko, MUDr. Ladislav Lang.

Tenisté hráli o Jevíčskou věž
Letos proběhl již 38. ročník tradičního tenisového turnaje. Zúčastnilo se
ho 22 dvojic z různých míst a vše bylo výborné a tradiční. Atmosféra,
občerstvení, výkony, vítězové (Vondráček – Vurm z Brna), panorama jevíčské
věže. Jen ti naši opět nevyhráli. Nevadí, hlavně že zvítězil kvalitní tenis. Za rok
nashledanou.

Jevíčský zpravodaj Září 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 9/2007

24

www.jevicko.cz

