Leden 2008

Budeme slavit!

Pozvánka starosty města
Starosta města a zastupitelé srdečně zvou
občany města k novoročnímu přípitku 1. 1. 2008
v 0:30 hod. před budovou městského úřadu.

Co je ještě nového u nás
Zatímco příroda s postupujícím ochlazováním zpomaluje, lidé naopak
zrychlují. Tu koncert, tu jízda parním vlakem, mikulášský karneval, beseda či
dárečková neděle. Dárky nakoupit, také doma něco poklidit. Ne všechno se
samozřejmě vydaří, tak jako třeba počasí při mikulášské jízdě parního vlaku, což
ostatně dokumentuje i naše fotografie. Pro diváky s černobílými televizory,

lokomotiva je černá a obloha modrá. Třeba ten punč při dárečkové neděli došel
nějak brzo, ale co se dá dělat.
My v redakci jsme rádi, že jste s námi celý rok vydrželi a přejeme do
nového roku Vám, čtenářům Zpravodaje, hodně pohody a zdraví. My se
budeme snažit vydržet to zase s Vámi. Čeká nás jubilejní rok, takže jistě bude o
čem psát, zejména když nás budete zásobovat svými příspěvky. A poznámka na
závěr, všimli jste si, o kom tentokráte nepadlo ani slovo?

Policejní zprávy
Za pomoci žebříku vnikl do bytu poškozené
Padesátiletého muže z Jevíčska 11. prosince v 7:45 zadrželi
policisté v době, kdy neoprávněně vnikl do bytu šestačtyřicetileté
ženy v obci Jevíčko. Za pomoci žebříku vnikl pootevřeným oknem do bytu v
prvním poschodí. Nyní zpytuje svědomí a čelí obvinění z trestného činu
porušování domovní svobody, za který mu hrozí až šestiměsíční trest odnětí
svobody.
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Po násilném vniknutí do objektu obecního úřadu zmizela výpočetní
technika za tisíce
V průběhu víkendu neznámý pachatel násilně vnikl do budovy
obecního úřadu na Jevíčsku. Celou budovu prohledal a z knihovny odcizil
počítačovou techniku a finanční hotovost. Svým jednáním tak způsobil
škodu 46 tisíc korun. Policisté po pachateli intenzivně pátrají.
Krádež soupravy na kácení stromů
V průběhu měsíce října až prosince v obci Bělá u Jevíčka z volně
přístupné plochy dosud neznámý pachatel odcizil soupravu na kácení stromů
značky LOKOMO MAKERI T34 v hodnotě 400 tisíc korun. Věc v současné
době šetří policisté z obvodního oddělení Jevíčko jako trestný čin krádeže, za
který pachateli hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
Pachatel podvodně vylákal sedmitisícovou hotovost, když přislíbil úvěr
Dosud neznámý muž telefonicky zkontaktoval sedmadvacetiletého
muže z Jevíčska a nabídl mu možnost úvěru ve výši 300 tisíc korun. Před
podpisem smlouvy pachatel požadoval sedmitisícovou splátku. Ta byla formou
složenky odeslána, ovšem k vlastnímu podpisu úvěrové smlouvy už nedošlo a
úvěr poskytnut nebyl. Nyní se tímto případem zabývají policisté z obvodního
oddělení Jevíčko, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání
trestného činu podvodu, za který pachateli hrozí až dvouletý trest odnětí
svobody.
Zašel si do pálenice pro slivovici
Dosud neznámý pachatel vnikl o víkendu do bývalého pivovaru v
Jevíčku, kde se v současné době nachází pálenice. Po vypáčení okna vnikl do
kanceláře majitele, kde odcizil 6 litrů slivovice, počítačovou techniku a finanční
hotovost. Svým jednáním dosud neznámý pachatel způsobil pětadvacetiletému
majiteli firmy škodu téměř 59 tisíc korun. Policisté po pachateli pátrají.
Pachateli hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
Krádež automatu na žvýkačky
Překvapení čekalo v pátek 15. 11. 2007 jevíčského obchodníka. Místo
vyhrazené pro automat na žvýkací gumu bylo prázdné. Automat plný žvýkaček
zmizel z chodníku v Kostelní ulici také s řetězem, kterým byl automat připevněn
k budově. Škoda jeho odcizením vznikla ve výši 11 tisíc korun. Věc šetří
policisté z Jevíčka.
npor. Pavel Sedlák, vedoucí oddělení
Jevíčský zpravodaj 1/2008
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Nástěnný kalendář Jevíčka na rok 2008
Kalendář je k zakoupení na MěÚ v Jevíčku u paní Václavkové a
v Informačním centru na Zámečku za cenu 10,50 Kč.

Navštivte webové stránky www.jevicko.cz a v odkazu fotogalerie - „Jevíčko
v proměnách času ve starých fotografiích“ naleznete ucelenou kolekci fotografií
dokumentujících naše město v minulosti. Některé z těchto fotografií jste si až
donedávna mohli prohlédnout také na chodbách Městského úřadu v Jevíčku.
Díky opakujícím se krádežím jsme byli nuceni tuto expozici dočasně stáhnout.
Jevíčský zpravodaj 1/2008
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Ing. Jan Suchomel
"Čtení o Jevíčku a Malé Hané"
Dlouholetý vedoucí Historicko-vlastivědného kroužku a městského
muzea v Jevíčku, Ing. Jan Suchomel, vydal velmi zajímavou publikaci "Čtení o
Jevíčku a Malé Hané", která je k zakoupení na MěÚ v Jevíčku u paní Václavkové
a v Informačním centru na Zámečku za cenu 90,- Kč.

Jevíčský zpravodaj 1/2008
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Zasedání rady
Usnesení z 28. zasedání Rady Města Jevíčka dne 3. 12. 2007
1/28 Rada schvaluje příspěvek 6.000 Kč oddílu stolního tenisu TJ Jevíčko na
pořízení materiálního vybavení.
2/28 Rada pověřuje ve věci decentralizace topného systému v bytovém domě
dle zápisu vedoucí PBH zajištěním přehledu nutných úprav v jednotlivých
bytech dle stávající dispozice včetně cenové kalkulace.
3/28 Rada pověřuje vedoucího OVÚP odpovědí ve věci žádosti dle zápisu.
4/28 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním technického řešení měření
spotřeby el. energie v pronajatých garážích dle zápisu.
5/28 Rada neschvaluje vyhrazení parkovacího místa na ulici Soudní žadatelům
dle zápisu.
6/28 Rada schvaluje roční odměnu řediteli ZŠ ve výši dle přílohy zápisu.
7/28 Rada schvaluje příspěvek 2.000 Kč pořadatelům Tarokového turnaje dne
5. 1. 2008.
8/28 Rada pověřuje investičního technika zajištěním přeložení obrubníků dle
zápisu.
9/28 Rada pověřuje vedoucí PBH konzultací s právníkem ve věci žádosti dle
zápisu.
10/28 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru odpovědí ve věci žádosti
o pronájem pozemku.
11/28 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1502/70 - ostatní plocha v
k. ú. Jevíčko-předměstí o výměře 35 m2.
12/28 Rada schvaluje úhradu 18.000 Kč za 200 ks publikací “Čtení o Jevíčku a
Malé Hané“ vydaných HVK Jevíčko.
13/28 Rada schvaluje úhradu 500 ks nástěnných kalendářů města na rok 2008
ve výši 5.337 Kč a prodejní cenu 10,50 Kč/ks.
14/28 Rada schvaluje cenu 5.000 Kč/měs. za umístění velkoplošného
billboardu společnosti Outdoor Akcent s. r. o., Praha na Palackého náměstí.
15/28 Rada schvaluje cenovou nabídku VHOS a. s., Moravská Třebová na
odstranění pařezů na ulici Slunečná ve výši 23.780 Kč vč. DPH.
16/28 Rada schvaluje úhradu VHOS a. s., Moravská Třebová za technickou
pomoc při řešení problémů na stokové síti města Jevíčko ve výši 49.980 Kč vč.
DPH.
17/28 Rada doporučuje ZM variantu šikmého průjezdného stání autobusů na
Palackého náměstí dle přílohy zápisu a pověřuje OVÚP přípravou podkladů pro
příští jednání ZM.
18/28 Rada schvaluje výměnu kamen v inventáři „Pionýrské chaty“ dle zápisu z
Jevíčský zpravodaj 1/2008
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důvodu požární bezpečnosti.
19/28 Rada jmenuje Bc. Ondřeje Jelínka vedoucím organizačního odboru do
doby, než bude znám výsledek výběrového řízení.
20/28 Rada schvaluje plán práce rady města na rok 2008.
21/28 Rada schvaluje úhradu 400 Kč za divadelní představení na základě
licenční smlouvy dle zápisu.
22/28 Rada pověřuje finanční odbor ve spolupráci s PBH vyřešením
kompenzace nákladů za energii nájemníkům a majitelům domů dle zápisu.
23/28 Rada schvaluje návrh FO na použití zůstatku finančních prostředků z
rezervy výtěžku VHA na kulturní akce v roce 2007 dle zápisu.
24/28 Rada schvaluje systém kontroly nakládání s odpady u podnikatelských
subjektů na území města dle § 80, odst.1, písm.a) a písm.d) zákona č. 185/2001
Sb., v platném znění.
25/28 Rada schvaluje příspěvek 1.500 Kč na úhradu nákladů spojených
s vánočním koledováním dechové hudby Malohanačka 23. 12. 2007 na
Palackého náměstí.
26/28 Rada schvaluje zapůjčení sálu kina Astra na akci „Tříkrálový koncert ZUŠ
6. 1. 2008“.

Nový program na kabelové televizi
Vážení uživatelé kabelové televize, od 13. 12. 2007 je na KT Jevíčko
zprovozněn program NOVA CINEMA na kanálu 22, frekvenci 479,25/5,5.
Vycházíme z četných dotazů a zájmu občanů o tento program. O případném
zvýšení abonentského poplatku bude zastupitelstvo rozhodovat na svém
lednovém zasedání na základě výsledku hospodaření kabelové televize za rok
2007.
Dále uvítáme vaše podněty a připomínky ke kvalitě vysílání kabelové
televize a místního infokanálu OIK na adrese minarikova@jevicko.cz případně
infojevicko@seznam.cz.

Změna svozu komunálního odpadu
Svozová firma SITA CZ a. s. sděluje,
že svoz městského komunálního odpadu se uskuteční
místo pondělí 24. 12. 2007 (Štědrý den)
v sobotu 22. 12. 2007.
Informace platí pro město Jevíčko, Zadní Arnoštov a Mařín.
Jevíčský zpravodaj 1/2008
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Společenská kronika
Vzhledem k zákonu na ochranu osobních údajů nemůže společenská kronika
v této podobě nadále vycházet. Byť za to v redakci nemůžeme, čtenářům se
omlouváme a doufáme, že je zaujmeme jinými příspěvky.

Program kina Astra na leden
5. 1. sobota v 17.30 hod.
Koprodukční širokoúhlý film Anglie a USA v českém znění:
HVĚZDNÝ PRACH
Pohádkový příběh, který stvořila sama Fantazie, o mladém hrdinovi, spadlé
hvězdě, čarodějnicích, vzdušných korzárech a spoustě kouzel.
Vstupné: 54,-Kč
128 minut
Mládeži přístupný
12. 1. sobota v 17.30 hod.
Americký širokoúhlý film:
PROBUZENÍ TMY
Jen on se může postavit temnotě, aby zachránil svět… Je totiž nejmladším
rytířem světla, který se musí postavit tmě v odvěkém souboji dobra a zla. V hl.
roli Christopher Eccleston. Film je určen dětem i dospělým.
Vstupné: 49,-Kč
107 minut
Mládeži přístupný
19. 1. sobota v 17.30 hod.
Americký film:
KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
Žena. Bojovnice. Královna. Postavila se nejmocnější armádě světa v čele svých
vojsk, aby bojovala o svobodnou Anglii proti silnějšímu nepříteli v jedné z
nejslavnějších námořních bitev naší historie.
Vstupné: 49,-Kč
114 minut
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
Jevíčský zpravodaj 1/2008
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26. 1. sobota v 17.30 hod.
Americký širokoúhlý film:
HRDINOVÉ A ZBABĚLCI
Když si nebudeš stát za svým, vždycky prohraješ. Je válka, i když to tak na první
pohled nevypadá. Tisíce vojáků nasazuje americká armáda po celém světě, aby
bojovali s terorismem. V hl. rolích Robert Redford, Meryl Streepová a Tom
Cruise.
Vstupné: 49,-Kč
92 minut
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
Příplatek 1,-Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.
Změna programu vyhrazena.

Koncert v synagoze
V sobotu 1. 12. v 15.00 hod. se uskutečnil v jevíčské synagoze vynikající
koncert pěveckého souboru CANTUS z Jaroměře. Dle reakcí přítomných
posluchačů zaváhali ti z vás, kteří tuto akci nenavštívili. Děkujeme všem
protagonistům za příjemný a hodnotný kulturní zážitek.

Jevíčský zpravodaj 1/2008
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Adventní koncert žáků a učitelů ZUŠ
První adventní neděli se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku
uskutečnil tradiční adventní koncert žáků a učitelů ZUŠ Jevíčko. Děkujeme
všem, kteří přispěli svým darem na zajištění osobní asistence pro děti v Jevíčku.
Výtěžek ve výši 4.901 Kč byl předán Městu Jevíčku, které společně s dalšími
prostředky zajistí financování osobní asistence pro děti se speciálními
potřebami.
Poděkování patří také firmě PIANO SERVIS pana Miroslava Doležela
z Lanškrouna, který laskavě zapůjčil koncertní klavír pro tuto akci. Dále
děkujeme farnosti v Jevíčku, faráři P. Janu Turkovi za pomoc a vstřícnost při
přípravě koncertu.

Takový koncert to není jen vlastní vystoupení, ten je zapotřebí také předem
řádně nachystat, jak dokumentuje naše fotografie.

Krásné prožití svátků vánočních, vše nejlepší
v roce 2008 přeje
kolektiv zaměstnanců základní umělecké školy v Jevíčku.
Jevíčský zpravodaj 1/2008
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Blahopřejeme
V těchto dnech oslavil své životní jubileum Mgr. Petr Pávek, dlouhá léta
aktivně činný na poli kulturním a pedagogickém v Jevíčku, za což mu patří náš
dík. Přejeme mu tedy mnoho zdraví a elánu do dalších jeho uměleckých aktivit,
dále mnoho štěstí v jeho životě osobním i pracovním.

Dárečková neděle na Zámečku
Pracovnice Městské knihovny v Jevíčku připravily třetí adventní neděli
pro všechny občany, kteří mají rádi vánoční atmosféru, také již tradiční
„Dárečkovou neděli“. Úvod provázelo koledování Malohanácké muziky
v přilehlém parčíku. Děkujeme všem obětavým muzikantům, byla opravdu zima.

Jevíčský zpravodaj 1/2008
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Současně vás všechny zveme na „Vánoční mls“ do sálů Zámečku v pátek
od 15:00 hodin, vyhlášení nejzdařilejších dobrot proběhne v 18:30 hodin.

Smutné výročí
Letošního roku uplynulo deset let od sloučení SOUZ Jevíčko s SOUZ
Boskovice, tudíž od zrušení zemědělského školství v Jevíčku. Zápisy se
zachovaly od 16. 11. 1919, kdy bylo vyučováno v Zámečku. R. 1922 bylo
vyučováno již v nové budově (dnešní výzkumný ústav). Po zrušení učiliště
Pracovních záloh RBR 1958 stěhovalo se zemědělské školství do bývalého
kláštera, posledního místa své existence. Ve výuce a zemědělských soutěžích
dosáhli žáci mnoho pěkných výsledků. Za uplynulé období se vystřídalo 7
ředitelů. Přišla doba v nešťastném roce 1997, kdy bylo učiliště spojeno se
SOUZ v Boskovicích a tím zemědělské školství v Jevíčku zaniklo.
U posledních fotografií zařízení jsou podpisy zaměstnanců a dovětek:
„Až se jednou potkáme – krásný pozdrav si dáme.“
František Plech

Jevíčský zpravodaj 1/2008
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Nekrolog
V knize Moudrosti (části Bible) je psáno: „Smrt spravedlivých je
vstupem do pokoje, do věčného odpočinku, do trvalého světla.“ (3.3). Tento
axiom (zásadní poučka) v plné míře platí na mého velkého, již zemřelého přítele,
pana Františka Kadlece z Plechtince.
Nikdy jsem se jej neptal na jeho soukromý život, ale sám se mi svěřil, že
už od mládí toužil po kněžském povolání. Ale tehdejší ateistický,
protináboženský režim, popírající existenci Boha Stvořitele, neměl zájem a ani
nedovolil nábor kandidátů na kněžství. A tak, když pocházel ze selského rodu,
absolvoval střední zemědělskou zahradnickou školu v Lednici. Následně pak
pracoval v Moravské Třebové pod hlavičkou Městského národního výboru jako
zahradník a svými květinovými výpěstky zveleboval do krásy naše starobylé
město.
Velmi se také angažoval jako kostelník a ministrant při farním kostele
Panny Marie. Ale stále v něm dřímala touha po kněžství, proto zůstal po celý
život svobodný. Protože se odlišoval od chování nevěrecké ateistické
společnosti, byl mnohdy terčem kritiky, ale i posměchu.
Po roce 1991, kdy byla povolena existence klášterů, vstoupil do laického
řádu sv. Františka v Moravské Třebové a zde složil i věčné sliby, ale i nadále
vykonával své světské povolání zahradníka až do odchodu do penze.
Považuji za svou morální povinnost osvědčit velký dík za jeho přátelství
a velkou pomoc při organizování našich poutí do významných mariánských
svatyní v Koclířově, ve Sloupu v Moravském krasu, Svatém Kopečku,
v Turzovce, Praze, Plzni, na Svaté Hoře v Příbrami, v Králíkách, Křtinách a i
jinde. Zde všude naši poutníci nacházeli odpuštění, očištění od vin a získávali
nové síly do boje o lepší morální život.
Pan František Kadlec zemřel dne 19. října 2007 ve věku 71 let po těžké
zhoubné nemoci ve Svitavách. Své dlouhé a těžké utrpení statečně nesl až do
okamžiku tělesné smrti. Rozloučení s ním bylo při mši sv. v Městečku Trnávce
v sobotu 27. 10. 2007 za účasti nebývalého množství lidí, kteří zcela zaplnili
trnavský farní kostel. Zádušní mši celebroval farář P. Jan Dobeš, dále kvadrián
OFM. František Uriga z Moravské Třebové a P. František Lízna z Vyšehorek.
Tato mše byla pro přítomné velkým duchovním zážitkem, navíc podtrženým
krásným zpěvem místního kostelního pěveckého sboru.
Milý Františku, budiž Ti na trnavském hřbitově země lehká, snad
se s Tebou na onom světě v nebesích setkáme.
Josef Skácel senior

Jevíčský zpravodaj 1/2008
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Předvánoční ohlédnutí Základní školy
ANKETA "z ulice": Jaký vánoční dárek byste nadělili našemu náměstí?
Oslovili jsme občany města
Jevíčka.
Jaroslava: nové chodníky
a silnice
Zdena: nádherný vánoční
stromeček
Věra: to vážně nevím
Petra: novou dlažbu
Olga: parčík
Tomáš: veřejné WC
Klaudie: prolézačky pro děti
Jan: velké stromy
Lucie: prolézačky pro děti,
Vánoční dílna 29. 11. 2007
opravit silnice
Radka: lepší chodníky
Jiří: veřejné WC
Pavel: veřejné záchody
Tereza Finsterlová, V. B
a Lenka Vykydalová, VII. B, ze školního časopisu
V jevíčské základce se pořád něco děje
29. listopadu naši školu navštívili rodiče v doprovodu svých dětí. Strávili
jsme společně krásné předvánoční odpoledne. Na tradiční vánoční dílně jsme
tvořili adventní věnečky, vánoční ozdoby, přáníčka. Všichni, kdo přišli, si to
užili.
Naše škola ožila také během pondělního dopoledne 17. prosince. Žáci
školy společně s učiteli hodnotili ve třídách vánoční stromečky. Soutěže
třídních kolektivů, kterou vyhlásila žákovská knihovna školy, se zúčastnila také
školní družina a praktická škola. Nejvíce se líbil stromeček 1.A třídy, třídy 6.A a
školní družiny. Rozhodování bylo velmi těžké, protože tvůrci byli velmi
originální. Děti tvořily ozdoby z papíru, přírodnin, napekly a nazdobily perníčky,
ale také se objevily netradiční mušličky.
V měsíci prosinci byla také plně využita kuchyňka naší školy. Děti se svými
učiteli a vychovatelkami pekly vánoční cukroví. Nejoblíbenější je však tradičně
zdobení medových perníčků.
19. prosince proběhl v městském kině vánoční koncert, který připravili pro
rodiče a občany města Jevíčka učitelé naší školy. Program secvičilo asi
sedmdesát žáků od nejmenších po nejstarší.
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Zajímavou tečkou tohoto roku, i když ne školního, je plánovaná svatba,
kterou připravili žáci VIII. B třídy v rámci občanské a rodinné výchovy.
Novomanželé byli oddáni 21. prosince v obřadní síni v Jevíčku. Celý obřad i
s hostinou žáci připravili s třídní učitelkou Jiřinou Finsterlovou, s přípravami
vypomohli také rodiče.
Hana Veselková

Fotky z akcí školy můžete zhlédnout na www.zsjevicko.cz
Soutěž o nejhezčí vánoční stromeček
Vánoční stromek 1.A – 1. místo – zaujaly řetězy zhotovené z popcornu.

Vánoční stromek 6.A – 2. místo –
nejoriginálnější stromeček vyrobený
celý z tvrdého kartonu.
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JEVÍČKO, Okružní II/264
Tel.: 461 542 435, 724 238 311
Otevřeno: pondělí až pátek 7.30 – 16.00 hod.

Oddlužení domácností se zajištěním do dluhu nikdy nespadnout.
Tel.: 777 743 651.
E-mail: r.renta@seznam.cz.
Vývoz septiků a odpadních jímek, čištění domovních odpadů,
kanalizace, potrubí a sifonů. Tlakové a elektromechanické čištění
kanalizace do DN 200. Havarijní služba NON STOP.
Tel.: 603 780 320
www.chemwork.net

Jevíčský zpravodaj Leden 2008 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.
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