Červenec 2007

Gymnázium oslavilo 110 let
V sobotu 23. června prožilo Jevíčko slavnostní den. Místní gymnázium
slavilo 110 let své existence. Počasí až na jednu přeháňku přálo, a tak mohlo
zhruba 800 účastníků z řad absolventů nerušeně slavit. Přitom si mohli
prohlédnout, jakými proměnami prošla budova školy, její okolí i domov
mládeže a také se zúčastnit odpoledního programu v sále hotelu Morava. Vzácní
hosté byli uvítáni na slavnostní pedagogické radě. Přijeli absolventi gymnázia,
europoslanec Jiří Maštálka, poslanec Radko Martínek, bývalý profesor gymnázia
a senátor, dnes starosta Svitav Jiří Brýdl, senátor Václav Koukal, poslanec
Daniel Petruška, krajský radní Josef Janeček a mnoho dalších.

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Juraj
Ševčík předal řediteli školy RNDr. Dagu Hrubému ocenění za dlouholetou

spolupráci v podobě titulu Fakultní škola Přírodovědecké fakulty. Další ocenění
získala škola od matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. A tak
bychom mohli ještě dlouho pokračovat ve výčtu ocenění.
Zkrátka oslavy se vydařily a přinesly mnoho shledání, zážitků a
vzpomínek přesně v duchu hrabalovského motta: Já si vzpomínám jen na ty
slunečné dny.

Maminky, babičky, pozor!
Rodinné centrum Palouček, které je ve stádiu zrodu, chystáme pro vás
otevřít v pěkných prostorách bývalé přírodovědné klubovny již od září.
Klubovna se nachází ve dvoře základní školy. Centrum bude otevřeno dvakrát
týdně pro maminky s malými dětmi. Můžete se u nás scházet, děti si pohrají a vy
si popovídáte, ale rovněž se můžete účastnit různých besed a kulturně
sportovních akcí, které budou součástí provozu našeho centra. A to vše nejen
pro maminky s dětmi, ale i pro naše seniory, kteří se tu mohou scházet také
dvakrát týdně. Mateřská a rodinná centra fungují po celé republice již léta, a to
v hojném počtu. Věříme, že i v Jevíčku bude takové centrum přínosem a zvláště
dlouhá zima, kdy není kam zajít, bude s námi příjemnější a kratší.
Závěrem jen sdělení pro maminky, které by nám chtěly pomoci
s přípravami či dobrým nápadem, nebojte se a volejte:
pí Krejčí
602 767 350
pí Junková
608 517 112
Každé nadšení a pomoc vítáme a těšíme se v září.
Markéta a Jana
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Co už zase nového
Hušák na nás přes pole kyne k vycházce a to znamená, že prázdniny
jsou tady. Pokud nepřijde přívalový liják a do toho se dramaticky neochladí,
budeme se koupat ve Žlíbkách. Ale už to není žádný azur, tak raději zelenou
vypustit a napustit novou. Brněnská přehrada může jen závidět.

Policie radí seniorům
Ročně eviduje policie kolem padesáti trestných činů, jejichž obětí
se stane dříve narozený občan.
Trestná činnost páchaná na seniorech patří k vážným celorepublikovým
problémům dnešní společnosti. Také svitavskému regionu se tento trend
nevyhýbá. Ročně eviduje policie kolem padesáti trestných činů, jejichž obětí se
stane dříve narozený občan. Dosud neznámý pachatel na konci května tohoto
roku, v době kdy senior spal ve svém rodinném domě v Hradci nad Svitavou,
vnikl neuzamčenými dveřmi dovnitř. Poškozeného vzbudil a využil jeho
bezbrannosti a bezradnosti. Z poškozeného pak pod smyšlenou záminkou
vylákal pět tisíc korun a z domu odešel.
Policisté opakovaně radí nejen seniorům, aby neotvírali dveře, pokud
neví, kdo je za nimi. I sympaticky vypadající člověk je schopen ovlivnit Vás
natolik, že mu vydáte pod věrohodně vypadající záminkou nebo při koupi
nepotřebné věci peníze. Často takto navozená situace slouží pouze k tomu, aby
se pachatel dozvěděl, kde uschováváte úspory a ty Vám následně za pomoci
dalšího spolupachatele odcizil.
Opatrnost je na místě i pokud Vás někdo žádá o pomoc v nouzi. Již
několikrát se opakoval scénář, kdy zatímco obyvatel domu nebo bytu v dobré
vůli poskytoval pomoc, další z kumpánů nepozorovaně vnikl dovnitř a odcizil
celoživotní úspory. V takovém případě je možné chovat se bezpečněji. Pořiďte
si na dveře kukátko a řetízek, s osobou za dveřmi pak budete moci
komunikovat, aniž byste se vystavili nebezpečí, že vejde do Vašeho bytu bez
pozvání.
Byt nebo dům je třeba zamykat, a to i pokud jste doma nebo si jen
odskočíte na zahrádku či se smetím. Vykradení neuzamčeného bytu je záležitostí
několika málo minut.
Policie však nechce řešit pouze následky a k tomuto problému zaujala
proaktivní přístup. Již od počátku minulého roku ve spolupráci se starosty obcí,
kterým řešení tohoto problému není lhostejné, pořádá preventivní akce. Jedná
se o besedy určené starším i osaměle žijícím občanům, kde se dozvědí způsoby
nejčastěji páchané trestné činnosti a zejména jak se jim bránit, jak se chovat
bezpečně doma i na ulici.
por. Mgr. Martina Simonová
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Výborný bráška
Takto jej nazvala ze září 1991, ve vzpomínce na zemřelého kněze
P. Pavla Kupku, jednatřicetiletá úřednice z Olomouce: „Byl to výborný bráška.
Posuďte, jak prožíval letošní prázdniny. Dva týdny strávil na skautských
táborech a myslím, že tam děcka naučil uvažovat o dost důležitých věcech, jako
je kamarádství, ohleduplnost a podobně. Pak byl týden na soustředění pro
manželské páry, kde mnohdy až do hluboké noci pomáhal řešit problémy jejich
vzájemného soužití. Před jeho dveřmi byla po celý týden velká fronta lidí, kteří
si psali přímo pořadník. Hned nato pořádal duchovní cvičení pro umělce a
spisovatele v Rožnově pod Radhoštěm. Začátkem srpna pak uspořádal
několikadenní setkání s osamělými maminkami a snažil se řešit jejich existenční
a duchovní problémy. A 9. srpna už odešel do nemocnice“.
Jeho krátký život: zemřel 22.8.1991 ve věku 37 let v nemocnici v Hradci
Králové po dvou opakovaných operacích slepého střeva, byl velmi různorodý,
naplněný láskou a pochopením pro duševní strádání lidí. Narodil se v roce 1954
ve Starém Městě v početné rodině MUDr. Kupky. Po získání středoškolského
vzdělání absolvoval teologickou fakultu v Olomouci a dne 1. srpna 1978 byl
vysvěcen na kněze, následně pak jmenován vikářem arcibiskupství
olomouckého. Jako mladý kněz zde pracoval na podatelně, křtil, sezdával
novomanžele, ale i pohřbíval. Jednou ho velmi poznamenal a změnil život
tragický konec mladého narkomana, kterého ráno nalezli mrtvého na chodníku
u prázdné lahve s toluenem. Umínil si proto, že musí těmto životním
ztroskotancům pomáhat. Seznámil se s P. Liznou (naším jevíčským rodákem),
který byl v té době zaměstnán v olomoucké nemocnici jako “sestrák” a který již
mezi bezdomovci a mladými lidmi tajně působil. Zvali si je na tajná noční
jednání do podzemní katedrály, podporovali je finančně i morálně a nabádali
k spořádanému životu. Jenže tehdejší státní bezpečnosti nic neuniklo. Jednoho
dne byli oba dva zatčeni, převezeni do Ostravy, kde byli podrobeni nepřetržitým
krutým výslechům, bez možnosti odpočinku.
Snad to bylo v roce 1984, tehdy mi volal z ústředního skladu do mé
kanceláře na PŘ Hedvy v Mor. Třebové vedoucí centrálního skladu, člen LM:
“Josef, přijď za námi se podívat, máme tady biskupa!” A tak jsem šel až
k nádraží zjistit, co se děje. Představili mi tam pomocného dělníka Pavla Kupku,
který byl přijat na plný úvazek do skladu. Požádal jsem jej, aby mi ukázal, jak se
obeznámil s prací skladníka. A tak, v hloubi vysokých regálů plných strojních
součástí, jsme se v důvěrném hovoru spřátelili. Svou dobrosrdečnou povahou si
brzy získal sympatie všech svých spolupracovníků. Byl vždy ve své práci
precizní, vyzařoval z něj hluboký optimismus a nikdy nepodléhal depresím.
Postupně si získával u svých spolupracovníků oblibu, respektovali jeho kněžské
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povolání a nebyl již zařazován do nedělních služeb na vykládku železničních
vagónů.
Politické poměry se v naší zemi postupně konsolidovaly, takže již v roce
1986 dostal P. Kupka státní souhlas ke kněžské službě a dnem 1. srpna
nastoupil u nás v Jevíčku jako farář a děkan jevíčský. Měl ve své správě farnosti
Jevíčko, Jaroměřice, Úsobrno, Biskupice a Chornice a navíc dozor nad
děkanátem svitavským. Všude byl aktivní a lidmi navíc velmi oblíben. Především
miloval malé děti a ty se k němu jen hrnuly, aby je mohl pohladit a smát se
s nimi. Byl plný pracovního elánu, opravoval kostely. Především v Jaroměřicích
kostel na návsi byl z gruntu v interiéru zcela přebudován do nové krásy. Budovy
na Kalvárii byly také opraveny, především střechy, rovněž tak v Biskupicích.
Velkou generální přeměnou do nové krásy prošel v roce 1988 i jevíčský chrám
Nanebevzetí Panny Marie. Téměř každý, i staří lidé, ba i nekatolíci, podle svých
sil a schopností zcela nezištně pomáhali. Všechny tyto generální opravy byly
financovány ze sbírek i nekatolíků a dotací z konzistoře Olomouc.
Rád na tuto dobu vzpomíná náš bývalý starosta Petr Spáčil. Bylo to
v období po 17. listopadu 1989, kdy i v Jevíčku vzniklo Občanské fórum.
P. Kupka se mezi prvními do tohoto politického hnutí přihlásil, dal k dispozici i
místnosti na faře, kde se dlouho do noci diskutovalo o nové podobě naší
státnosti v návaznosti na politické změny v naší zemi. Mezi P. Pavlem Kupkou a
Petrem Spáčilem vzniklo v tomto období velké přátelství, které překonalo
jakékoliv předsudky. Jak vzpomíná P. Spáčil: „Když jste s ním začal mluvit, tak
už s vámi byl kámoš.“ Jenže P. Kupka musel brzy s touto činností skončit,
protože politickou činnost měli faráři zakázanou, jako v té době všichni státní
úředníci.
Pohřeb P. Pavla Kupky byl velkolepý. V pátek 30. srpna 1991 jsme se
s ním rozloučili při mši svaté. Náš kostel nestačil pojmout takové množství
smutečních hostů a lidí, kteří se zdaleka sjeli, takže mnoho jich zůstalo stát na
ulici před kostelem a jen z rozhlasu mohli poslouchat pořad bohoslužby.
V Jevíčku celebroval mši svatou P. František hrabě Lobkowicz – biskup z Prahy
a biskupové P. Josef Hrdlička a P. Jan Graubner, arcibiskup z Olomouce. Po
mši sv. byla rakev s P. Kupkou převezena do Olomouce do katedrály sv.
Václava, kde se pak odpoledne konala bohoslužba za účasti nebývalého
množství lidí. Pak byl převezen na ústřední olomoucký hřbitov, kde je P. Pavel
pochován na význačném místě. O našem p. děkanovi Pavlovi se psalo velmi
pochvalně v několika novinách. Je pozoruhodné, že jeho maminka, když jej
přivezli na pohřeb z Hradce Králové a otevřeli jeho rakev, konstatovala, že si jej
Pán připravil na setkání i po tělesné stránce. V rakvi, po dvou operacích, pitvě a
po 10 dnech po smrti v úmorném vedru, vypadal neobyčejně svěží, krásný ve
spánku se vzezřením, jaké měl, když mu bylo 25 let.
Josef Skácel senior
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Vyznání svému rodnému městu Jevíčku
Já Jevíčák jsem rodilý a jak se praví, víc nežli cizí kabát, mám rád svou
košili.
Tou košilí mám na mysli své město drahé, které leží odjakživa na
Moravě, přesněji v srdci Malé Hané.
Bohužel v roce 1960 násilně vyrváno bylo z lůna Brněnského kraje a
nedobrovolně pak do Hradeckého dáno – pro nás pravé Jevíčáky, patrioty a
Moraváky to mělo stejný dopad, jako když po prožité krásné noci dostaví se
tragické ráno.
Plně svéprávné královské město mající ve svém erbu hrdou
moravskou orlici bylo poníženo a uvrženo pod hradeckého lačného lva a
svitavskou (v jejich znaku) jalovou jalovici.
Hradci i Svitavám se pohodlně vládlo na úkor Jevíčka a okolí, protože
z cizího krev neteče a taktéž křivda činěna jiným přece vůbec nebolí…
Tak plundrovali nás až donedávna, když probíhaly politické tahanice. A
pak mocenskými šachy bez váhání strčili nás pardubickému koni přímo do
zadnice.
A aby dílo zkázy bylo zcela dokonáno, Moravská Třebová nám velí.
Skutečnost lze přirovnat k zajíci, co velký hlad má, ale až za plotem nedostupna
pro něj leží kupka zelí…
Za tu dobu temna zodpovědnost plně nese bývalé vedení radnice,
neboť neslyšelo hlas lidu, chtělo kroupy, jim nestačila krupice…
Zaplaťpánbůh, že skončila ta morální otrava, na radnici je svěží ozón,
ctí se vše správné a brání se Morava.
Během krátké doby co tu vládnou, dokázali všechno svými činy,
neokecali nic, jak bývalí, věc žádnou…
Městský ples, příprava oslavy založení města Jevíčka na příští rok, cit
pro zaslouženou důstojnost našeho překrásného města, toto nadevšechno
dokazuje, že na svých místech jsou ti správní, co z jiného než ti padlí, avšak na
rozdíl od nich z velmi dobrého a kvalitního jsou těsta.
Ještě je tu jeden problém, který nás občany dusí, proč až do Třebové či
do Boskovic do obchoďáku se musí?
Jevíčko a okolí má dosti lidí a našel by se jistě i kousek té zelené trávy.
Obchoďák by se tu postavil a to by bylo slávy.
Možná visí ve vzduchu Třebováků veto, ale připomeňme, že přeci
demokracie je v zemi této.
Závěrem chci popřát jevíčské radnici nespoutaný rozlet, aby naplnila
své poslání a přinesla Jevíčku zanedbaný rozkvět.
Karel Peř
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Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 13. zasedání Rady Města Jevíčka dne 28. 5. 2007
1/13 Rada schvaluje záměr prodej pozemků p. č. 1267/3, 1267/17, 1267/18,
1267/35, 1267/41, 1267/42, 1267/71, 1267/72, 1267/73 všechny ostatní
plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí a dále p. č. st. 616/3, 616/8, 670/1, 670/9,
671/1, 702/1 všechny zastavěná plocha v k. ú. Jevíčko - předměstí
2/13 Rada schvaluje příspěvek ve výši 5000,- Kč na akci „Dětský den“ a
pověřuje pí Romanu Václavkovou vypracováním smlouvy o příspěvku
3/13 Rada schvaluje smlouvu s firmou ASEKOL s. r. o., Praha o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu
4/13 Rada schvaluje žádost o povolení výjimky vjezdu os. vozidla k Biocentru
žadateli dle zápisu
5/13 Rada pověřuje Ing. Staňka posouzením stavu přístupové cesty dle zápisu
6/13 Rada uděluje souhlas vlastníka místní komunikace žadateli dle zápisu
7/13 Rada pověřuje starostu předběžným jednáním o možných variantách
úvěru dle zápisu
8/13 Rada schvaluje příspěvek ve výši 20 000,- Kč TJ SK Jevíčko na činnost
9/13 Rada schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. st. 269/3 - zbořeniště a p. č.
2589 - ostatní plocha, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí
10/13 Rada schvaluje plat vedoucího organizačního odboru
11/13 Rada schvaluje mimořádnou odměnu obecnímu kronikáři za zápis do
kroniky za rok 2006
12/13 Rada pověřuje investičního technika spoluprací na projektu „Dětského
centra“ a „Klubu seniorů“
13/13 Rada schvaluje požadavek správce sítě na zakoupení baterie do záložního
zdroje pro server MěÚ za cenu 1570,- vč. DPH
14/13 Rada schvaluje nákup tří kusů mobilního zařízení na psí exkrementy od
firmy HITL s. r. o. (vč. košů a stojanů) za cenu 8953,- Kč vč. DPH
15/13 Rada pověřuje vedoucí pečovatelské služby pí Marcelu Pařilovou
uzavíráním a podepisováním smluv o poskytnutí sociálních služeb
16/13 Rada schvaluje cen. nabídku firmy Hicon – dopravní značení, s. r. o. na
dodávku a montáž tabulek k Infocentru Zámeček ve výši 18.445,- Kč vč. DPH
17/13 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na hrobové místo žadateli
dle zápisu
18/13 Rada schvaluje vnitřní směrnici o evidenci majetku
19/13 Rada schvaluje vnitřní směrnici o provádění likvidace a vyřazování
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movitého majetku města
20/13 Rada jmenuje předsedy a členy likvidační komise
Usnesení z 14. zasedání Rady Města Jevíčka dne 5. 6. 2007
1/14 Rada pověřuje investičního technika dořešením terénní úpravy cesty dle
zápisu
2/14 Rada schvaluje záměr prodeje domu (bez č. p.) v Zadním Arnoštově
postaveném na st. p. č. 64/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zadní
Arnoštov
3/14 Rada neschvaluje bezplatný pronájem chaty a tábořiště ve Smolenském
údolí žadatelce dle zápisu
4/14 Rada schvaluje provedení geologického vrtu v lokalitě pod kostelíčkem sv.
Bartoloměje
5/14 Rada schvaluje konání rybářských závodů na Biocentru v termínu 9.6.2007
6/14 Rada schvaluje žádost oddílu stolního tenisu o přidělení dotace z výtěžku
VHP ve výši 5000,- Kč
7/14 Rada schvaluje žádost MO Svazu skautů a skautek ČR o přidělení dotace z
výtěžku VHP ve výši 24 000,- Kč
8/14 Rada odvolává Mgr. Janu Richterovou z členství ve SPOZu na vlastní
žádost
9/14 Rada pověřuje starostu místním šetřením ohledně žádosti o prodej
pozemku dle zápisu
10/14 Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
(Jevíčko, Panské pole - zařízení rozvodu elektřiny, kabelové vedení, 9 ks skříní)
za úplatu 2500,- Kč
11/14 Rada schvaluje záměr prodeje id. 1/4 pozemku p. č. 50 – zahrada v k. ú.
Jevíčko-město
12/14 Rada schvaluje nabídku na veřejný kurz pro pracovníky MěÚ ve výši
7200,- Kč bez DPH
13/14 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy ELPO ve výši 16 800,- Kč vč.
DPH na posílení elektroinstalace na městské ubytovně
14/14 Rada schvaluje přechod nájmu bytu žadatelce dle zápisu
15/14 Rada schvaluje úpravu cen za poskytování služeb vysokozdvižné plošiny
s platností od 1. 7. 2007
16/14 Rada schvaluje příspěvek 12 000,- Kč SRPS při ZŠ Jevíčko
17/14 Rada schvaluje složení dražební jistoty ve výši 50 000,- Kč pro dražbu
lesních pozemků v k. ú. Jevíčko - předměstí 21. 6. 2007 u okresního soudu ve
Svitavách
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Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 16. 5. 2007
9/1 Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Jaroslav Zezula, Marta Pocsaiová, MUDr.
Helena Blažková,
b) ověřovatele zápisu: Dušan Pávek dipl. um., RNDr. Dag Hrubý,
c) program zasedání,
d) zadání regulačního plánu centra města Jevíčko,
e) projednání regulačního plánu pověřeným úřadem III. stupně – Městským
úřadem Moravská Třebová, odborem výstavby a územního plánování,
f) kupní smlouvu mezi Městem Jevíčkem a manželi Jaroslavem a Vladimírou
Pospíšilovými, Šraňky 44, 679 63 Velké Opatovice na prodej pozemku p. č.
5527 – orná půda o výměře 800 m2 v k. ú. Jevíčko-předměstí za cenu 250,Kč/m2, tj. 200 000,- Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu,
g) začlenění území města Jevíčko do MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
9/2 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu předsedkyně komise bytové a sociální o činnosti komise,
b) Strategický plán Leader a Strategii MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.,
c) informaci starosty o návrhu „Intenzifikace ČOV Jevíčko“ z hlediska
odbourávání organického znečištění amoniakálním dusíkem a fosforem,
d) nabídku firmy HITL, s. r. o., Dobelice 57, 672 01 Moravský Krumlov na
vysavač exkrementů a drobného pouličního odpadu.
9/3 Zastupitelstvo neschvaluje:
a) smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ing. Petrem Praxem, Ježkova 239/5, 638 00
Brno na „hydraulický přepočet kmenové stoky A města Jevíčko“ za cenu
60 000,- Kč + DPH.
9/4 Zastupitelstvo volí:
a) člena kontrolního výboru Mgr. Janu Richterovou.

Společenská kronika
Sňatky:
Miroslav Klíč – Ilona Křivánková
Pavel Cvrček – Markéta Hrubá
Jan Tomšíček – Alena Smékalová
Miroslav Blažík – Dana Popelková
Aleš Kaderka – Daniela Továrková
Přejeme hodně štěstí
Životní jubileum v červenci 2007 oslaví:
Ludmila Frodlová
Marie Vykydalová
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Vincenc Vrbický
Marie Knotková
Květoslava Čábelová
Blahopřejeme
V obřadní síni města Jevíčka byly uvítány děti:
Lukáš Hanousek
Jaroslav Nečas
Veronika Janíčková

Program kina Astra na červenec
7.7. sobota v 17.30 hod.
Český film:
VRATNÉ LAHVE
Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení. Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela
Kolářová, Ladislav Smoljak, Božidara Turzonová, Pavel Landovský a další.
Vstupné: 69,-Kč
103 minut
Mládeži přístupný
14.7. sobota v 17.30 hod.
Americký širokoúhlý film:
SEJMI ESO
Někdo to tu nepřežije. Kriminální komedie o tom, jak zlikvidovat mafii…
V hlavní roli Ryan Reynolds.
Vstupné: 54,-Kč
108 minut
Mládeži přístupný
21. 7. sobota v 17.30 hod.
Americký film:
ROCKY BALBOA
Nic nekončí, dokud to doopravdy neskončí. Šestý díl filmu se Sylvestrem
Stallonem a Antoniem Tarverem v hlavních rolích.
Vstupné: 54,-Kč
102 minut
Mládeži přístupný
Jevíčský zpravodaj 7/2007
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28. 7. sobota v 17.30 hod.
Americký film:
FONTÁNA
O životní cestě muže, který se rozhodl postavit osudu a svést s ním boj o
záchranu milované ženy. V hlavních rolích Hugh Jackman a Rachel Weisz.
Vstupné: 54,-Kč
97 minut

Městská knihovna o prázdninách
Městská knihovna Jevíčko informuje své čtenáře, že bude uzavřena
v době od 23.července do 27. července. Přeje všem krásné prožití prázdnin a
upozorňuje, že půjčovní doba od 1.července do 23. července se nemění.

Výsledky našich fotbalistů
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Poř.
1.
2.
3.

Tým
Mor. Třebová B
Březová n. S.
Čistá
Mladějov
Linhartice
Opatov
Cerekvive n. L.
Dlouhá Loučka
Jevíčko
Bystré
Janov
M.Trnávka
Jaroměřice
Hradec n. S.
Tým
Březová n. S.
Holice
Žamberk

Okresní přebor - muži
Záp + 0 - Skóre
26
17 5 4 59:35
26
15 3 8 59:31
26
14 4 8 40:36
26
12 8 6 54:34
26
12 6 8 50:36
26
11 7 8 48:37
26
11 3 12 52:70
26
10 4 12 44:47
26
9 6 11 38:50
26
8 8 10 58:53
26
8 8 10 38:40
26
7 6 13 32:42
26
6 8 12 26:46
26
1 6 19 16:56

I. třída dorostu skupina B
Záp + 0 Skóre
26
18 4 4
76:37
26
17 5 4
72:28
26
14 6 6
58:35
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Body
56
48
46
44
42
40
36
34
33
32
32
27
26
9
Body
58
56
48

(Prav)
(17)
(9)
(7)
(5)
(3)
(1)
(-3)
(-5)
(-6)
(-7)
(-7)
(-12)
(-13)
(-30)
(Prav)
(19)
(17)
(9)

www.jevicko.cz

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Moravany
Morašice
Pomezí
Jevíčko
Dolní Újezd
Horní Újezd
Č. Heřmanice
Sebranice
Prosetín
D. Dobrouč
D. Třešňovec

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
Bystré
Pomezí
Staré Město
Jevíčko
Sebranice
Linhartice
Dolní Újezd B
Morašice
Rohozná
Vendolí
Březová n. S.
Jaroměřice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

14
12
12
10
8
8
10
8
5
5
5

5
7
1
6
8
8
1
5
7
5
4

7
7
13
10
10
10
15
13
14
16
17

69:53
54:39
51:52
47:51
44:43
32:45
43:65
33:49
51:68
30:56
41:80

Okresní přebor - žáci
Skóre
Záp + 0
22 20 2
0
148:7
22 19 2
1
95:18
22 13 1
8
68:45
22 12 2
8
79:35
22 11 3
8
58:40
22 9
2
11 64:57
22 8
1
13 37:109
22 8
1
13 36:55
22 7
2
13 39:62
22 7
1
14 31:68
22 7
1
14 28:67
22 2
0
20 18:138

47
43
37
36
32
32
31
29
22
20
19
Body
62
59
40
38
36
29
25
25
23
22
22
6

(8)
(4)
(-2)
(-3)
(-7)
(-7)
(-8)
(-10)
(-17)
(-19)
(-20)
(Prav)
(29)
(26)
(7)
(5)
(3)
(-4)
(-8)
(-8)
(-10)
(-11)
(-11)
(-27)

Finále okresního přeboru přípravek
16. 6. 2007 na hřišti SK Jevíčko
Finále se konalo za účasti Sokola Morašice, Sokola Sebranice, Sokola
Městečko Trnávka, Slavoje Cerekvice, TJ Jaroměřice a SK Jevíčko, pořadateli
byli OFS Svitavy a SK Jevíčko.
Na vzorně připraveném hřišti SK Jevíčko se za ideálního fotbalového
počasí (pod mrakem, po dešti) uskutečnilo finále okresního přeboru přípravek,
tj. mladých fotbalistů, kteří se narodili v roce 1996 a mladších, za účasti šesti
oddílů, které si účast zajistili úspěšnými výsledky ve svých základních skupinách.
Turnaj slavnostně zahájil starosta města ing. Roman Müller, který všechny
účastníky přivítal v Jevíčku a popřál jim mnoho úspěchů ve sportovním klání.
Bojovné výkony všech družstev před početným publikem z řad rodičů a
fanoušků mládežnické kopané, které s přehledem řídila trojice rozhodčích
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L. Knoll st., K. Hrouzek a L. Knoll ml., určily konečné pořadí, kterému
vévodilo a přeborníkem okresu Svitavy se stalo družstvo mladých fotbalistů z
Jaroměřic, určitě i zásluhou devíti branek J. Bednaříka. Na druhém místě skončil
tým Jevíčka a na třetím místě chlapci ze Sebranic. Poháry vítězům a odměny
všem zúčastněným týmům daroval OFS Svitavy a předal starosta města Jevíčka.
Veliké poděkování patří pořádajícímu oddílu za pečlivou organizaci.
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přípravka smíšená
Jaroměřice
Jevíčko
Sebranice
Morašice
Mestečko Trnávka
Cerekvice

Skóre
12 : 0
8:2
5:4
4: 14
3: 6
4: 14

Body
13
11
7
4
4
2

Pinec v Jevíčku
O víkendu 16. 6. 2007 byl odehrán I. ročník turnaje ve stolním tenise
mládeže do 15 let. Motto turnaje "Pinec jako prevence vůči zneužívání
návykových látek". Pořadatel TJ oddíl stolního tenisu Jevíčko, pozval nejen děti
z místních, ale i okolních škol.
VÝSLEDKY TURNAJE :
Čtyřhra:
1. Štindl - Vrbický Patrik
Jevíčko
2. Müller – Vacula
Velké Opatovice
3. Zemánek – Pospíšil
Velké Opatovice
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4. Jurdič – Šafář
Jevíčko
Dvouhra:
1. Štindl Karel
Jevíčko
2. Pospíšil Jaroslav
Velké Opatovice
3. Vacula Aleš
Velké Opatovice
4. Vrbický Patrik
Jevíčko
5. Müller Tomáš
Velké Opatovice
6. Machálek Martin
Jevíčko
Potěšující je vyjádření některých hráčů z řad mladých účastníků stolně
tenisového zápolení: " J á ch c u v p i n c u h o d n ě d o k á z a t ".
Děkujeme sponzorům, kteří poskytli věcné dary mladým sportovcům:
HRUŠKA - obchodní dům, RUSTIKA - reklamní agentura, ERGO s.r.o. nápoje, KOOPERATIVA - pojišťovna, AVL - Vranová Lhota.
Pinec - Zecha

Rybářské závody dětí
Dne 9. června proběhly na Finsterlově hlubině v Jevíčku rybářské
závody dětí věkové kategorie od 5 do 15 let. Závodů se zúčastnilo 39 dětí.
Počasí přálo, vedro bylo úmorné a rybám se moc na háček nechtělo, a proto
vítězství těchto mladých rybářů bylo tvrdě zasloužené. A tady tři nejlepší:
1. Kopalová Renata
2. Kopal Petr
3. Šušol Ondřej
ČRS MO Jevíčko, jako pořadatel, by chtěl poděkovat všem sponzorům,
bez kterých by se tyto rybářské závody nemohly konat.
A těšíme se na příští rok.
Petrův zdar!

Vítězka Kopalová Renata 6 let
Konečný Pavel
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TENIS CLUB JEVÍČKO
ZVE VŠECHNY PŘÍZNIVCE TENISU NA:

2. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE VETERÁNŮ
„O JEVÍČSKOU VĚŽ„ - memoriál Přemka Ryše
SPORTOVNÍ AREÁL ŽLÍBKA 28. a 29.7.2007
V sobotu večer zahraje všem účastníkům skupina Kázeň

A DÁLE PAK VŠECHNY ZVE NA:

38. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE ČTYŘHER MUŽŮ
„O JEVÍČSKOU VĚŽ„
SPORTOVNÍ AREÁL ŽLÍBKA 4. a 5.8.2007
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ, OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Čalounění
Provádím veškeré opravy a čalounění nábytku (i starožitného).
Příjem zakázek na tel.:
775 166 644
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Jevíčský zpravodaj Červenec 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.
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