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Ministr Čunek odhalen

Jak víme z denního tisku a televize, po předsedovi KDU-ČSL a
ministrovi pro místní rozvoj Jiřím Čunkovi pořád někdo něco chce.
Dokumenty, že mohl naspořit, dokumenty, že nemohl utratit, dokumenty, že
byl dopoledne tam, dokumenty, že tam dopoledne nebyl. A tak si veškeré
písemnosti raději nosí s sebou. To už ovšem chce pěkné desky. Představitelé
města Jevíčka toho využili a jak dokládá fotografie na titulní straně, ty naše
krásné jevíčské mu předali. Ať se mu tedy pěkně nosí!

Co je zase nového u nás
Už je po všem, vláda rozhodla, budou se stavět dálnice, jen na tu naši
R 43 se nějak zapomnělo. A co je ještě horší, zapomnělo se i na R 35. Tak,
správně, kde jinde bychom na silnici s jedním pruhem tam a druhým zpátky
viděli kaskadérské kousky, jak jeden kamion předjíždí druhý a zároveň se míjejí
s třetím protijedoucím, než na státní u Moravské. Kdo je s rozhodnutím vlády
nespokojen, nechť na Kaléšku prosazuje heslo, ministrům nenaléváme.
Jak říká jiná zpráva, jezdíme špatně, a proto se na nás vrhne svitavská
dopravní policie. Doufáme v redakci, že bude pronásledovat nejen nás
s písmenem E na značce, ale i ty nejrůznější závodníky, kteří nás na státní
předjíždějí nikoliv o sto šest, ale daleko více, aby byli z Prahy co nejrychleji
doma v T nebo Z.
A ještě gratulace oblíbencům této rubriky mnohokrát oceněné a
certifikované Správě a údržbě silnic. Nikde jinde a nikomu jinému se nepodařilo,
aby na nově opraveném úseku do Smolné byla hned ještě větší díra než předtím.
Hurá!
A už prší a venku toho mnoho nezasportujeme. Alena Popelková se
svými spolupracovníky vás zve do tělocvičny na cvičení rodičů s dětmi,
aerobik a jógu, pro děti je pak připraven basketbal. Podrobnosti na
plakátech. Kdo si nevybere, nezoufá, pořád ještě může jít na Sport.

Dětem a maminkám ve Svitavách
začalo sloužit zmodernizované porodnické
oddělení
Dne 17. září odpoledne byla v nemocnici ve Svitavách slavnostně
otevřena zmodernizovaná část porodnického oddělení. Za zřizovatele
nemocnice, kterým je Pardubický kraj, se otevření zúčastnili vicehejtman Roman
Línek a náměstek hejtmana zodpovědný za oblast zdravotnictví Josef Janeček.
„Mám v živé paměti podobu svitavské nemocnice v době, kdy
přecházela její zřizovatelská funkce ze státu na kraj. Dnes tu jsou vidět
stamilionové investice, které financoval přímo kraj nebo na ně získal prostředky
od státu. Je tu nový monoblok, nové stravovací zařízení. Jsem velmi rád, že další
opravené oddělení je právě to porodnické. Že noví občánci našeho kraje budou
přicházet do krásného prostředí odpovídajícího požadavkům současnosti,“ řekl
na úvod dnešního slavnostního aktu vicehejtman Roman Línek.
Nezapomněl však zdůraznit, že tato poslední investice je zásluhou
především města Svitavy. S tím souhlasil i náměstek Janeček: „Město Svitavy
zaplatilo tři z celkových čtyř milionů, které si modernizace porodnického
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oddělení vyžádala. Dnes, kdy je takřka nemožné získat investiční peníze od státu
a prostředky od zdravotních pojišťoven sotva pokryjí zdravotnický provoz
nemocnic, je to od Svitav velmi vítaná pomoc. Věřím, že jejich příkladu budou
následovat i další města v kraji, jejichž občané služeb nemocnic využívají.“
Na svitavském porodnickém oddělení byly nově upraveny dva
jednolůžkové a čtyři dvoulůžkové pokoje. Jejich součástí je i sociální zázemí,
jednolůžkové pokoje jsou navíc vybaveny vlastní kuchyňkou či televizí.
Porodnické oddělení rekonstrukci již nezbytně potřebovalo, vedení nemocnice
mělo totiž signály, že rodičky z regionu odcházejí za lepšími službami do
konkurenčních zařízení. To by se nyní mělo změnit. Maminky, které už nové
prostory využívají, si jejich pohodlí nemohou vynachválit.

Policie informuje ...
V Jevíčku zjištěn pachatel vloupání
Policisté zjistili muže, který je důvodně podezřelý, že se v průběhu dvou
dnů v měsíci srpnu vloupal v obci Jevíčko do garáže, ze které odcizil šest plných
padesátilitrových nerezových sudů KEG s 10-ti stupňovým Litovelským pivem,
dále 3 prázdné nerezové KEG sudy a 30 litrů motorové nafty. Z tohoto činu je
podezřelý pětatřicetiletý muž z Moravské Třebové, který policistům není
osobou neznámou, neboť podobné trestné činnosti se v minulosti dopouštěl již
několikrát.

Požadoval výpalné, vydíral obchodníky
Policisté objasnili případ vydírání obchodníků v Jevíčku. Výpalné
požadoval osmnáctiletý mladík. Na nátlak a vyhrožování upozornil policii 1. září
vietnamský obchodník, po němž chtěl vyděrač peníze. Vyšetřovatelé zjistili, že
podobným způsobem vydíral mladík také další obchodnici z Jevíčka. Týmem
kriminalistů ze Svitav ve spolupráci s kolegy z Jevíčka byl případ úspěšně
vyřešen.

Zvýšení nehodovosti = zpřísnění kontrol
V prázdninovém období – tj. od 1. 7. 2007 do 31. 8. 2007 šetřila
Dopravní policie ve Svitavách celkem 219 dopravních nehod, při kterých byly 4
osoby usmrceny, 9 osob těžce zraněno a 63 osob zraněno lehce. Odhad
způsobené hmotné škody je ve výši 10,5 milionu Kč. V porovnání se stejným
obdobím loňského roku vyplývá, že došlo k nárůstu u všech základních
ukazatelů nehod a sice:
Počet nehod
o 36
tj. o 16,44 %
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Počet usmrcených
o 1 osobu
tj. o 25,00 %
Počet těžce zraněných o 4 osoby
tj. o 44,44 %
Počet lehce zraněných o 5 osob
tj. o 7,94 %
Odhad hmotné škody o 4,2 mil. Kč
tj. o 39,49 %
Budeme-li sledovat viníky zaviněné nehody a porovnáme tento ukazatel
s obdobím loňského roku, vyplývá nám, že řidičem motorového vozidla bylo
způsobeno 189 nehod s nárůstem o 25,40 %.
Hlavními příčinami těchto nehod je ve 132 případech nesprávný způsob
jízdy, kdy oproti loňskému roku došlo ke zvýšení o 12,12 %. Dalších 29 nehod
připadá na nedání přednosti v jízdě a to opět se zvýšením o 37,93 % a 26 nehod
připadá na nepřiměřenou rychlost jízdy se 100 % nárůstem.
Vzhledem k závažnosti této statistické bilance dopravní nehodovosti
svitavská policie předem upozorňuje všechny řidiče na častější kontroly na
silnicích a nekompromisní řešení všech dopravních přestupků.

Pocta T. G. Masarykovi 14. 9. 2007
V pátek 14. 9. 2007 uběhlo 70 let od úmrtí T. G. Masaryka, který v roce
1929 navštívil naše město. Květinou jsme uctili prvního československého
prezidenta. Pohnutá historie sochy tohoto státníka je zachycena na webových
stránkách www.jevik.cz, odkud jsme ji pro vás přenesli.
„O to zajímavější je to výročí, protože socha tohoto státníka, která byla
v Jevíčku, je zastřena rouškou tajemství. Bylo to 16.června 1929. Nespočetné
zástupy občanů našeho města i širokého okolí se shromažďovaly na našem
náměstí aby přivítaly a pozdravily prvního prezidenta naší republiky T. G.
Masaryka. Z této vzácné návštěvy se zachovala celá řada fotografií. Před
pomníkem osvobození, který stával ve východní části náměstí, byla zbudována
velká tribuna, bohatě zdobená girlandami a prapory. S panem prezidentem
přijela i jeho dcera Alice a další vzácní hosté. Pana prezidenta vítali zástupci
města, úřadů a veřejného života.
Byli to nezapomenutelné chvíle, kdy jako nejvyšší hlava státu a přitom
osmdesátiletý stařec, kráčel křepce a svěže po náměstí města Jevíčka jako
mladík. Svěží duchem, svěží tělem, velký Čech. Pan prezident pak navštívil
Zemskou plícní léčebnu v Jevíčku, která nesla jeho jméno. Týž den pak
pokračovala cesta přes Chornice a Městečko Trnávku. Za mostem přes
Třebůvku musela kolona zastavit pro velký liják a bouři. Odtud jel pan prezident
na hrad Bouzov, kde jej vítal velmistr Řádu německých rytířů, kterým hrad
patřil.
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Návštěva T. G. Masaryka v Jevíčku byla jistě velkým podnětem místním
činitelům k postavení jeho sochy. Tohoto úkolu se ujal profesor jevíčské reálky,
akademický sochař Martin Polák, žák J. V. Myslbeka z pražské akademie.
Osud této sochy byl velmi pohnutý. Hliněný model sochy tvořil
profesor Polák v kabinetě kreslení na reálce. Byl do práce tak zabrán, že na žáky
v kreslírně někdy zapomněl. Do pískovce ji tesal v ateliéru své vilky. Socha byla
přes dva metry vysoká a dnes možno říci, že zdařilá. Tehdy byla umístěna na
dvoumetrovém podstavci v Tillových sadech (pivovarský park). Základní kámen
k pomníku byl položen 25.5.1930. Odhalení nebyl T. G. Masaryk přítomen.
Její pobyt v parku byl jen krátký. Po příchodu nacistů v roce 1939
pochopili zaměstnanci zdejšího pivovaru, že je socha prezidenta vážně ohrožena
a že by mohla být zničena podobně jako sousoší na náměstí. A tak jednoho
večera byla socha sňata, naložena na „paleťák“ a pan Dokoupil ji dopravil do
pivovaru. Není už pamětníka, jak byla tato operace provedena, ale bylo potřeba
jistě hodně fortelu, aby se při snášení a převozu nepoškodila. Tehdejší sládek
pan Heide, ve spolupráci s ostatními, našli vedle sladovny pro sochu výklenek,
který sloužil jako bezpečný úkryt. Výklenek pak byl zarovnán různými deskami a
bednami. Za protektorátu, když nacisté hledali po domech zbraně, byl výklenek
zazděn.
Po osvobození v roce
1945 nezbylo dost času
pomník postavit na místo,
které bylo předurčeno. S
postavením pomníku se
začalo uvažovat až v roce
1947, kdy byla socha odkryta,
dělníci pivovaru ji očistili,
zbavili prachu a špíny. Pak
přišel rok 1948 a postavení
sochy bylo zase na dlouhou
dobu odsunuto a navíc jí
hrozilo zničení. To si
uvědomil tehdejší sládek Jan
Zikmund a v roce 1955 dal
sochu znovu zazdít. Socha
prezidenta žila v temnotě
dalších třináct let.
V roce 1968 se zdálo,
že nadešla konečně doba, kdy
bude pomník postaven na
náměstí. Duší celé akce byl
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známý kulturní pracovník František Plocek. Horní část skrýše byla otevřena. Ani
zhnědlá patina ani prach nemohly zmenšit důstojnost vzácné sochy. Než bylo
rozhodnuto, kam sochu postavit, přišly známé události roku 1968, které byly
krajně nepříznivé zamýšlené akci. Jen dvě lípy zasazené na náměstí a jedna u
pomníku obětem II. světové války se zdárně zazelenaly. Pomník mezi těmi
dvěma se však neobjevil. Pomník byl tedy znovu ohrožen a proto zpátky
zazděn, aby čekal dalších dvacet let. Když se rušil pivovar a odváželo se zařízení,
nikdo nevěděl, co s pomníkem bude. Skrýš prozatím zůstala utajena.
Slavnostní den nastal 6. prosince 1989 kdy došlo k vyzvednutí sochy a
to za přítomnosti zástupců Občanského fóra, předsedy MěNV, zástupců
studentů, televize a novin. Ještě týž den bylo možno sochu spatřit v televizních
novinách. Zpráva o této události se objevila údajně v amerických a čínských
novinách. Restaurátorské činnosti se ujal sochař Jaroslav Hampl. Pomoc
přislíbili i studenti stavební fakulty v Praze. V současné době je socha T. G.
Masaryka umístěna v parčíku na východní části náměstí. Tiše vzpomíná na
všechny ty, kteří ji dokázali půl století skrývat.“

Mezinárodní aktivity jevíčských
skautských oddílů - 1.díl
Když se naše oddílová činnost v minulých letech pěkně „rozjela“, začali
jsem uvažovat čím klasický skautský program dále obohatit. Mimo jiné nás
zaujaly mezinárodní aktivity různých skautských oddílů.
Začínali jsme pomalu – získáváním prvních zkušeností…
V roce 1999 uspěla jedna z našich skautek (Vendula Smékalová) ve
výběrovém řízení na účast na světovém setkání skautů = World Jamboree a
„podívala“ se téměř bezplatně na několik týdnů do daleké Chile, kde se mj.
setkala s tisíci skautů ze 158 zemí.
V témž roce jsme poprvé vyjeli na tábor do zahraničí – jednalo se o
Slovanské jamboree, které se uskutečnilo v Polsku nedaleko města Sanok. Právě
tam jsme poprvé mohli na vlastní kůži zažít intenzitu mezinárodního
skautského bratrství…
S jistými zkušenostmi jsme poté v roce 2001 jeli na další
Středoevropské jamboree – tentokrát do Maďarska k městečku Csobánka. Zde
jsme již začali navazovat užší spolupráci a získali první zahraniční partnerský
oddíl – z maďarského Kecskemétu.
Od roku 2003 jsme se začali pravidelně účastnit „Jamboree On The
Internet“ = mezinárodní skautské akce, kde člověk může během jednoho
víkendu v roce potkat půl milionu skautů a skautek z různých koutů světa aniž
by opustil vyhřátou klubovnu. Hned během prvního ročníku se nám podařilo
navázat kontakty s 35 oddíly z následujících zemí: Anglie, Austrálie, Brazílie,
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Dánsko, Egypt, Finsko, Hawaii, Holandsko, Chorvatsko, Indie, Itálie, Kamerun,
Malta, Německo, Norsko, Nový Zéland, Portugalsko, Slovensko a U.S.A.
Trošku osudným se nám tehdy stal kontakt s německými skauty z Rottenburgu,
kteří se postupem doby stali naším druhým zahraničním partnerským oddílem.
Tito totiž eminentně stáli o hlubší spolupráci.
Němečtí skauti z Rottenburgu nás v roce 2004 pozvali ke společnému
táboření – na zemský tábor jejich organizace do Schachenu ve Švábských
Alpách a dokonce nám přispěli 400,- Eur na cestu. My jsme měli zpočátku
odstup, protože „západní skauting“ bývá obvykle konzumní, skauti VCP nás
přesvědčili, že u nich tomu tak není… tábora se účastnilo více než 1.000 skautů
a skautek ze 7 zemí 3 kontinentů (Evropa, Asie, Afrika). Po táboře jsme strávili
ještě několik dní v Rottenburgu v
rodinách našich skautských bratří
a sester. Dokonce nás na radnici
oficiálně přijal starosta tohoto 40ti
tisícového starobylého města
(založeného Římany někdy mezi
lety 80 a 90 našeho letopočtu).
Odjížděli jsme plni dojmů a s
navázanými kvalitními kontakty
do budoucna. Mimo jiné jsme se
dohodli, že od roku 2006 budeme
pořádat společné výměnné tábory
u nás a v Německu.
A tak se i stalo - spřátelený oddíl nás oficiálně pozval na společné
táboření v rámci spolkového tábora VCP – Bundeslager 2006
(http://www.100pro.info/). Tábor se jmenoval „100PRO“ a jeho mottem bylo
„100procentně utvářejme svět.“ Spolkový tábor s sebou vždy přináší mj. nová
přátelství, pevná společenství, kreativitu, zábavu, duchovní dimenzi,
dobrodružství….. a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Vše se uskutečnilo
v termínu 3. – 12. srpna 2006 (my jsme museli, kvůli vlakovému spojení, vyrazit
již o den dříve) na poloostrově Grosszerlang nedaleko Rheinsbergu ve spolkové
zemi Přední Pomořansko. Účastníků bylo přibližně 4700 – jednalo se o skauty a
skautky z 19 zemí. Bundeslager byl mj. pořádán ve spolupráci s dětským
fondem OSN – UNICEF. Cílem tábora bylo formou různorodých „dílen“ (100
projektů) motivovat účastníky, aby se začali hlouběji zajímat o problémy
současného světa – organizátoři chtěli, aby se z dětí stali „mladí experti“, kteří
by dle vlastní volby hledali odpovědi na problematické otázky v oblastech
ekologie, životního prostředí, regionů, náboženství, kultury, společnosti a
spravedlnosti. Tábora se zúčastnilo i přes 300 zahraničních „hostů“. My jsme
byli jedinými zástupci České republiky a myslím, že jsme naši vlast i náš kraj
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reprezentovali důstojně.
Byli jsme nepřehlédnutelní na všech akcích
pořádaných tamním „Mezinárodním centrem – CrossBorder“ – v samotném
centru jsme měli vlastní prezentaci Moravsko-Třebovského regionu,
Pardubického kraje i našeho Svazového skautingu. Jako jediní zahraniční hosté
jsme odvážně vystoupili na Mezinárodním večeru, kterého se zúčastnily všechny
zahraniční oddíly a jejich němečtí hostitelé. S písničkou „Banana“ jsme rozbořili
veškeré ledy. Po pravých českých bramborácích se na mezinárodní recepci jen
zaprášilo (a byly jich stovky). Také u našich rukodělných prací v CrossBorder
byla stále fronta. Naše výprava měla podtábor v části nazvané „Lebens(t)räume“
(=životní prostory a sny), kde jsme společně tábořili se spřáteleným oddílem
z Rottenburgu a poznávali rozdílné styly pojímání skautingu, což pro nás bylo
velikým obohacením. Po táboře jsme strávili ještě 6 krásných dní v Rottenburgu
v rodinách našich skautských bratří a sester. V neděli bylo společné setkání
hostitelských rodin; v pondělí poznávací výlet do Stuttgartu; v úterý nás na
radnici oficiálně přijal místostarosta. Po prohlídce města jsme po malých
skupinkách vyrazili na dvoudenní výpravu po okolních zajímavostech
Švábských Alp; čtvrteční dopoledne jsme věnovali návštěvě koupaliště a na
večer pro nás byla připravena velkolepá Goodbye-party. Příprava akce trvala
téměř jeden rok, aby byly co nejlépe doladěny veškeré detaily. Nejnáročnějším se
stalo získání dostatečného množství finančních prostředků, tak, aby
nedocházelo k diskriminaci dětí ze sociálně slabšího prostředí – to bylo jedou
z našich priorit. Nakonec se nám podařilo zajistit dostatek financí pro účast 23
osob. Celkově výborná atmosféra všechny nějakým způsobem obohatila rozzářené dětské oči jsou k nezaplacení…..
V loňském roce nás také kontaktovali skauti z francouzského
Orleáns s nabídkou partnerství – našli si nás sami na internetu a zaujali jsme je,
což nás samozřejmě potěšilo.
Tím jsme získali třetí zahraniční
partnerský oddíl. Ještě téhož
roku
jsme
jim
pomohli
uspořádat tábor na našem stálém
skautském tábořišti u Jimramova
a budoucí spolupráce se také jeví
slibně.
A v letošním roce
jsme se stali organizátory
mezinárodního tábora za účasti
německých
a
slovenských
skautů, ale o tom až příště……
Mgr. Petr Votroubek
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Rodinné centrum Palouček otevřeno
V úterý 18. září bylo slavnostně otevřeno rodinné centrum Palouček na
nádvoří za ZŠ. Dík patří všem, kteří se o jeho zbudování zasloužili. Všechny
maminky a tatíky s malými dětmi, jakož i naše seniory pak vyzýváme, přijďte se
podívat (více na www.jevicko.cz).
Den

Dopoledne

Odpoledne

Pondělí

10:00 - 11:30

podle lektorů

senioři

Nárazové akce
Rodiče nebo senioři

8:30 – 11:30

15:00 – 17:00

Maminky s dětmi
10:00-10:30 malování

Maminky s dětmi
15:30 – 16:00
angličtina pro nejmenší - od 3. let

---

14:30 - 17:00

Úterý

Středa

senioři
Čtvrtek

8:30 – 11:30

15:00 - 17:00

Maminky s dětmi
10:00 - 10:30
cvičení pro nejmenší, zdravá
výživa, vaření pro nejmenší

Maminky s dětmi
15:30 – 16:00
Šikovné ručičky-lichý týden
Zpívání pro radost-sudý

---

---

Pátek
Kontakty:
Jana Junková
Kostelní 42
Jevíčko
Telefon: 608 517 112
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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
 peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky

funkční

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.

Jevíčský zpravodaj 10/2007

10

www.jevicko.cz

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 20. zasedání Rady Města Jevíčka dne 3. 9. 2007
1/20 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1502/28 – ostatní plocha o
výměře 91 m2 v k. ú. Jevíčko-předměstí
2/20 Rada schvaluje odprodej vyřazeného nábytku za cenu dle zápisu
3/20 Rada schvaluje příspěvek na osobní asistenci v MŠ Jevíčko ve výši 5.000
Kč žadatelce dle zápisu
4/20 Rada pověřuje investičního technika dořešením žádosti ve věci přeložení
vjezdu
5/20 Rada neschvaluje snížení nájmu nebytových prostor žadatelce dle zápisu
6/20 Rada schvaluje zábor veřejného prostranství na náměstí Palackého
žadatelům dle zápisu
7/20 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1502/66 - ostatní plocha o
výměře 100 m2 v k. ú. Jevíčko-předměstí
8/20 Rada pověřuje starostu místním šetřením ohledně žádosti o prodej části
pozemku p. č. 54/2 – ostatní plocha o výměře 1676 m2 v k. ú Zadní Arnoštov
9/20 Rada schvaluje žádost o povolení vjezdu na komunikaci p. č. 5433 - ostatní
plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí žadateli dle zápisu
10/20 Rada schvaluje příspěvek na činnost Rodinného centra Palouček ve výši
5.000 Kč
11/20 Rada schvaluje záměr pronájmu nemovitosti č. p. 541 na části pozemku
p. č. 257/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí
12/20 Rada schvaluje příspěvek na činnost Jevíčského Big Bandu ve výši 5.000
Kč
13/20 Rada schvaluje vedení pokladny pracovnicí infocentra Zámeček
s peněžním limitem 1.000 Kč
14/20 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Karel Smékal, Velké Opatovice na
zateplení a opravu omítek štítové zdi ve výši 60.870 vč. DPH
15/20 Rada doporučuje ZM ke schválení nabídku koupě LIAZ 101.860 CAS 25
v majetku města od společnosti ZEKA – Lumír Zezulka, Slavičín ve výši
650.000 bez DPH
Usnesení z 21. zasedání Rady Města Jevíčka dne 17. 9. 2007
1/21 Rada pověřuje ředitelku MŠ zasláním informačního dopisu rodičům dle
zápisu
2/21 Rada schvaluje žádost o přihlášení spolubydlícího v nájemním bytě
k trvalému pobytu dle zápisu
Jevíčský zpravodaj 10/2007
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3/21 Rada schvaluje příspěvek ČRS, MO Jevíčko na záchranný archeologický
výzkum ve výši 21.000 Kč
4/21 Rada schvaluje příspěvek TJ SK Jevíčko na údržbu areálu ve výši
30.000 Kč
5/21 Rada pověřuje vedoucí PBH přípravou podkladů pro reklamaci dle zápisu
6/21 Rada pověřuje investičního technika uplatněním reklamace dle zápisu
7/21 Rada pověřuje vedoucí PBH ve věci odstranění závad v nájemním
prostoru dle zápisu
8/21 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem Jevíčko a Mgr. Janem Tejkalem Heraldická tvorba, Ostrava-Heřmanice na realizaci návrhu vlajky města ve výši
12.000 Kč
9/21 Rada schvaluje smlouvu mezi VČP Net, s. r. o., Hradec Králové a Městem
Jevíčko o zřízení věcného břemene ve výši 4.600 Kč
10/21 Rada schvaluje odběr 60 ks kalendářů pro rok 2008 dle zápisu
11/21 Rada pověřuje tajemníka přípravou podmínek veřejné soutěže na logo
oslav 750 let
12/21 Rada schvaluje zřízení bezplatných parkovacích karet na Palackého
náměstí pro starosty spádových obcí
13/21 Rada schvaluje dohodu o dočasném ubytování dle zápisu
14/21 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy František Pazdírek, Jevíčko na
výrobu kancelářského nábytku ve výši 21.300 Kč vč. DPH
15/21 Rada schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Jevíčko a ČRS, MO
Jevíčko na pozemek p. č. 5467 - neplodná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí o
výměře 8799 m2 za cenu a podmínek dle zápisu
16/21 Rada schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Jevíčko a manželi
Mlnaříkovými, Hranice na užívání části pozemků p. č. 11/1 - zahrada a p. č.
24/1 – zahrada o celkové výměře 490 m2, oba v k. ú. Zadní Arnoštov za cenu a
podmínek dle zápisu
17/21 Rada schvaluje úhradu ISMA s. r. o., Jevíčko za provedení zemních a
dokončovacích prací na parkovišti K. Čapka ve výši 49.334 Kč vč. DPH
18/21 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy ELPO Popelka, Jevíčko na
opravu rozvodných pilířků ve výši 10.413 Kč vč. DPH
19/21 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy ELPO Popelka, Jevíčko na
montáž 5 ks sloupů VO na ulici Pod Zahradami ve výši 49.584 Kč vč. DPH
20/21 Rada schvaluje kupní smlouvu mezi Pozemkovým fondem ČR a PBH
města Jevíčko na koupi pozemku p. č. 320/1 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 765 m2 v k. ú. Jevíčko-předměstí ve výši 43.127 Kč
21/21 Rada schvaluje úpravu rozpočtu k 17. 9. 2007
22/21 Rada ruší bod usnesení 8/65 ze dne 18. 4. 2005
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Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 12. 9. 2007
13/1 Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel Vykydal, MUDr. Helena Blažková,
Dušan Pávek dipl. um.,
b) ověřovatele zápisu: Mgr. Miloslav Parolek, Ing. Kamil Stopka,
c) program zasedání,
d) úpravu rozpočtu k 31. 8. 2007,
e) kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a SBD Moravská Třebová,
Lanškrounská 72 Moravská Třebová na prodej pozemků p. č. st. 912 –
zastavěná plocha o výměře 202 m2 a p. č. st. 913 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 194 m2 a p. č. st. 914 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 206 m2,
všechny v k. ú. Jevíčko-předměstí za cenu 1 Kč za m2 tj. 602 Kč + úhradu
správního poplatku katastrálnímu úřadu,
f) kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a HZS Jevíčko a. s., Třebovská 713,
Jevíčko na 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. Jevíčkopředměstí o celkové výměře 8.848 m2 za cenu 40 Kč/m2 a pozemků p. č. st.
616/3, 616/8, 670/1, 670/9, 671/1, 702/1 všechny zastavěná plocha v k. ú.
Jevíčko-předměstí o celkové výměře 1.912 m2 za cenu 80 Kč/m2 tj. celkem
506.880 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu,
g) 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,
h) smlouvu mezi Městem Jevíčko a ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874, Děčín,
na zajištění příkonu pro 3 RD na ulici Svitavská ve výši 37.500 Kč,
i) cenu za stavební parcelu v lokalitě „Panské pole“ dle doporučení komise
výstavby a ŽP ve výši 300 Kč/m2 + úhradu přípojek stavebníkem,
j) zaslání otevřeného dopisu poslancům Parlamentu České republiky s žádostí o
účelovou dotaci ze státního rozpočtu na rekonstrukci školního atletického
hřiště.
13/2 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu o činnosti SPOZu za rok 2007,
b) zprávu o činnosti JSDH města Jevíčko a spolupráci SDH Jevíčko s Městem
Jevíčko,
c) cenovou nabídku Zednictví Procházka – Seidl, Svitavská 499 Jevíčko na akci
„Odvodnění a ochrana zdiva hřbitovní zdi“ ve výši 147.361 Kč vč. DPH,
d) cenovou nabídku společnosti Dlažba Vysoké Mýto a Grano Skuteč na
zádlažbu horní části ulice Třebovské,
e) cenovou nabídku společnosti TANREB ENERGO – Ing. Petr Bernat,
Vysoká Pec - Bohutín, na akci energetický audit MŠ Jevíčko ve výši 79.700 Kč
Jevíčský zpravodaj 10/2007
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bez DPH,
f) informaci starosty o nabídce pí Věry Dospivové, Smolná 4, Jevíčko odprodat
městu část lesa, pozemek p. č. 2399/2 - ostatní plocha o výměře 197 m2 v k. ú.
Jevíčko-předměstí,
g) informaci starosty o nabídce pí Emilie Toulové, M. Mikuláše 743, Jevíčko
odprodat městu lesní pozemky o celkové výměře cca 14 600 m2 a ornou půdu o
celkové výměře cca 4 700 m2,
h) položkový rozpočet na akci „Úprava zdravotnického zařízení v budově č. p.
586, Jevíčko“.

Soutěž o nejlepší ztvárnění loga oslav
Rada Města Jevíčka vypisuje soutěž o nejlepší ztvárnění loga oslav
750 let povýšení Jevíčka na královské město, které proběhnou v roce 2008.
Nejzdařilejší návrhy budou odměněny finanční částkou. Více informací a kritéria
naleznete v průběhu října na www.jevicko.cz a v Infocentrum Zámeček.
Logo bude použito na:
• Propagační materiály, informační letáky a plakáty
• Razítko, odznak, samolepky a upomínkové předměty

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti přeje rodičům narozených dětí:
Anežka Holubová
Adéla Václavková
Sňatky:
Zdeněk Schreiber – Dagmar Vlasáková
Přejeme hodně štěstí
Životní jubileum v říjnu 2007 oslaví:
Miroslav Kotík
Alois Knap
Zita Bıhmová
Jiří Koch
Zdeněk Křivánek
Libuše Sadílková
Milada Kolaříková
Blahopřejeme
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Eva Müllerová
František Šafář
Jevíčský zpravodaj 10/2007
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Program kina Astra na říjen
6. 10. sobota v 17.30 hod.
Koprodukční širokoúhlý film USA a Anglie v českém znění:
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
Rebelie začíná... Pátá část dobrodružného fantastického filmu s Danielem
Radcliffem v hlavní roli.
Vstupné: 64,-Kč
139 minut
Mládeži přístupný
13. 10. sobota v 17.30 hod.
Americký film v českém znění:
SHREK TŘETÍ
Konečně máte zelenou! Animovaná pohádková komedie o tom, že by se každý
měl chovat tak, aby se za sebe nemusel stydět.
Vstupné: 49,-Kč
93 minut
Mládeži přístupný
20. 10. sobota v 17.30 hod.
Koprodukční širokoúhlý film USA a Anglie:
SMRTONOSNÁ PAST 4.0
Bruce Willis je zpátky ve své nejlepší roli v akčním thrilleru.
Vstupné: 49,-Kč
129 minut
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
27. 10. sobota v 17.30 hod.
Koprodukční širokoúhlý film USA, SRN a Anglie v českém znění:
FANTASTICKÁ ČTYŘKA A SILVER SURFER
Připravte se na další fantastické dobrodružství v komiksovém příběhu.
Vstupné: 44,-Kč
92 minut
Mládeži přístupný
Příplatek 1,-Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.
Změna programu vyhrazena
Jevíčský zpravodaj 10/2007
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Akce Městské knihovny v říjnu
Týden knihoven od 1. do 7. října 2007
„Do knihovny přes internet“ - školení pro čtenáře - naučte se
využívat on-line katalog knihovny, www. stránky knihovny. Máte-li zájem
naučíme Vás pracovat s katalogem knihovny - snadněji si najdete oblíbeného
autora a knihu. Zájemci, přihlaste se v knihovně.
Po celý měsíc říjen je vyhlášena amnestie pro dlužníky. Prominutí pokut
za pozdní vrácení knih pouze do 31. 10. 2007. Od listopadu začnou chodit
upomínky …
Pro handicapované občany knihovna připravila proškolení - výběr knih
z domova s donáškovou službou.
Výstava knih k anketě „Kniha, ke které se rád vracím.“ Tato výstava
bude probíhat celý týden v knihovně.
Pondělí 1. října – 8.00 až 24.00. Týden knihoven zahájíme 1. října tím,
že naše knihovna pro Vás bude otevřena od 8.00 do 24.00 hodin. Přijďte si
s námi popovídat, půjčit si knihy, pobýt v knihovně a zažít noční atmosféru
zámečku.
Úterý 2. října - Setkání se samosprávou. Pozvání zastupitelů města
Jevíčka.
Středa 3. října – „Kvizová středa“ pro ty, kteří rádi soutěží. V knihovně
pro vás budou připraveny kvizy, které prověří vaše vědomosti.
Čtvrtek 4. října – Praha Klementinum – Knihovna roku 2007. Na
pozvání hodnotitelské komise celostátní soutěže Knihovna roku 2007 se
zúčastníme předání cen v kategorii Obecní knihovna, kde byla nominována
Obecní knihovna Jaroměřice, pro kterou zajišťujeme regionální funkce.
Pátek 5. října - slavnostní pasování dětí druhých tříd na čtenáře - oslava
dětského čtení - v sálech zámečku 9.00 a 10.00 hodin.

Událo se v letopočtech končící sedmičkou
Překládám našim čtenářům několik zajímavostí z Jevíčka a okolí, které se
udály v roce končícím sedmičkou. Nebylo jich málo.
1267
1367
1437

olomoucký biskup Bruno, jemuž patřila krajina kolem Svitav, kterou
osadil německými kolonisty, daroval starou vesnici Biskupice u
Jevíčka k užitku olomoucké kapitule
byl rektorem univerzity Pražské, kterou založil Karel IV., jistý
Mikuláš z Jevíčka
Víska u Jevíčka připadla do rukou Beneše z Boskovic
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1467
1497
1557
1577
1617
1657
1717
1727
1737
1747
1757
1827
1837
1857
1897
1907
1917
1977
1987

naposledy ožil hrádek Plankenberk za Biskupicemi, obsadil jej
hejtman Václav Šatný – postrach celé krajiny
ve (Velkých) Opatovicích pořízen zvon „Vít“, který zvoní i dnes
vložil Jevíčko jako svůj statek do desk zemských Prokop Podstatský
z Prusínovic, držitel též hradu Bouzova
uděluje 10. 7. císař Rudolf II. Jevíčku 4. výroční trh v pondělí před
sv. Kateřinou, dokladem v řeči české
přivezl převor kláštera Jakub Kirchner od Brna sošku Panny Marie
s Ježíškem, která se stala základem poutí v Jevíčku
dal 5. 10. v Praze císař Leopold I. zbědovanému městu Jevíčku
v každý den úterní trh na koně a jinší dobytek - Jevíčko mělo 212
domů, z nichž 44 bylo pustých
převor kláštera P. Augustin Schmidt zahájil úplnou přestavbu a
modernizaci klášterního mlýna „prostřední“
v Jaroměřicích na Kalvárii na Zelený čtvrtek bylo napočítáno 685
žebráků
měšťané platili ze 100 komínů, uličníci z 25, předměstí ze 48,
židovská obec z komínů neplatila
byl v Jevíčku 1. 10. velký požár, kdy vyhořelo 80 domů, včetně
celodřevěné synagogy z r. 1666
ve (Velkých) Opatovicích hrabě Karel Otto Salm-Neuburg postavil
zámek, který si podobu zachoval až do vyhoření 2. 1. 1973
v Úsobrně hrabě Karel Strachwitz ze Šebetova založil sklárny
byl v Jaroměřicích hřbitov kolem kostela přeložen za vesnici
v Úsobrně vyhořelo 13 domů, mlýn a hospoda
v Jevíčku zřízena česká vyšší reálka z nadace Terezie Krčkové
u silnice a cesty ke kostelíku znovu postaven kamenný kříž (kameník
Lang Velké Opatovice)
v Jevíčku 26. 5. vlál na okresním soudu bílý prapor, vězení bylo bez
vězně
napršelo tolik, že 16. 4. silnice Jevíčko – Jaroměřice k nádraží byla
zaplavena po kolena vodou
Od toho roku je v Kostelní ulici pravidelně promítáno kino.
byl zavezen mlýnský náhon ze 14. století, který přiváděl vodu
z Malonínského potoka na všechny tři mlýny ve městě
pivovar se sladovnou v Jevíčku ukončil výrobu piva

Všechny uvedené události byly důležité, nebo jen zajímavé. Dnešní čtenář
by si je mohl připomenout.
František Plech
Jevíčský zpravodaj 10/2007
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Poděkování panu Františku Plechovi
V rámci „Dnů evropského dědictví“ byla pro návštěvníky synagogy
připravena společně s možností nahlédnout do čtyř svazků obecních kronik také
expozice materiálů o historii našeho města, kterou připravil „nestor jevíčské
historie“ – pan František Plech. Za jeho ochotu a práci mu patří dík. Citujeme
zápis jedné z návštěvnic v návštěvní knize.
„Přejme si, abychom si vážili dobrých lidí, kteří nelitují svého času a
vlastní energie, aby druhé poučili. Při těchto různých výstavách poznáváme vždy
nálepku výborné kvality a perfektního rukopisu – krasopisu. Dobře si
vzpomínám na Františka Plecha, který míval z krasopisu výbornou, kronika
města bude trvalou hodnotou pro budoucí generace.“

Pozvánka – Ozvěny Anifestu
Cože? Už zase nějaký Fest? – Říkáte si. Ale nebojte se! AniFest je
unikátní mezinárodní festival animovaných filmů, konaný každoročně
v Třeboni. Vy se nemusíte ubírat za animovanými filmy až do Třeboně, stačí,
když přijedete 5. října 2007 do Městečka Trnávky. Od 18:00 hodin budeme
v místním kulturním domě promítat sérii animovaných filmů s názvem
Animované filmy – nejen pro děti aneb filmy jsou hra a fantazie. V 19:30
navážeme třemi bloky (nejen) pro dospělé. Uvidíte sérii: To nejlepší z AniFestu
2007, Humor 2007 a Smích je celoobličejová křeč… nesmí nám však
zamrznout, protože potom je to škleb z Ozvěn AniFestu 2006. Do hodinové
série se vleze asi jedenáct krátkých animovaných snímků. I když filmy pochází
ze Španělska, Velké Británie, Maďarska, Německa, Francie, USA, Argentiny,
Kanady, Švýcarska, Lotyšska, Číny, Řecka, JAR, Belgie a České republiky, všem
určitě porozumíte. Mluví na nás hlavně obrazem a jazykem plným citoslovcí,
vlastním všem malým dětem.
Letos na jaře jsme filmy z AniFestu promítali v rámci divadelního
festivalu Trnfest. Odezva diváků byla velice dobrá. Proto věřím, že díky
osobnímu doporučení, plakátům i tomuto článku zaplníme tentokrát velké
hlediště kulturního domu. I když jsem ráda, že se filmová projekce do Městečka
Trnávky vrací, doufám, že se nevrací doba, kdy jsem s kamarádkami stávala před
kinem a přemlouvala kolemjdoucí, aby si koupily ten pátý zbývající lístek na
Macha a Šebestovou či Krtečka. Tak se nenechte přemlouvat. Lístek tentokrát
nebude stát ani tři ani dvě ani jednu korunu, jak bývalo v Trnávce zvykem.
Tentokrát je vstup zdarma.
Srdečně zve KIC a občanské sdružení Trnka Městečko Trnávka
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Kuželkářská liga ESKÁ 2007
Výsledky kuželkářské ligy ESKÁ 2007 po 4. kole
(pouze bodovaná umístění)
Poř.
1
2
3
4
5
6
7-8
7-8
9-10
9-10
11
12-14
12-14
12-14
15-16
15-16
17-18
17-18
19
20-21
20-21
22
23
24

Jméno
PETR ŠILHAN
RENÉ MÜLLER
MARTIN SCHUPPLER
PAVEL LIEBL
DANIEL PEKA
JAROMÍR PELÍŠEK
VLASTIMIL JEDLIČKA
KAREL ŠTINDL ml.
KAREL PORTYŠ
JIŘÍ TOVÁREK
JIŘÍ BOČEK
RADOMIL SEDLÁK
JIŘÍ PEKA
ANTONÍN HLADIL
KAMIL HROUZEK
MILAN PÍSEK
KAMIL STOPKA
LENKA SMÉKALOVÁ
KAREL DRAČKA
MILAN MACKERLE
IVANA ŠTINDLOVÁ
JAROSLAV VAŠÍČEK st.
MILAN HUBLÍK
JIŘÍ DRAŽIL
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31
26
23
22
18
17
15
15
13
13
9
8
8
8
7
7
6
6
5
4
3
3
2
1

19

www.jevicko.cz

Zveme na fotbal
Muži A
10. kolo - 6. 10. 2007 16:00 SO Jevíčko – Mladějov
12. kolo - 10. 10. 2007 15:30 SO Jevíčko – Kamenná Horka
Muži B
11. kolo - 13. 10. 2007 16:00 SO Jevíčko B – Mor. Třebová C
12. kolo - 21. 10. 2007 15:30 NE Jevíčko B – Opatovec
Dorost
10. kolo - 6. 10. 2007 13:45 SO Jevíčko – Dolní Újezd
12. kolo - 20. 10. 2007 13:15 SO Jevíčko – Holice
Žáci
10. kolo - 6. 10. 2007 10:00 SO Jevíčko – Pomezí
1. kolo - 27. 10. 2007 9:30 SO Jevíčko – Sebranice

Přípravka stále úspěšná
Líčili jsme zde ve Zpravodaji, jak malí fotbalisté SK Líšeň tvrdě narazili
na naši přípravku, když nás z omylu vyvedl její trenér p. Josef Huf a že prý
Jevíčko nikdy s nějakou Líšní nehrálo. Inu, už je to jako s těmi husity u
Domažlic. Stačí, aby se na turnaji rozkřiklo, že přijíždí fotbalová přípravka SK
Jevíčko a soupeři prchají bez boje. To se pak dosahují úspěchy, jak například
slavné vítězství na turnaji v Konici. A jaké jsou další výsledky?
Okresní přebor přípravek 1. 9. 2007 Staré Město
Úvodní turnaj se chlapcům z Jevíčka velmi vydařil. Prokázala se
zkušenost z předcházejících let a herní kvalita některých elévů vysoce
převyšovala soupeře.
Jevíčko – Třebařov 10:0 (6:0)
Branky: Hanák 3, Sedlář 3, Ertl 2, Huf 2
Jevíčko – Městečko Trnávka 7:1 (2:0)
Branky: Ertl 2, Huf 3, Sedlář, Hanák
Jevíčko – Staré Město 11:1 (6:1)
Branky: Ertl 4, Hanák 2, Sedlář 2, Huf 2
Sestava:
Hrazdira Zdeněk, Bašus Michal, Bartuněk Adam, Hanák Tomáš, Huf David,
Jevíčský zpravodaj 10/2007
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Sedlář Michal, Vašíček Michal, Ertl Tomáš, a dále často nastupovali: Dostál
Roman, Štindl Ondřej, Foret Jan
Okresní přebor přípravek 15. 9. 2007 Jaroměřice
I ve druhém turnaji naši nejmladší fotbalisté dokázali vybojovat plný
bodový zisk, i přes slabší koncovku.
Jevíčko – Staré Město 7:1 (4:1)
Branky: Huf 3, Ertl, Hanák, Hájek, Batelka
Jevíčko – Jaroměřice 1:0 (1:0)
Branky: Sedlář
Jevíčko – Třebařov 3:0 (2:0)
Branky: Huf 2, Ertl
Sestava:
Hrazdira Zdeněk, Roháček David, Bartuněk Adam, Hanák Tomáš, Huf David,
Sedlář Michal, Batelka Jiří, Ertl Tomáš
dále často nastupovali:
Hájek Jakub, Vašíček Michal, Bašus Michal, Dostál Roman, Štindl Ondřej,
Mauer Jakub
Okresní přebor přípravek 23. 9. 2007 Jevíčko
Před početnou diváckou kulisou ukázali naši nejmladší fotbalisté velice
kvalitní výkony a všechny své zápasy přesvědčivě vyhráli.
Jevíčko – Městečko Trnávka 4:1 (4:1)
Branky: Huf, Ertl 3
Jevíčko – Staré Město 12:0 (8:0)
Branky: Ertl 3, Sedlář 2, Bašus 2, Huf, Batelka, Hájek, Vašíček, Bartuněk
Jevíčko – Jaroměřice 3:0 (0:0)
Branky: Ertl 2, Huf
Sestava:
Hrazdira Zdeněk, Roháček David, Bartuněk Adam, Hanák Tomáš, Huf David,
Batelka Jiří, Sedlář Michal, Ertl Tomáš
a dále nastupovali:
Hájek Jakub, Vašíček Michal, Bašus Michal, Dostál Roman
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Z historie jevíčské kopané
Fotbalové lahůdky

I když se SK Jevíčko od svého vzniku v roce 1920 nikterak výrazněji
nezviditelnilo, vyjma let čtyřicátých, kdy dorostenci s úspěchem dobývali
fotbalovou Moravu a let šedesátých za éry Pepi Němečka (v tom čase byl
předsedou Ing. Vilém Slechan), kdy se hrála krajská soutěž a dorost se pod jeho
vedením probojoval do finále Českého poháru. Nic však nebránilo tomu, aby
klub pro své fandy a příznivce obohatil svůj repertoár a čas od času si pozval
některé naše přední atraktivní mužstvo. Připomeňme si alespoň některá z nich:
ASO Olomouc, SK Prostějov, Ostrava, Dukla Praha s Pavlisem, Kučerou,
Šafránkem, Borovičkou, Vacenovským. Dále to byla Slavia Praha s Pláničkou.
Dvakrát zde hrála pardubická Dukla a internacionálové Zbrojovky Brno
(mistři Československa z r. 1978). V Jevíčku hrála také BOLKOVA jedenáctka a
světoznámá AMFORA PRAHA a nelze zapomenout na hokejové mistry
z Dukly Jihlava a Komety Brno, kde bylo soustředěno nejvíce reprezentantů. A
že do Jevíčka nejezdili jen slavní a špičkoví sportovci, dokumentuje i ta
skutečnost, že na jaře roku 1976 přijal od jevíčských fotbalistů pozvání jeden
z našich nejpopulárnějších umělců Miroslav Horníček, aby oblékl dres SK
Jevíčko a nastoupil proti Litomyšli. To se také stalo za velkého potlesku diváků.
Jevíčský zpravodaj 10/2007
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Ještě větší vzruch v hledišti nastal, když se krátce po zahájení hry dostal
Horníček k míči, oklamal nabíhající zadáky i brankaře a nezadržitelně skóroval.
To zvedlo všechny diváky ze sedadel a mezitím se autor gólu takřka ztratil
v chumáči nebo hroznu gratulantů – jak to koneckonců vidíváme i v televizi. Je
však nutno dodat, že to vlastně bylo takové netradiční zahájení mistrovského
zápasu Jevíčko – Litomyšl čestným kopem a gólem Miroslava Horníčka.

To je jen stručný výčet oněch fotbalových exhibicí, které v každém
případě zpestřily sportovní život na Malé Hané a přilákaly do sportovního areálu
stovky a tisíce fotbalových fandů a příznivců z města a širokého okolí. Pro
mnohé z nich a zvláště pro hráče to znamenalo neopakovatelné zážitky, na něž
lze již jen vzpomínat.
Vilém Němec

Nabídka zajímavé práce
Výrobní firma v Boskovicích nabízí práci pro profese:
- stolař, zámečník, skladník a pomocný dělník do kovovýroby a dřevovýroby,
stavební dělník
- montážník s vlastním autem
Nástup možný ihned. Informace: Po–Pá 7 – 15 hod. na tel.: 516 453 834.
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Zajišťujeme veškeré pohřební
a hřbitovní služby
V případě úmrtí Vašeho blízkého poskytujeme tyto služby:
odvoz zesnulých
smuteční obřady v obřadních síních a kostelích
výkopy hrobů
smuteční květinovou vazbu
tisk smutečního oznámení
hudbu při obřadech
autobusy pro smuteční hosty
zhotovení pomníků a uren
Námi poskytované služby dohodneme
na telefonické požádání i mimo pracovní dobu
Dále nabízíme prodej hřbitovních doplňků:
lucerny nerezové
svíčky
vázy plast, vázy nerez
urny
hřbitovní drť
JEVÍČKO, Okružní II. 264
tel.: 461 542 435, 724 238 311
Otevřeno: pondělí až pátek 7.30 – 16.00 hod.
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