Srpen 2007
Město Jevíčko společně s Římskokatolickou farností Jevíčko
všechny srdečně zvou na malohanáckou

Jevíčskou pouť 2007
ve dnech 17. 8. – 19. 8.
spojenou s kulturně-sportovním programem, jarmarkem a
lunaparkem

Pátek 17. 8.
Město Jevíčko a kulturní komise
20 00 areál dvora základní školy – koncert brněnské hudební skupiny
Kamelot, předskokan Radek Rettegy (více na www.jevicko.cz)

Sobota 18. 8.
TJ a Sokol Jevíčko
9 00 sportovní areál Žlíbka – nohejbalový turnaj
TJ SK Jevíčko
stadion U Nádraží – fotbalová utkání
12 15 dorost 1. tř. TJ SK Jevíčko – Jiskra Červená Voda
14 45 3. tř. TJ SK Jevíčko B – Janov B
17 00 okr. přebor TJ SK Jevíčko A – Janov A
20 00 pouťová zábava – hraje Kreyn Konice

TJ a Sokol Jevíčko
sportovní areál Žlíbka – hudební večer
19 00 k tanci a poslechu hraje Etien Band ZUŠ
20 00 k tanci a poslechu hraje Jevíčský Big Band

Neděle 19. 8.
8 00 – 16 00 Palackého náměstí – jarmark a lunapark
Římskokatolická farnost Jevíčko
8 00 mše svatá, celebruje P. Jan Turko
10 00 poutní mše svatá, celebruje P. Jan Turko
11 30
14 30

Zpěvem doprovází chrámový sbor, hudební doprovod
Malohanácká muzika
farní zahrada – hudební vystoupení Malohanácké muziky
požehnání

Vojtěch Hebelka
15 00 hudební odpoledne na Žlíbkách se skupinou Proč Ne Band
AVZO Jevíčko, budova na Palackého náměstí
10 00 – 12 00, 13 00 – 16 00 výstava modelářského a střeleckého klubu
Den otevřených dveří
v městském muzeu,
na městské věži
10 00 – 12 00, 13 00 – 15 00
Synagoga – prezentace
studie rekonstrukce náměstí
10 00 – 12 00, 13 00 – 15 00
Farní kostel otevřen 11 00 – 16 00
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
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Co už zase nového u nás
Máme za sebou půlku prázdnin a už se blíží pouť. Ne všichni z nás
létají na výlet vrtulníkem, a tak ze silnice marně pokukujeme, co to roste za
opatovickým hřištěm. Ano, bude to akvapark, zatím se betonuje, ale termín
dokončení v květnu 2008 prý už je jistý. Současný stav ukazuje špionážní
fotografie.

A ještě inzerát, potřebujete štěrk, jeďte si ho nabrat do míst, kde bývala
silnice na Smolnou. Vskutku nepěkný příklad, jak správa silnic komplikuje
trénink jevíčským sportovcům. Jiná místa v Jevíčku by ale opravu potřebovala
jako sůl. Uhádnete, kde se nalézá tato frekventovaná cestička, k jejíž zkáze stačí
jen chvíli zapršet?
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Ale z Jevíčka vedou silnice i jinam, takže námětů na výlety je mnoho.
Jeden přinášíme i v kulturních pozvánkách.

Informace z Krajského úřadu v Pardubicích
56. jednání RPk: Zdravotnická záchranná služba Pardubického
kraje
1. července tohoto roku došlo ke sloučení Oblastního střediska
Záchranné zdravotnické služby (ZZS) Svitavy se ZZS Pardubického kraje. Byl
tak završen proces, kterým byla na základě loňského rozhodnutí Zastupitelstva
Pardubického kraje všechna oblastní střediska ZZS sjednocena do jediné
organizace.
Krajským radním byla nyní předložena zpráva ředitele ZZS
Pardubického kraje Marka Obrtela, v níž hodnotí první půlrok fungování
centralizované záchranné služby. Ze zprávy vyplývá, že většina z předem
stanovených kroků a postupů již byla realizována. Byl nainstalován nový
informační systém, byla sjednocena platová politika, byl vyřešen havarijní stav
operačních středisek v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách, úspěšně také probíhá
zapojení ZZS Pk do projektů kraje, Univerzity Pardubice či Ministerstva
zdravotnictví ČR. Na dobré cestě je i získání kvalitativních a bezpečnostních
certifikátů ISO.
„Obecně lze říci, že sloučení oblastních středisek ZZS plní svůj účel a
prostřednictvím jednotných postupů a společných komunikačních kanálů je
ZZS schopna pomáhat občanům regionu lépe a s efektivnějším využitím
finančních prostředků,“ uvedl po jednání rady náměstek hejtmana zodpovědný
za oblast zdravotnictví Josef Janeček. „Neznamená to však, že by byl chod nové
ZZS úplně bezproblémový. I zde např. narážíme na dlouhodobé
podfinancování záchranných služeb ze strany zdravotních pojišťoven. Jejich
úhrady nepokryjí ani třetinu nákladů a to je nutné do budoucna změnit,“
doplnil.

56. jednání RPk: Změny stanov akciových nemocnic
Usnesením krajského zastupitelstva z června tohoto roku byly založeny
akciové společnosti Pardubická krajská nemocnice, Chrudimská nemocnice,
Orlickoústecká nemocnice, Svitavská nemocnice a Litomyšlská nemocnice.
Představitele kraje vedla k tomuto rozhodnutí zejména snaha o zefektivnění a
zprůhlednění hospodaření nemocničních zařízení, která kraj vlastní.
Původní návrh, který byl schválen, počítal ve všech nových akciových
společnostech se tříčlennými dozorčími radami a jednočlennými představenstvy.
„Cílem bylo zachovat personální kontinuitu vedení za vynaložení co nejmenších
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mzdových nákladů,“ vysvětluje náměstek hejtmana Josef Janeček. „Od začátku
jsme však říkali, že se jedná o zkušební model, který může být na základě vývoje
situace změněn. Proto jsme se nebránili snahám jednotlivých měst a
zaměstnanců o podíl na rozhodování v akciových společnostech a rozhodli jsme
o zvýšení počtu členů statutárních orgánů.“
Dozorčí rady všech nemocnic se tedy rozšiřují ze tří členů na šest a
dosud jednočlenná představenstva nemocnic v Pardubicích, Ústí nad Orlicí a
Litomyšli teď mají členy tři. Ve Svitavách a Chrudimi zatím zůstávají
představenstva v původní podobě.
Personální obsazení dozorčích rad proběhlo v případě všech nemocnic
na stejném principu. Dva z nových členů jsou zaměstnanci nemocnice navržení
organizací, jednoho zástupce dosazuje do dozorčí rady příslušné město. Do
statutárních orgánů nemocnic tak míří známá jména lokální politiky –
náměstkyně pardubického primátora Štěpánka Fraňková, členka chrudimské
městské rady Věra Ždímalová, starosta Ústí nad Orlicí Richard Pešek, starosta
Litomyšle Michal Kortyš a svitavský starosta Jiří Brýdl.
„V souvislosti se zmíněnými změnami bylo třeba patřičně upravit
stanovy jednotlivých akciových společností. V případě chrudimské a
orlickoústecké nemocnice bylo navíc třeba aktualizovat předmět podnikání
uvedený ve stanovách tak, aby odpovídal nově získaným živnostenským
oprávněním,“ doplnil informace k projednávané problematice Josef Janeček.

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 15. zasedání Rady Města Jevíčka dne 25. 6. 2007
1/15 Rada schvaluje finanční příspěvek Gymnáziu Jevíčko ve výši 5.000 Kč
2/15 Rada schvaluje žádost o povolení výjimky vjezdu os. vozidla k Biocentru
žadatelům dle zápisu
3/15 Rada neschvaluje žádost o uložení vytěženého sedimentu žadateli dle
zápisu
4/15 Rada schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 49/1 - zahrada v k. ú.
Jevíčko-město
5/15 Rada schvaluje žádost o povolení uspořádání doplňkových akcí v
prostorách Palackého náměstí žadateli dle zápisu
6/15 Rada schvaluje finanční příspěvek 120 Kč na účastníka letního tábora
žadatelům dle zápisu
7/15 Rada schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu pozemků na Biocentru
Finsterlova hlubina mezi Městem Jevíčko a MO ČRS Jevíčko
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8/15 Rada schvaluje vybudování 1 parkovacího místa v prostoru stávajícího
parkoviště na ulici Soudní žadateli dle zápisu
9/15 Rada schvaluje dohodu o provedení záchranného archeologického
výzkumu na akci regenerace rumpálové studny v lokalitě Mařín mezi Městem
Jevíčko a Regionálním muzeem v Litomyšli ve výši 20.000 Kč
10/15 Rada pověřuje Ing. Staňka jednáním se zástupcem projektového ateliéru
ohledně realizace úprav rajského dvora v objektu bývalého Augustiniánského
kláštera
11/15 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Wallet, s. r. o. na organizaci
zadání veřejné zakázky vč. souvisejících činností dle zákona č. 137/2006 Sb. ve
výši 30.000 Kč bez DPH
12/15 Rada schvaluje přidělení bytových jednotek žadatelům dle zápisu na
základě návrhů bytové a sociální komise
13/15 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy ELPO Popelka na výměnu sloupu
VO ve výši 17.715 Kč vč. DPH
14/15 Rada schvaluje zakoupení počítačových licencí pro potřeby Informačního
centra Zámeček ve výši 11.000 Kč vč. DPH a servisní smlouvu k antispamovým
programům ve výši 3.500 Kč vč. DPH
15/15 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy VPO Protivanov na dodávku
oken v bytovém domě M. Mikuláše č. p. 551 (byt č. 5) ve výši 38.300 Kč vč.
DPH
16/15 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy VPO Protivanov na dodávku
oken v bytovém domě M. Mikuláše č. p. 551 (byt č. 11) ve výši 15.714 Kč vč.
DPH
16/15 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Berka Zálesí na dodávku půdního
schodiště pro dům Soudní č. p. 56 ve výši 9.990 Kč vč. DPH
17/15 Rada schvaluje složení výběrové komise pro poptávkové řízení dle
zápisu.
Usnesení z 16. zasedání Rady Města Jevíčka dne 9. 7. 2007
1/16 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru jednáním s žadateli dle
zápisu
2/16 Rada schvaluje finanční příspěvek 120 Kč na účastníka letního tábora
žadateli dle zápisu
3/16 Rada schvaluje zpracování nabídky firmou VHOS a. s. na vyhotovení
plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
4/16 Rada schvaluje kompenzaci nájmu vykonanou prací žadateli dle zápisu za
podmínky předložení výkazu odpracovaných hodin a soupisu udržovaných
ploch
5/16 Rada schvaluje složení výběrové komise pro výběrové řízení na dodávku
cisternové automobilové stříkačky
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6/16 Rada schvaluje nákup kancelářského nábytku ve výši 8.000 Kč vč. DPH
7/16 Rada schvaluje nákup 3 ks tiskáren Minolta PagePro 1350W pro potřeby
pokladny, mzdové účtárny a vedoucího org. odboru ve výši 8.478 Kč vč. DPH
8/16 Rada doporučuje zastupitelstvu města ke schválení cenovou nabídku firmy
František Hanzal, Jevíčko a návrh smlouvy o provedení na akci „Úprava
rajského dvora Augustiniánského kláštera“ ve výši 170.000 Kč
9/16 Rada schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Jevíčko a p. Pavlem Strakou,
Čelákovice na provedení průzkumu stěn a dna a dále vytěžení sedimentů ze dna
rumpálové studny v Maříně a provedení demontáže nefunkčního čerpadla ve
výši 50.000 Kč.
Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 13. 6. 2007
10/1 Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloslav Parolek, Ing. Pavel Vykydal,
RNDr. Dag Hrubý,
b) ověřovatele zápisu: MUDr. Helena Blažková, Marta Pocsaiová,
c) program zasedání,
d) závěrečný účet za rok 2006 bez výhrad,
e) úpravu rozpočtu k 30.06.2007,
f) prodej bytu I. NP uprostřed v majetku města v bytovém domě Nerudova č. p.
531 v Jevíčku na pozemku p. č. st. 482 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně
podílu na tomto pozemku a společných částech domu, vše v obci Jevíčko a k. ú.
Jevíčko-předměstí paní Marii Raclové, Nerudova 531, 569 43 Jevíčko, za cenu
216.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu,
g) prodej bytu I. NP vlevo v majetku města v bytovém domě Nerudova č. p.
531 v Jevíčku na pozemku p. č. st. 482 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně
podílu na tomto pozemku a společných částech domu, vše v obci Jevíčko a k. ú.
Jevíčko-předměstí panu Janu Valešovi, Nerudova 531, 569 43 Jevíčko, za cenu
398.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu,
h) prodej bytu II. NP uprostřed v majetku města v bytovém domě Nerudova
č. p. 531 v Jevíčku na pozemku p. č. st. 482 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně
podílu na tomto pozemku a společných částech domu, vše v obci Jevíčko a k. ú.
Jevíčko-předměstí paní Jindřišce Sabauové, Nerudova 531, 569 43 Jevíčko, za
cenu 347.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu,
i) prodej bytu II. NP vpravo v majetku města v bytovém domě Nerudova č. p.
531 v Jevíčku na pozemku p. č. st. 482 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně
podílu na tomto pozemku a společných částech domu, vše v obci Jevíčko a k. ú.
Jevíčko-předměstí paní Pavle Komárkové, Nerudova 531, 569 43 Jevíčko, za
cenu 368.000 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu,
j) neprodávat byty v bytovém domě Nerudova č. p. 529 v Jevíčku,
k) zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřské školy
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Jevíčko za rok 2006, který bude dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, použit na úhradu ztráty z minulých let,
l) hospodářský výsledek ZŠ Jevíčko za rok 2006, který vykazuje ztrátu 31.634,03
Kč,
m) rozdělení hospodářského výsledku PBH za rok 2006:
1) použitím zisku doplňkové činnosti r. 2006 ve výši 3.725,06 Kč,
2) úhradou z vlastního rezervního fondu PBH ve výši 101.047,94 Kč,
n) smlouvu o dílo č. 184/06/S3 na výrobu oken a jejich montáž dle cenové
nabídky č. 184 06 S3 mezi Městem Jevíčko a Bohumírem Mrňkou, Bídov 463,
798 52 Konice za cenu 800.058 Kč včetně DPH,
o) kupní smlouvu a prodej pozemku p. č. 1236/2 (2 m2) – zastavěná plocha v
obci Jevíčko a k. ú. Jevíčko-předměstí panu Janu Margetinovi, Růžová 75,
569 43 Jevíčko za cenu 300,-Kč/m2 + úhradu správního poplatku katastrálnímu
úřadu,
p) kupní smlouvu a prodej pozemku p. č. 3058 (3100 m2) – trvalý travní porost
v obci Jevíčko a k. ú. Jevíčko-předměstí společnosti S & M CZ s. r. o.,
Třebovská 809, 569 43 Jevíčko za cenu 50,- Kč/m2 + úhradu správního
poplatku katastrálnímu úřadu,
q) cenu za pronájem pozemků p. č. 5328 - vodní plocha (103 799m2), p. č. 5338
- ostatní plocha (8 785 m2), p. č. 5325 - travní porost (4 213 m2), všechny v
obci Jevíčko a k. ú. Jevíčko-předměstí pro Český rybářský svaz, místní
organizace Jevíčko, Barvířská 110, 569 43 Jevíčko, výsledná cena je stanovena na
5.000,- Kč/ha vodní plochy stanovený manipulačním řádem/rok dle zápisu,
r) rozdělení výtěžku z VHP dle přílohy zápisu ve výši 250.000 Kč,
s) použití zbylé části výtěžku z VHP ve výši 80.088 Kč výhradně na financování
sportovních a kulturních akcí ve městě, které proběhnou v průběhu roku 2007,
t) cenovou nabídku firmy REGAM, s. r. o., Brněnská 775, 569 43 Jevíčko na
dodávku a montáž ocel. konstrukcí přístřešku ve sběrném dvoře za účelem
uskladnění lednic a dalšího elektroodpadu ve výši 86.300 Kč bez DPH,
u) vstup Města Jevíčka do členství v MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko,
o. p. s.,
v) záměr daru parcel ve zjednodušené evidenci č. 2691 a 2692 v k. ú. Jaroměřice
Obci Jaroměřice z důvodu dle přílohy zápisu.
10/2 Zastupitelstvo neschvaluje:
a) smlouvu o dílo mezi Jaroslavou Kittnerovou – JaKitt, Dufkovo nábřeží 10,
619 00 Brno a Městem Jevíčko na dodávku nerezového zařízení a technologie
dle nabídky 063/07 ze dne 04.06.2007 pro modernizaci varny MŠ Jevíčko za
cenu 397.567 Kč včetně DPH.
10/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) statistickou zprávu ředitele gymnázia RNDr. Daga Hrubého,
b) zprávu předsedkyně osadního výboru o činnosti osadního výboru,
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c) dopis MUDr. Melkové „Oznámení Zastupitelstvu Města Jevíčka“ - návrh
řešení rekonstrukce chirurgické ambulance s informací starosty o možných
variantách úvěru a vyplývajících podmínkách ZM směrem k MUDr. Janě
Melkové,
d) informaci starosty o jednání s firmou RABBIT Trhový Štěpánov ohledně
žádosti o vzdání se práva odvolání ve věci Rozhodnutí – povolení k nakládání s
podzemními vodami,
e) návrh ČRS, MO Jevíčko na řešení záležitosti s obtokem chovného rybníka u
sv. Bartoloměje.
10/4 Zastupitelstvo pověřuje:
a) radu města ve spolupráci s kontrolním výborem zastupitelstva vypracováním
komplexního ekonomického rozboru hospodaření s bytovým fondem města za
období 3 až 5 let,
b) radu města ve spolupráci se všemi dotčenými komisemi přípravou návrhu na
použití finančních prostředků za prodej bytů.

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti přeje rodičům narozených dětí:
Adam Dvořák
Rozárka Stodolová
Tereza Trmačová
Sňatky:
Martin Korbel – Petra Vašíčková
Přejeme hodně štěstí
Životní jubileum v srpnu 2007 oslaví:
Marie Wolfová
Jaroslava Vrbková
Blahopřejeme
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Štěpánka Briššová
Marie Jandíková
Jarmila Mikulášková
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Historie jevíčských letních táborů
na Slovensku
U zrodu myšlenky pořádat letní tábory stál angažovaný učitel,
vlastivědný pracovník, publicista, zanícený turista a průkopník pionýrského
hnutí FRANTIŠEK TOVÁREK. Z historických pramenů je zjištěno, že již v
roce 1950 se vypravily děti z Měšťanské školy v Jevíčku na putovní tábor. Byly
to však krátkodobé pobyty zaměřené zejména na pěší turistiku. Např. v roce
1950 po Martinských holých s názvem Stezkami bojů. V roce 1953 nastala
změna. Padlo rozhodnutí uspořádat stálý tábor někde na Slovensku. Jako
příznivá lokalita byla vybrána Malá Fatra přesněji Zázrivská dolina. Je to místo
na východní straně tohoto pohoří poblíž obce Párnica pod horou Osnovou
(1363 m. n. m.). Z dochovalých fotografií je vidět, jak táborový materiál putoval
po železnici a pak se přepravoval povozy na místo určení, jak vypadaly stany a
jak se vařilo. Dokonce se dochovala fotografie (jako jediná odjezdová z té doby)
z jevíčského vlakového nádraží. Tábor měl příznačný název pro tuto lokalitu,
jmenoval se JÁNOŠÍK. Stejně tak i tábor v následujícím roce.
Pak nastal jakoby proces přibližování se k Bobrovecké dolině.
Následovaly tábory Partyzán v Lubochňanské dolině, Zbojník v Revúckej
dolině, Protěž a Kriváň v Ráčkovej dolině a v roce 1959 Sputník v Janské
dolině. Rok 1960 byl dalším zlomem v historii táborů. Spolu s profesorem
Dlouhým se František Továrek vydávají hledat novou lokalitu pro další tábor. Z
Nízkých Tater si to namíří přímo přes Liptovský Mikuláš do doliny, kde svítí v
lese jakýsi velký bílý flek. Byl to opuštěný vápencový lom. Letní tábor Jasoň.
Provázely ho komplikace, protože spolu s táborníky nedorazily jejich věci.
Vagón, který se měl připojovat za "osobák" se někde zatoulal. Nezbývalo nic
jiného, něž noc přečkat v seníku.
V Bobrovecké dolině začala další etapa táborů. Do roku 1969 na
různých místech v dolině a od roku 1970 pod mohutnými smrky mezi dřívějšími
rekreačními zařízeními MIER a PRIEMSTAV. Výjimku tvořil rok 1991, kdy se
obě zařízení napojovala na čistírnu odpadních vod a tábor jsme museli
přesunout na louku. Základní ideovou myšlenkou byla příroda a hory.
Prosazovala se hesla jako důvtip, otužilost, odvaha. Táborníci si museli připravit
dřevo, aby kuchyň měla čím topit, umývali se v horské bystřině, dováželi si vodu
ze studánky, podnikali výpravy do hor, učili se různé cviky s přírodním nářadím,
vařili na ohništi a hráli spousty her.
František Továrek odcházel do důchodu v roce 1976. To však
neznamenalo ukončení táboření. Někdy kolem roku 1980 přebírá žezlo hlavního
vedoucího Zdeněk Bombera - učitel na Základní škole v Jevíčku a Továrkův
žák. Až do roku 1981 býval kolektiv dětí rozdělen na dvě poloviny koedukované
(chlapci a děvčata) a věkově prostupné (mladší a starší). Při hrách soutěžili
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většinou tyto dvě skupiny proti sobě. Takto rozdělenému kolektivu byly
přizpůsobeny nejenom hry, ale i celkový program tábora. V roce 1982 nastala
pedagogická změna v programu tábora. Děti byly rozděleny do čtyř družin a
objevila se tzv. CELOTÁBOROVKA s názvem VÝSTUP NA BABKY. Hry se
postupně zdokonalovaly. V roce 1987 bylo téma "celotáborovky" Cesta na
tábor. Ve spolupráci s panem učitelem Továrkem a zručným kreslířem Mirkem
Weigelem jsme vytvořili zajímavé dílo. K význačným bodům u cesty na tábor
pan učitel vyhledal pověsti, různé příběhy a Mirek pak vše ztvárnil na velký arch
papíru. Děti se tak dozvěděly, jak to bylo s nešťastnou láskou na hradě Strečno,
proč je Kriváň na křivo, jak zkameněly tři ženy na Babkách a kdo to byla
Liptovská Mara. Byla to změna v programu a hned napoprvé se ujala.
Dalším takovým zlomem byl rok 1991. Byli jsme nuceni přesunout
tábor na louku. Pohnulo se jakési táborové soukolí a v roce 1992 došlo k
výměně vedení tábora. Základní škola přerušila kontakt a jediným
organizátorem a pořadatelem se tak stal Pionýr Jevíčko. Začala nová éra v duchu
hesel: Slunci, horám, mládí, vlajce. Více jsme se soustředili na obnovu
táborového inventáře. Podařilo se nám postavit pět nových stanů s dřevěnou
podsadou (původně bývaly totiž maskáčové jehlánky na dřevěných podsadách
z krajinek). Před rokem 1969 v táboře Mier rušili stany a nabídli je jevíčským
pionýrům. Jsou to takové kovové skládanky, ale praktické (používáme je
dodnes). Na popud hygieny jsme zkonstruovali druhou latrínu, nechali jsme na
ně ušít nové umyvatelné celty, na kuchyni se objevila sedlová střecha s novou
celtou, stejně tak i nová celta u nádobí, dokoupili jsme tři prostorné stany pro 5
táborníků a začali jsme obnovovat vybavení kuchyně. Stále však čekalo na svou
rekonstrukci to nejdůležitější. Bouda, ve které je po celý rok inventář uložen.
Byla postavena kolem roku 1961 a oprava střechy byla provedena v roce 1993.
Bouda sice stojí, ale zub času hlodá a hlodá. Rozhodnutí postavit novou boudu
padlo začátkem roku 2003. Po důkladném vyhodnocení situace s úřady a
průzkumem možností dodávky materiálu a spolupráce řemeslníků se začalo
pracovat na projektu nové boudy. Zajišťovat stavbu na vzdálenost 300 km je
poněkud složitější. Tady jsme připravily plány stavby a rozpis materiálu a na
osobním jednání s majiteli pozemku jsme dohodli připravení základových patek,
dodavatele stavebního dřeva a odvoz. Stavěcí četě se povedl husarský kousek a
za čtyři dny se podařilo boudu postavit.
Po revoluci v roce 1989 jsme s tábořením nepřestali. V červenci se
svého posledního tábora zúčastnil i František Továrek, který v lednu roku
následujícího umírá. Na jeho počest se tábor v roce 1992 jmenuje FR.TR.
Dalším překvapením bylo rozdělení republiky. Než se člověk nadál, jezdil do
zahraničí. Pasy, výměna slovenských korun, přejezd přes hranice a pomalu se
měnící legislativa. Začali jsme plavat ve vodách neznalých. Jeden, druhý, třetí
tábor a vše jsme se naučili. Pasy jezdili ze Svitav vyřizovat do Jevíčka,
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Agrobanka nám hlídala slovenské prostředky, navázali jsme kontakty s novými
lidmi na slovenských úřadech. Díky tomu jsme poprvé v historii dostali
povolení od odboru životního prostředí na 5 roků. Vzhledem k tomu, že naše
táborová kuchyň stojí na žluté turistické značce vedoucí z Jalovce, měli jsme
přehled, jaký příliv turistů je do Západních Tater a jaké jsou národnosti. Majitelé
pozemků – Urbárské společenství Bobrovce, vystřídalo čtyři předsedy a čtyři
výbory. V táboře Mier se střídali různí nájemci, většinou z maďarského
pohraničí, tábor Priemstav zprivatizoval podnikatel z Bratislavy. Starosta obce
Bobrovec však byl takovou stálicí a po revoluci zůstal. Doba se trochu mění a
tak určitou závislost na okolních zařízeních máme. Hygiena se ptá, odkud
bereme vodu, vozíme si sebou namražené maso a to musíme někde uložit, když
je špatné počasí je potřeba děti vykoupat v teplé vodě. Už z těchto důvodů musí
být mezi námi dobré sousedské vztahy.
V roce 1995 navštívila náš tábor skupinka místních občanů, kteří
zastupovali organizaci PAX CHRISTI SLOVAKIA. Požádali nás o zapůjčení
tábora na příští rok. Slovo dalo slovo a dobré myšlence se překážky nekladou.
Jedním z účastníků tohoto druhého turnusu byl i ředitel SeVaKu v Liptovském
Mikuláši Ing. Trizna. Na rok následující měli Pax Christi domluvenou jinou
základnu a tábořiště by po prvním turnusu zelo prázdnotou. Objevila se
myšlenka co tak uspořádat vodárenský tábor. A byla tu nová tradice. Děti
zaměstnanců SeVaKu a děti zaměstnanců VHOS, a. s., Moravská Třebová.
Tato tradice trvala 9 roků, než děti odrostly. Aby toho nebylo málo, oslovili nás
v roce 2003 pionýři z Okříšek u Třebíče. Přišli o tábořiště a na Slovensku ještě
nikdy nebyli. Po dva roky tábořili také v Bobrovecké dolině a tak na našem
tábořišti probíhaly tři turnusy.
V posledních dvou letech jsme se vrátili k původnímu táborovému
modelu. Jeden turnus a dost.
Zájem o tábor stále trvá byť
dochází
ke
generační
výměně dětí. V Bobrovci po
posledních
komunálních
volbách došlo ke změně ve
vedení obce a tak jsme tedy
navázali
nový
oficiální
kontakt mezi Jevíčkem a
Bobrovcem. Letošní tábor
byl táborem návštěv a tak na
kávu dorazil i Vašek Kotek
z Divadla Járy Cimrmana.
Ing Roman Müller
Jevíčský zpravodaj 8/2007
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Program kina Astra na srpen
4. 8. sobota v 17.30 hod.
Americký širokoúhlý film:
DIVOČÁCI
Motorkáři jak je neznáte. Podnikněte výlet, který změní váš obyčejný život v
divoké a nespoutané dobrodružství v rozpustilé komedii s Johnem Travoltou a
Martinem Lawrencem.
Vstupné: 64,-Kč
99 minut
Mládeži přístupný
11. 8. sobota v 17.30 hod.
Americký film v českém znění:
ROBINSONOVI
Zdá se vám vaše rodina zvláštní? To ještě neznáte Robinsonovy.
Vstupné: 59,-Kč
109 minut
Mládeži přístupný
18. 8. sobota v 17.30 hod.
Americký širokoúhlý film v českém znění:
SPIDER – MAN 3
Ta největší bitva na něj teprve čeká. Na motivy komiksu Stana Leea a Steva
Ditka z produkce nakladatelství Marvel.
Vstupné: 69,-Kč
140 minut
Mládeži přístupný
25. 8. sobota v 17.30 hod.
Americký širokoúhlý film:
NEZNÁMÝ SVŮDCE
Jak daleko jste schopni zajít, abyste udrželi tajemství? Kriminální thriller s Halle
Berryovou a Brucem Willisem v hl. roli.
Vstupné: 64,-Kč
109 minut
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
Jevíčský zpravodaj 8/2007
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MĚSTO JEVÍČKO
ZVE VŠECHNY PŘÍZNIVCE
KVALITNÍ HUDBY NA KONCERT
BRNĚNSKÉ HUDEBNÍ
SKUPINY

K A M E L O T
(PŘEDSKOKAN RADEK RETTEGY BRNO)
KTERÝ PROBĚHNE 17. 8. 2007 OD 20.00
VE DVOŘE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
NA ULICI K. H. BOROVSKÉHO V JEVÍČKU V RÁMCI
PROGRAMU JEVÍČSKÉ POUTI 2007
VSTUPNÉ: 120,- Kč (V PŘEDPRODEJI 80,- Kč)
DĚTI DO 15 LET ZDARMA
PŘEDPRODEJ OD 1. 8. 2007 V KNIHKUPECTVÍ SELINGER
JEVÍČKO A INFOCENTRU ZÁMEČEK JEVÍČKO A DÁLE PAK
V IC VELKÉ OPATOVICE, IC MORAVSKÁ TŘEBOVÁ,
IC SVITAVY, IC BOSKOVICE, IC LETOVICE A IC LITOVEL
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Mladějov – Blosdorf 1915
Vzpomínkové oslavy k uctění památky padlých za 1. světové války
Sobota 11. srpna 2007

Polní úzkorozchodná dráha Mladějov na Moravě
(u Moravské Třebové)
Světová válka 1914 - 1918
Bitevní ukázka se pokusí nastínit divákovi situaci na rusko - rakouské hranici
roku 1915.
Karpatské kopce a rozsáhlé poloniny, tak vypadala tehdy frontová linie mezi
oběma válčícími stranami. Řady ostnatých překážek, kulometná hnízda i pozice
dělostřelectva, první automobily a letadla, koně a především unavení, mrtví a
ranění vojáci. To vše dohromady tvoří atmosféru I. světové války. První války v
dějinách, kdy proti sobě stál doslova celý svět. Tato vzpomínka je věnována
památce padlých na všech frontách.
Ukázka: Rakouské pozice okolo trati jsou posíleny dělostřeleckými stanovišti a
kulometnými hnízdy. Drátěné překážky podél státní hranice oddělují obě strany
fronty. Na obhlídku svého vojska přijíždí zástupce vrchního velení. Všude je
klid, vesničané pracují na poli. Na kopci nad tratí je těžké rakouské
dělostřelectvo. Ruská armáda se za podpory letectva a dělostřelectva pokusí
prolomit rakouskou obranu a obsadit železniční trať.
Program 11. srpna 2007
9.30 – 17.00 Provoz parní dráhy
9.00 – 18.00 Celodenní program – výjevy ze starého mocnářství,
dobová hudba, výstava historické techniky, koncert C. a K. kadetní
hudby Velké Opatovice
11.00 Pietní akt za účasti historických jednotek
14.00 Vojenská přehlídka, příjezd „následníka trůnu“
15.30 Bojová ukázka: dělostřelectvo, jízda, letectvo…
20.00 Zábava s hudbou a pivem
21.45 Slavnostní ohňostroj
Celodenní občerstvení, úschovna zavazadel, možnost kempování

Letní kino ve Velkých Opatovicích
10. 8. Most do země Terabithia – animovaná pohádka (stálé kino17:00 hod.)
10. 8. Piráti z Karibiku: Na konci světa – dobrodružný
17. 8. Spider-Man 3 – dobrodružný/akční
24. 8. Barevný závoj – romantické drama
31. 8. Harry Potter a Fénixův řád – rodinný
Jevíčský zpravodaj 8/2007
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Nabídka kurzů cizích jazyků
Jazyková škola Lingua Centrum H. E. otevírá od podzimu novou pobočku ve
Velkých Opatovicích na SŠUPT , nabízí následující kurzy v těchto termínech:
Říjen 2007 – Leden 2008, Únor 2008 – Červenec 2008 – odpolední a večerní
kurzy angličtiny, francouzštiny, ruštiny a latiny.
Kurzy budou probíhat 2x týdně příp. 1x týdně, délka lekce 3 hod.
Podrobnější informace na tel: 602 570 149 nebo na www.linguacentrum.cz
AKCE – PRÁZDNINOVÉ PŘIHLÁŠKY 10 % SLEVA

Gymnázium Jevíčko informuje
Ve dnech 20. 8. – 23. 8. proběhne v aule Gymnázia Jevíčko historickomatematický seminář na téma „Věda a vzdělání v 18. století“.

KUŽELKÁŘSKÁ LIGA ESKÁ 2007
Hrací systém ligy:
Odehraje se pět turnajů jednotlivců v různých termínech. Na každém turnaji
bude prvních deset míst bodovaných od 10 bodů za první místo až po 1 bod za
místo desáté. Do celkového hodnocení se započítají čtyři nejlepší výsledky
každého hráče (z pěti pořádaných turnajů). Pokud dojde k tomu, že na prvním
místě se po odehrání všech pěti turnajů umístí několik hráčů se stejným počtem
bodů, dojde mezi těmito hráči k rozhozu (každý hráč 3 hody,1x do plných).
Termíny a pořadí her na jednotlivých turnajích:
1. 27.07. - Prémie
2. 03.08. - Tisíce
3. 10.08. - Chaloupky
4. 24.08. – Prémie – memoriál p. Josefa Němečka
5. 07.09. - Tisíce
Pořadatel ligy: TJ SK Jevíčko
Kde: stadion ESKÁ
Prezentace: 16.15 až 16.45
Začátky: 17.00
Startovné na jednotlivých turnajích: 50,- Kč
Ceny: pro prvních osm hráčů v jednotlivých turnajích
pro vítěze celkové kuželkářské ligy ESKÁ 2007 – pohár + 1500,- Kč
Jevíčský zpravodaj 8/2007
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TENISCLUB JEVÍČKO
pořádá 38. ročník
tenisového turnaje čtyřher
" O JEVÍČSKOU VĚŽ "
Sportovní areál " Žlíbka "
4. - 5. srpna 2007
Od 21:00 k tanci a poslechu hraje skupina Epicentrum

Ohlédnutí
V sobotu 28. 7. 2007 se uskutečnil na
kurtech TC Jevíčko druhý ročník
tenisového turnaje veteránů
„ O JEVÍČSKOU VĚŽ MEMORIÁL PŘEMKA RYŠE“
O putovní pohár na snímku letos bojovalo
celkem 13 dvojic splňujících podmínku
společné věkové hranice 90 let.
Vítězství z prvního ročníku obhájila
dvojice Tenis Club Jevíčko :
Veselka – Jagoš TC Jevíčko
Na dalších místech se umístili :
Müller–Šobr
LTC Radotín
Táborský–Soukup
LTC Radotín
Zemánek–Slavíček TK Velké Opatovice
Blahopřejeme
Všichni účastníci dokázali, že tenis je možné hrát dobře v každém věku a
zavzpomínali na společné zážitky nejen z tenisu.
Věříme, že další ročník který se bude konat 26. a 27.7.2008 bude pro všechny
účastníky stejně vydařený.

Našli jsme na internetu
Na webu fotbalového klubu SK Líšeň jsme našli veselou příhodu, jak
brněnští naivkové podcenili naši kvalitní přípravku. Útěchou jim budiž zjištění,
že nejsou jediní, koho zaskočily kvality nejmladších jevíčských fotbalistů.
Jevíčský zpravodaj 8/2007
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„Další náš soupeř byl z Jevíčka. Zde došlo jasně k podcenění soupeře.
Před zápasem jsme si nic moc neřekli, nikdo z nás nepochyboval o našem
vítěztsví. Vedli jsme rychle 1:0. Možná i to byla chyba. Polevili jsme v důrazu a
soupeř dostal výhodu prvního přímého kopu. Jasný úkol pro jednoho z dvojice
útočníků, stoupnout si tři metry před míč se nekonal. Soupeř z přímáku
vyrovnal. A hle, mí "borci" z toho byly vyvaleni. Rychle jsme sice odpověděli na
2:1, ale když se skoro ta samá situace opakuje za pár minut, a my si pro změnu z
nepřímého kopu necháme dát gól tak, že si Mikulica hloupě sáhne na míč letící
možná i mimo bránu a šoupne si ho do sítě, tak se pak nedivme.
Nedisciplinovanost !! Jsem rozhořčen. Hrejme hoši fotbal i trochu hlavou.“

Kam kráčíš SK Jevíčko?
Není tomu tak dávno, co se v Jevíčku hrávala 1. B třída. V tom čase
hrávali spolu Holub, který přišel z Lipové a Deutsch na hostování z Moravské
Třebové. Oba tito výborní fotbalisté si dobře rozuměli a svými zkušenostmi
obohacovali celé mužstvo. Změnil se i herní systém, taktika, styl a především
fotbalové myšlení. A když se zvýšila disciplína a morálka všech hráčů, očekávaný
efekt se po čase dostavil. Padaly góly, začalo se vyhrávat, začalo se dařit a
hlediště aplaudovalo a děkovalo za každou pěknou akci. Každý potlesk je pro
každého hráče tím nejlepším povzbuzením. Pojednou celé mužstvo bez výjimky
Jevíčský zpravodaj 8/2007
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jakoby připomínalo sladěný orchestr se všemi sólisty s dirigentem včele. Zdálo
se, že by SK Jevíčko s tímto týmem mohlo v příštích letech postoupit do
vyšších pater. Nakonec bylo vše jinak a naděje se vzdalovala. Když se dohrávala
jarní sezóna roč. 2004 - 2005 Holubovi se obnovilo zranění a byl na delší čas
vyřazen. Současně Deutschovi vypršela smlouva o hostování a vrátil se zpět do
Moravské Třebové. Jistě mohly být k tomu i jiné důvody. Za tyto hráče klub
nenašel náhradu a mužstvo se začalo v soutěži propadat, až nakonec sestoupilo
do okresního přeboru.
Jestliže si představitelé SK Jevíčko mysleli, že se za rok vrátí do 1. B
třídy, hluboce se mýlili. Mužstvu se nedařilo ani v okresním přeboru a v ročníku
2005 – 2006 se zachraňovali na poslední chvíli.
V posledním ročníku OP 2006–2007 obsadilo Jevíčko 9. místo ze
čtrnácti účastníků s bilancí 9 výher, 11 porážek a 6 utkání skončilo nerozhodně
s pasivním skóre.
Ilustrační foto

Podle předběžných informací se dovídáme, že představitelé SK Jevíčko se
rozhodli k radikálnímu řešení rozšířit kádr mužstva a přihlásit jej do základní
(3. třídy) soutěže, a to již od nového ročníku 2007 – 2008, což je zpráva velice
pozitivní. S takovým arzenálem se již dá něco udělat. Zvýší se kázeň, disciplína a
především morálka.
Vilém Němec
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Reportážní foto
Na chatě a tábořišti ve Smolenském údolí probíhal od
29. 8. do 4. 8. 2007 letní tábor MO ČSOP Jevíčko. Na
snímku děti při hře „číslované hůlky“ upravené na poznávání zvířátek.

Vandalismus v Jevíčku –
věčný problém
Vandalové v Jevíčku se opět předvedli.
Nejenže tímto činem demonstrují svoji
hloupost, ale hlavně absolutní neúctu
k jednomu ze symbolů české státnosti.
Kvůli stále se množícím případům
vandalismu, nepořádku a hluku na Palackého
náměstí zvláště ve večerních hodinách
vyzýváme všechny spoluobčany, aby
neváhali na tyto skutečnosti poukazovat.

Jevíčský zpravodaj Srpen 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
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