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Jevíčský Big Band ožil
V neděli 2. ledna 2011 v kině Astra jste mohli
po delší odmlce zaslechnout swingovou muziku na Novoročním koncertu. To Jevíčský Big
Band (JBB) se probudil z dvouletého spánku.
S iniciativou přišli třebovští kolegové v čele
s Františkem Zeleným, vedoucím svého orchestru. Tam je už tradicí každoroční Vánoční
koncert, na němž Moravsko Třebovský swingový orchestr Františka Zeleného pravidelně hraje. 14. prosince 2010 přizval muzikanty z Jevíčka a tak JBB, pod hlavičkou orchestru F.
Zeleného, zde vystoupil po dlouhé přestávce.
Oba koncerty se staly i připomínkou desátého
výročí založení big bandu.
Během šesti zkoušek se kapela sehrála a dokázala posluchačům a zejména sama sobě, že je
pro další období životaschopná.
Program pro oba koncerty byl sestaven z klasických „swingovek“, např. Šňůra perel, Take
the „A“ train (sólo D. Pávek), Někdo mě má
rád (H. Koudelková), ale zazněly i evergreeny
populární hudby New York, My way (K. Jelínek, F. Zelený), Bílé Vánoce a mnoho dalších.
K celkovému dojmu přispělo ozvučení a osvětlení panem J. Friedlem.

V orchestru došlo k několika změnám. Na 1.
altsaxofonu nahradil dlouhodobého lídra Oldřicha Müllera Josef Ertl, na 4. trubce Petra
Malounka Dan Horák, u bicích Josefa Krejčíře
Zdeněk Frýbort a u 4. trombonu vystřídal Josefa Slunského Vít Horák.
Kapela na tyto hráče, kteří stáli u jejího zrodu,
vděčně vzpomíná a přeje jim, aby je neopustila
láska k muzice a dobré zdraví.
Jevíčský Big Band nezapomíná na zakladatele swingové muziky v Jevíčku, zakladatele
dodnes trvající plodné spolupráce muzikantů z Moravské Třebové a Jevíčka – Františka
Medříka – Trnku.
Medřík studoval jevíčskou Reálku a už jako
student hrál na trubku a vedl studentský orchestr. Po osvobození v r. 1945 začal studovat
v Brně Masarykovu univerzitu. To už se v Jevíčku plně oddal hudbě. Jeho nástrojem se stal
klavír, ujal se vedení symfonického orchestru
a založil velký taneční orchestr, obsazením
a dnešním slovníkem big band.
Po studiích učil ve Vojenském gymnáziu J. Žižky v M. Třebové. Jeho kořeny v jevíčském hudebním prostředí zůstaly zachovány. Až do

Kontejnery na textil

závěsy, povlečení, ubrusy, dále obuv, kabelky,
tašky, batohy, hračky. Textilie se do kontejneru
vkládají v zavázaných igelitových taškách nebo
pytlích, boty nejlépe svázané po párech.
Zavedení sběru tříděného textilu je další forma třídění, kterou
lze přispět ke snížení množství
komunálního odpadu ukládaného na skládku a zároveň přinese městu úspory za jeho odstranění. Doposud tento odpad
končil převážně v kontejnerech
na velkoobjemový odpad nebo
v popelnicích. Jen pro informaci
– v roce 2010 bylo ze sběrného
dvora v kontejnerech vyvezeno
121,74 t velkoobjemového odpadu, což obnáší náklady za uložení na skládce a dopravu ve výši
243.621 Kč. V rámci svozu komunálního odpadu z domácností v Jevíčku a Zadním Arnoštově

Použitý textil už nemusí končit v kontejnerech na
směsný odpad nebo popelnicích
Od ledna mají občané možnost třídit kromě papíru, skla, plastů a kartónů také použitý textil
a obuv. Speciální bílé kontejnery na sběr oděvů,
textilu a obuvi obdrželo město zdarma. S tímto
projektem přichází společnost Revenge, sběratel a zpracovatel vytříděného textilu. Svoz bude
provádět společnost SITA CZ. Ve spolupráci
se základní školou je jeden kontejner umístěn
před budovou ZŠ, druhý bude umístěn na stanovišti před sběrným dvorem. Pokud bude zřejmý zájem občanů o tento druh separace odpadů, může dojít k dalšímu rozšíření.
Kontejnery jsou bílé barvy o kapacitě cca 2250 l,
jsou opatřeny popisy, co lze do kontejneru odkládat a opatřeny vhazovacím otvorem, ze kterého odpad nelze zpět vytáhnout. Do kontejnerů lze odkládat oděvy, bytový textil – záclony,
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počátku 50. let byly Silvestry a legendární
sokolské šibřinky nepředstavitelné bez jeho
kapely. Nejinak v tehdejším velmi aktivním
ochotnickém divadle, zejména ve studentské
Mladé scéně.
Později založil menší orchestr v M. Třebové,
i tam za ním dojíždělo několik jevíčských muzikantů. Když odešel učit do Svitav, převzal
orchestr Mirek Crha.
A spolupráce jevíčských a třebovských trvala
dále a trvá dodnes.
František Medřík – Trnka (příjmení Trnka přijal za působení ve Svitavách) nejenže byl vynikající muzikant a pedagog, ale měl vzácný
dar rozpoznat a dále rozvíjet talent začínajících muzikantů. Nebál se obsazovat mladé do
svého orchestru vedle zkušených hráčů. Jeho
pojetí hudby bylo vysoce moderní a toto dokázal vdechnout do práce orchestru.
Přes svůj pokročilý věk si stále zachovává aktivní lásku k hudbě. K té mu přejeme i dobré
zdravíčko.
JBB s velkým potěšením třikrát s F. Trnkou
spolupracoval. A když letos v dubnu oslaví už
86. narozeniny, kdo ví … po čtvrté?
Pod čarou.
Pro fandy JBB a snad i pro místní historiky
současné nástrojové obsazení:
Saxofonová sekce – Josef Ertl, Radek Němec,
Vladimír Motálek, Bohuš Kalina, František
Zelený.
Trumpetová sekce – Jiří Dostál, Petr Pávek, Vít
Parolek, Daniel Horák.
Pozounová sekce – Dušan Pávek, Marek Řehoř,
Tomáš Hanzal, Vít Horák.
Rytmika – Alexandra Vrátilová - klavír, Radek
Kavan – kytara, Oldřich Loubal - baskytara,
Zdeněk Frýbort – bicí.
Zpěv – Helena Koudelková, Karel Jelínek,
František Zelený.
Umělecké vedení – Petr Pávek.
Organizační vedení – Petr Pávek, František Zelený.
Petr Pávek & JeK
bylo svezeno 573,681 t odpadu, což obnáší náklady zaplacené svozové společnosti SITA CZ ve
výši 1.149.152 Kč.
Mgr. Miroslav Šafář
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POZVÁNKA
NA
odpoledne plné
pohybu a zábavy

V sobotu dne

v prostorách tělocvičny ZŠ.
Můžete se těšit na diskotéku, zajímavé soutěže, výtvarné okénko.
Součástí bude i vyhlášení nejkrásnější masky.
Občerstvení v masopustním duchu zajištěno.

! prosíme sportovní přezůvky sebou !
Vstupné dobrovolné

Akce se koná za podpory Města Jevíčka.
Akci ozvučuje AVZO Jevíčko.
Na akci se spolupodílí římskokatolická farnost Jevíčko.
www.jevicko.org/paloucek
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Přední světový výrobce
hřídelových spojek

Přední světový výrobce
hřídelových spojek

hledá na HPP

hledá pro svoji dceřinou společnost

pro svoji dceřinou společnost
technicko-obchodního pracovníka/pracovnici.

prodejního technika.

Náplň práce:
• zpracování technických a obchodních nabídek
• zpracování a překlady technické dokumentace
• telefonická a e-mailová komunikace se zákazníky (společnosti v oboru strojírenství) na území České republiky a Slovenska
• telefonická a e-mailová komunikace s kolegy v mateřské firmě v Německu

Náplň práce:
• navazování, rozvíjení a udržování kontaktů se zákazníky (společnosti v oboru strojírenství) na území České republiky a Slovenska
• zpracovávání a předkládání technických a obchodních nabídek

Požadujeme:
• aktivní znalost NJ nebo AJ
• min. SŠ vzdělání technického směru
• schopnost jednat s lidmi
• spolehlivost
• kultivovaný a slušný projev

Požadujeme:
• aktivní znalost NJ nebo AJ
• min. SŠ vzdělání technického směru
• chuť a umění jednat s lidmi
• spolehlivost
• ochota cestovat po celé ČR a SR
• kultivované a slušné vystupování

Místo výkonu práce:
• sídlo společnosti v Jevíčku
Nabízíme:
• odpovídající finanční ohodnocení (dle kvality odvedené práce)
• zajímavou a variabilní práci
• stabilitu a osobní rozvoj

V případě zájmu zasílejte písemné nabídky včetně životopisu
(anglicky nebo německy výhodou) do 14 dnů od zveřejnění tohoto inzerátu na adresu:

KTR CR, spol. s r.o.,
Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko nebo k.stopka@ktr.com

Nabízíme:
• odpovídající finanční ohodnocení (dle kvality odvedené práce)
• zajímavou a variabilní práci
• stabilitu a perspektivu
Písemné nabídky včetně životopisu (anglicky nebo německy
výhodou) zašlete do 14 dnů od zveřejnění tohoto inzerátu na
adresu:

KTR CR, spol. s r.o.,
Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko nebo k.stopka@ktr.com

PRODEJNA

Kostelní 41 (Kino) • JEVÍČKO
tel: 722 122 888
PRODEJNÍ DOBA:
Po–Pá 8:30–11:30 12:00–16:30, So 9:00–11:00 hod.

Nabízíme:

• kompletní služby společnosti T-Mobile, O2 a U:fon
(aktivace, prodlužování smluv, převody z Twistu na paušál, atd.)

• širokou nabídku mobilních telefonů a příslušenství
• záruční servis všech značek mob. telefonů
• poradenství

ZÁMEČNICTVÍ – Martin Pazdírek
Broušení nožů, nůžek a nářadí, kotoučových pil a kuchyňského
stolařského nářadí, hlav motorů
Drobné zámečnické práce
Provozovna:
Svitavská 515
569 43 Jevíčko
Tel.: 724 087 406

www.jevicko.cz

Provozní doba:
úterý 09:00–12:00
13:00–16:00 h
čtvrtek 09:00–12:00
13:00–16:00 h
nebo v jiném termínu po telefonické dohodě
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Informace k oznámení svozové
společnosti SITA CZ
Na základě uveřejnění „Upozornění společnosti SITA CZ
a. s.“ ohledně
obsahu nádob na
komunálních odpad jsme obdrželi
několik dotazů od
občanů, které byly
konzultovány
se
zástupcem svozové
společnosti, panem
Šotnarem. Přinášíme tedy následující
podrobnější
informace.
Komunálním odpadem od občanů obce se
myslí domovní odpad jako je vychladlý popel,
různé smetky z domácnosti, obaly od různých
ingrediencí a potřeb při vaření jídel, jinak nezpracovatelné pomůcky pro vaření, malé objemy odpadů z úprav bytových prostor, použité dětské pleny a použité hygienické potřeby,
opotřebované uklízecí prostředky, znečištěné
obaly všeho druhu, různé tuby, kartáčky, různé sáčky, tašky včetně různých znečištěných
kelímků a papírových tácků, znečištěných
plastových obalů, ale ne odpadů znečištěných
nebezpečnými látkami. Dále sem můžeme zařadit malé množství nespalitelných nebo nezpracovatelných tuhých (vysušených) biologických odpadů, v malém množství také střepy ze
zrcadel a sanitární výbavy domácnosti, střepy
z keramiky, porcelánové střepy, toto vše pokud
možno bez kovů - ty patří jen do kovového
odpadu. Toto tedy patří do tzv. naší POPELNICE.
Pokračujme s odpady, co jsou komunálním odpadem, ale dají se třídit, dále využít a jak tyto
odpady obecně třídit. Pokud je obec zapoje-

na do systému třídění odpadů se společností EKO-KOM, jakož se děje i v případě města
Jevíčka, dojde při správném třídění do obecní kasy ročně celkem nemalá částka, kterou
město může posílit další sběr tříditelných odpadů.
Odpady je však dobré začít třídit již doma.
Jakmile vhodíte tříditelný odpad do společné
nádoby s ostatním odpadem tak se tříditelný
odpad znečistí, slepí, zamaže nebo jinak znehodnotí a například zamaštěný papír již není
možno dále zpracovat a ani jinak využít. Bylo
by dobré si do domácnosti pořídit koše, nádoby, tašky nebo pytle na ukládání papíru, skla
a plastů apod. Pokud na to není v bytě místo,
je určitě u bytu nějaká komora, kam se dá například větší papírová krabice, do ní tašky, na
papír, celé sklo, PET lahve řádně sešlápnuté
a srolované uzavřené uzávěrem a měkký čistý
plast a dále zde můžete dávat i pokud možno
dobře vypláchnuté kartónové krabice od nápojů a též dobře zmačkané čisté strečové fólie
apod. U skla pozor, odkládejte jen sklo celé,
pokud se rozbije, raději jej hned dejte do separační nádoby na sklo. Vámi tříděný odpad
je námi dodáván na naše dotřiďovací linky
a dále do zpracovatelských firem, kde z tříděného odpadu vznikají nové společensky užitné
a potřebné věci.
Ve státech Evropské unie je průměr vytříděného recyklovatelného odpadu na osobu 60 kg za
rok. Náš celorepublikový průměr je 30 kg za
rok na osobu a v městě Jevíčku činila za rok
2010 34,2 kg na osobu ve třídění papírových,
skleněných a plastových odpadů. Pokud odpad
správně netřídíme, tak prakticky jedna třetina obsahu svozové nádoby je vždy tříditelným
odpadem, který skončí bez užitku na skládce
nebo ve spalovně.

V Jevíčku bývalo hospod

burgy Engelové (zbořena), vedle hospůdka paní
Skoupé č. 271. Křivánkova ulice měla posezení
u paní Tefrové č. 97. V Brněnské ulici byla pohostinství naproti sobě dvě, a to paní Niklové
č. 83 a naproti p. Pařízka č. 182. V Kostelní
ulici měl pohostinství p. Pelcl č. 47. Víno a likéry byly při posezení též u p. Františka Berana v ul. M. Mikuláše 449, na konci Olomoucké ulice stávala zajímavá hospůdka z 18. století
„Chaloupka“ p. Hrudy. Návštěvníci sportovního zařízení „Žlíbka“ mohli posedět v pěkné restauraci, ti, co chodili na vycházky k sanatoriu,
měli občerstvení u p. Rudolfa Turka na Edenu,
který byl zajímavější tím, že měl vlastní elektrárničku na benzinový motor s řadou akumulátorů ve sklepě. Tento zázrak stačil k provozu restaurace, ubytovacích pokojů, k promítání
„světelných obrazů“ a bytu. Celkem bylo těchto
zařízení sedmnáct. Každé mělo své návštěvníky
i v určitou dobu. V neděli po mši svaté jedna
vznešená paní s hůlečkou si zašla ke Kaspari-

Pamatuji si, že Jevíčko bylo hospodářským
i společenským střediskem severní části Malé
Hané a bylo navštěvováno občany z okolních
vesnic. Auta neměli a autobusy nejezdily, chodili pěšky či přijeli s koňským povozem. Byl
to výlet téměř na celý den. Svačinu měli, ale
potřebovali též občerstvení a to jim poskytla
zdejší pohostinství. Připomeňme si je: na Palackého náměstí Restaurant p. Šponera č. 33,
přes ulici hned zájezdní hostinec p. Ferd. Kozelka (kde i o koně bylo postaráno) č. 32, na
východní straně náměstí pohostinství s uzenářstvím p. Rovnera č. 20 a vedle měl staré pohostinství p. Kasparides č. 21. Na jižní
straně byla pohostinství tři: paní Křivohlávkové č. 16, naproti lékárně hotel Machorek č. 13
a vedle representační hotel Záložna č. 12.
Tím výčet v Jevíčku nekončí, půjdeme do ulic.
V Třebovské ulici židovská hospoda paní Wal-

Stanislav Šotnar, SITA CZ
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Oblastní charita Moravská Třebová ve spolupráci s Městem Moravská Třebová se připojila ke sbírce humanitární organizace ADRA:

Sběr autolékárniček
pro Itibo v Keni
Na podporu zdravotnického zařízení v keňském Itibo sbíráme autolékárničky, které je
podle nové vyhlášky potřeba od 1. ledna 2011
v našich vozech vyměnit. Jsme přesvědčeni, že
touto iniciativou zabráníme zbytečnému plýtvání.
Přidejte se k nám a část
z nepoužitelných lékárniček darujte nemocnici v Keni.
Celková úspora za nákup a převoz materiálu pro projekt v Itibo je
tak odhadem neuvěřitelných 400.000 Kč. Sbírat lékárničky má smysl!
Aleš Bárta, projektový manager ADRA v Keni
o sběru lékárniček říká: „Zdravotnický materiál, který obdržíme, bude sloužit pro naši práci
při ošetřování zraněných a nemocných. Jen pro
představu. Převaz jednoho těžce popáleného dítěte, kterých je nejvíce, spotřebuje až 50 ks sterilních mulových čtverců a okolo 10 ks obvazů.
Pro dospělého je to až 3x více. Ještě jednou díky
za vaši spolupráci a pomoc.“
Ne celý obsah ale lze do Keni odvézt, vybíráme
pouze: chirurgické rukavice, neotevřený obvazový materiál (obinadla, obvazy, gázové
čtverce, náplasti a trojcípé šátky).
Tento materiál vybíráme v neporušených obalech a ne starší než vyrobený 2005.
Zbývající obsah bohužel nedokážeme uplatnit
(léky, desinfekce, nůžky, obaly, roušky, zaškrcovadla), proto je prosím zlikvidujte vhodným
způsobem.
Pokud se rozhodnete ke sbírce připojit, doneste svou starou lékarničku do 10. 2. 2011 na:
PEČOVATELSKOU SLUŽBU
Kobližná 125, Jevíčko
v době od 08:00 do 15:00 hodin
Kontaktní osoba: Marcela Pařilová
desům na tu osminu „bosé“ a potom cupitala domů. Nejvíce návštěvníků bývalo o jarmarcích, kdy bylo přeplněno. Bylo to čtyřikrát do
roka, kdy náměstí bylo ozdobeno různými boudami trhovců a u kašny nechyběl s tureckým
medem „Franta z Kolína“. U Rovnerů ohřívali také párky v kotlíku na chodníku, vždy mi
maminka jeden koupila. Největší jarmark byl
„Bartolomějský“, který Jevíčku dal 6. 7. 1368
v Brně markrabě Jan. Ostatní byly městu dané
v letech 1454 králem Ladislavem, 1522 králem
Ludvíkem, 1577 císařem Rudolfem II. a navíc
„každého úterního dne trh koňský a všelikého
dobytka“ daný městu císařem Leopoldem I. r.
1657. Tam většinou byla kupována selata a vozena v pytlích na vesnice. Husy po domluvě donesly vesničanky zájemcům až domů.
Jak je to s restauracemi dnes… – to každý ví.
František Plech

