Listopad 2004

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
Název strany

Naděje
Koalice pro Pardubický kraj
NEZÁVISLÍ
Strana zelených
Občanská demokratická strana
Pravý Blok
Česká stran sociálně demokratická
SNK sdružení nezávislých
Strana za životní jistoty
Dělnická strana
Komunistická strana Čech a Moravy

Platné hlasy
celkem
v%
0,85
1 108
29 384
22,79
3 275
2,54
2 795
2,16
44 423
34,45
634
0,49
17 052
13,22
6 112
4,74
1 274
0,98
501
0,38
22 363
17,34

Výsledky voleb v Jevíčku
Název strany

Naděje
Koalice pro Pardubický kraj
NEZÁVISLÍ
Strana zelených
Občanská demokratická strana
Pravý Blok
Česká strana sociálně demokratická
SNK sdružení nezávislých
Strana za životní jistoty
Dělnická strana
Komunistická strana Čech a Moravy

Platné hlasy
celkem
v%
0
0,00
174
27,23
0
0,00
42
6,57
160
25,03
4
0,62
81
12,67
68
10,64
16
2,50
1
0,15
93
14,55

Jak dopadla soutěž?

Ve spolupráci s prodejnou TAN na Brněnské ulici jsme pro všechny
čtenáře připravili ještě jednu soutěž. Novou šanci dostali ti, kteří nechali
v minulém čísle ležet na ulici 100 Kč. Měli jste odpovědět na otázku: Kde je
v Jevíčku dům s číslem popisným 460? Tentokrát jsme se přece jen dočkali. Ze
správných odpovědí jsme vylosovali výherce. Je jím Amálie Konečná z Chornic.
Blahopřejeme. Výhru si může vyzvednout v prodejně TAN, které tímto
děkujeme za spolupráci. A správná odpověď. Dům s popisným číslem 460 stojí
u hráze Smolenské přehrady.

Odcizena dvě osobní auta

Dne 11. listopadu v ranních hodinách byla v Jevíčku odcizena dvě
osobní vozidla Škoda Felicia. Jedno z vozidel v hodnotě 131 tisíc korun bylo
odcizeno z odstavné plochy u garáží Pod Zahradami, druhé v hodnotě 121 tisíc
korun pachatel odcizil z objektu autoopravny. Po odcizených vozidlech bylo
vyhlášeno celostátní pátrání. Oba případy jsou kvalifikovány jako trestní činy
neoprávněného užívání cizí věci. Po pachatelích policie pátrá.

Co se v Jevíčku líbí a nelíbí podvanácté

Pomalu nám končí rok, a tak bychom měli bilancovat. Ozvěte se do
Zpravodaje, co považujete za nejdůležitější jevíčskou událost roku, ať kladnou či
zápornou. Děkujeme. Znovu upozorňujeme případné zájemce, že svůj
příspěvek do Zpravodaje nemusejí nosit pouze na městský úřad, ale mohou ho
také předat v prodejně TAN na Brněnské ulici.

Otec Ladislav…

Tak nejčastěji oslovovali mnozí lidé v naší vlasti vzácného, obětavého a
laskavého člověka – lékaře a kněze v jedné osobě P. MUDr. Ladislava Kubíčka.
Narodil se 3. 1. 1926 na Pokarpatské Rusi, ale nejvíc přilnul ke
Kunštátu, kde prožil s rodinou své mládí. Ať se stýkal s kýmkoliv, pozorně
naslouchal, vyslovil svůj názor, případně radu nebo doporučení. S úsměvem
každého povzbudil a slíbil modlitbu, často nabídl i rychlou pomoc.
Už v době nesvobody ho tak poznali mladí i senioři, chudí i bohatí,
nemocní, strádající, vězňové, novomanželé, maminky při porodu a děti při křtu,
posluchači zdravotních přednášek i účastníci duchovních cvičení. Rozsah jeho
působnosti byl velký. Nebyli to jen věřící, kdo mu naslouchali. I v Jevíčku se
s ním setkalo mnoho lidí už od chvíle, kdy začínal svou lékařskou činnost ve
zdejším sanatoriu. Rád a často se sem vracel, a tak nescházel ani při poslední
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kněžské primici. A stejně tak na něho vzpomínají lidé ve Velelibech, Nymburce,
Novém Městě n. Moravě, Benešově n. Pl., Lindavě, Skalici, Třebenicích,
Vysokém nad Jiz., Frýdlantu v Č., Hejnicích, Raspenavě i na mnoha místech na
Moravě.
S důvěrou se na něho obraceli i nevěřící. Kam přišel, tam se vytvářela
společenství lidí, kteří dále rozšiřovali lásku a pokoj, jak je tomu učil. Není divu,
že prožil i komunistické věznění a byl pak stále sledován. Ve svých farnostech se
vždy staral o několik kostelů. Při jejich opravách mu pomáhali mladí i starší lidé,
kteří za ním přijížděli i pro duchovní posilu z často vzdálených míst.
I když byl lékařem a knězem, rád pomáhal i zedníkům. Všude, kde bylo
třeba, přiložil ruku k dílu. Přestože měl za sebou úctyhodné dílo a vysoké
církevní hodnosti, byl velmi skromný. Vždy z něho vyzařovala otcovská láska a
starostlivost o druhé.
A tak mnoho lidí zranila v srdci zpráva, že 11. září 2004 byl na faře
v Třebenicích zavražděn lékař a kněz Ladislav Kubíček. Obyčejní lidé, kněží a
veřejní činitelé mu přišli prokázat úctu a vděčnost za vše, co v životě vykonal.
Ve středu 22. září jako první se s ním rozloučili farníci v Třebenicích a
odpoledne pak velké smuteční shromáždění duchovenstva a laiků v litoměřické
katedrále sv. Štěpána. V pátek 24. září bylo poslední rozloučení v Kunštátě. Po
bohoslužbě v chrámu sv. Stanislava byl P. MUDr. Ladislav Kubíček pohřben
na místním hřbitově do rodinné hrobky za účasti místních obyvatel, kněží,
biskupů a mnohých poutníků z různých míst Moravy.

Co dělali skauti v létě

Letošní rok byl na různé akce velmi bohatý. Ve dnech 3. – 6. června se
naše družiny zúčastnily celorepublikového kola 24 hodinového závodu skautské
všestrannosti Lobinův závod 2004, který se letos uskutečnil v Kolovratech u
Prahy. Před samotným závodem jsme strávili celý jeden den prohlídkou našeho
hlavního města, kterou pro nás připravili pražští skauti. I přes nepřízeň počasí
proběhl závod v příjemné atmosféře a musím opravdu pochválit naše světlušky
a vlčata, kteří ve svých kategoriích obsadili první místa – družina jevíčských
světlušek ve složení Tereza Marková, Nikola Weiglová, Anežka Votroubková,
Veronika Řehořová, Štěpánka Rádková a Jana Učňová se navíc stala absolutním
vítězem celých závodů!
Pro členy oddílů nad 15 let jsme 16. - 20. června uspořádali pod
profesionálním dohledem VTO Prostějov vodácký výcvik se zaměřením na
rafting – celá akce proběhla na území Polska v překrásné krajině Pienin a
Belanských Tater. Sjižděli jsme řeky Dunajec a Bialka – nadšení účastníků
tohoto výcviku neznalo mezí.
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Ve dnech 4. – 17. července proběhl tábor chlapeckého oddílu vedený
Petrem Votroubkem a to v Trhonicích u Jimramova. Zúčastnilo se ho 19
chlapců + 5 vedoucích. Etapová hra byla zaměřena na činnost speciálních
jednotek Commandos za druhé světové války a byla vedením i účastníky
vyhodnocena jako jedna z nejlepších za 15 let činnosti.
Na chlapecký tábor navázal ve dnech 17. – 25. července tábor dívčího
oddílu vedený Alenou Votroubkovou taktéž v Trhonicích u Jimramova.
Zúčastnilo se ho 18 děvčat + 6 vedoucích. Etapová hra byla zaměřena na
dobrodružný život fiktivního domorodého kmene Trhanek a všem se moc
líbila.
Ve dnech 3. – 18. srpna 5 členů našich oddílů jelo na pozvání
německého skautského střediska z Rottenburgu do Schachenu ve Švábských
Alpách na zemský tábor VCP, kterého se zúčastnilo více než 1 000 skautů a
skautek ze 7 zemí 3 kontinentů (Evropa, Asie, Afrika). Pozvání bylo i závazkem,
protože nám 50% účastnického poplatku hradil německý stát. Na táboře jsme
důstojně reprezentovali Českou republiku i český skauting – měli jsme vlastní
prezentaci v mezinárodním centru a náš „dezert“ – švestkové knedlíky – byl
pořadateli vyhodnocen jako nejlepší ze všech „typických“ zahraničních jídel.
Organizátoři tábora pro nás jako zahraniční výpravu na oplátku uspořádali
poznávací výlet do Kostnice spojený s koupáním v Bodamském jezeře.
Po táboře jsme strávili ještě několik dní v Rottenburgu v rodinách
našich skautských bratří a sester. V pondělí 16. 8. nás na radnici oficiálně přijal
starosta tohoto čtyřicetitisícového starobylého města (bylo založeno Římany
někdy mezi lety 80 a 90 našeho letopočtu).
Odjížděli jsme plni dojmů a s navázanými kvalitními kontakty do
budoucna. Mimo jiné jsme dohodli, že od roku 2006 budeme pořádat společné
výměnné tábory u nás i v Německu. Současně počítáme s výměnnými pobyty
v rodinách, které budou příležitostí procvičit se v cizích jazycích (němčina,
angličtina) s rodilými mluvčími.
Závěrem bych chtěl poděkovat Městu Jevíčku, který nám napomohl k
důstojné reprezentaci našeho krásného města! Další případné informace a
fotografie můžete najít na oddílových internetových stránkách:
www.sweb.cz/skaut-jevicko.
Petr Votroubek

Zasedání rady a zastupitelstva
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Usnesení z 52. zasedání Rady Města Jevíčka dne 18. 10. 2004
Rada pověřuje místostarostku přípravou konceptu dopisu do ZM jako odpověď
paní Zezulové.
Rada schvaluje záměr prodeje st.p.č. 210, p.p.č. 133, část p.p.č. 136/1 a
p.p.č.136/2.
Rada schvaluje upravený ceník pronájmu chaty ve Smolenském údolí.
Rada pověřuje místostarostku prověřením materiálů pro OHGS (pro
nadregionální projekt).
Rada schvaluje „Dodatek č.1“ ke smlouvě o zpracování majetkové evidence pro
VHOS, a.s., Moravská Třebová.
Rada schvaluje bezplatně poskytnout malý sál v budově Zámečku pro Farní
sbor Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích dle zápisu.
Rada pověřuje místostarostku projednáním obsahu smlouvy o pronájmu
movitých věcí (plakátovací plochy).
Rada schvaluje cenovou nabídku na zakoupení počítače a operačního systému
pro finanční odbor MěÚ dle zápisu.
Rada schvaluje finanční příspěvek TJ zrakově postižených ZORA Praha dle
zápisu.
Rada schvaluje výpověď nájemních smluv nebytových prostor v objektu HD dle
zápisu.
Rada pověřuje místostarostku vypracováním odpovědi na nabídku - vytvoření
městské vlajky se znakem města a městské pečeti.
Rada schvaluje způsob provedení platby vodného a stočného na Zámečku.
Rada schvaluje zhotovení informačních letáků ke kabelové televizi v reklamní
agentuře Rustika.
Rada schvaluje návrh „Smlouvy“ s SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství
Moravská Třebová na provádění zimní údržby za úplatu.
Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 22. 9. 2004
Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: RNDr. Dag Hrubý, Mgr. Vlastimil Hebelka,
Karel Skácel,
b) ověřovatele zápisu ve složení: Pavel Komárek, Jiří Janeček,
c) program zasedání,
d) návrh na úpravu rozpočtu k 31. 8. 2004,
e) smlouvu o poskytnutí členského příspěvku na rok 2004 ve výši 25,- Kč na 1
obyvatele obce k 1. 1. 2004 uzavřenou mezi Městem Jevíčko a Regionem
Moravskotřebovska a Jevíčska v celkové výši 71.350,- Kč,
f) smlouvu o poskytnutí grantu z programu Podpora kulturních aktivit na rok
2004 z rozpočtu PK ve výši 8.000,- Kč na přehlídku dechových hudeb,
g) prodej p. č. 1502/26 v k. ú. Jevíčko-předměstí manželům Bubeníkovým za
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cenu 70,- Kč/m2,
h) koupi nemovitosti – pozemku p. č. 91/2 - ostatní plocha, komunikace (47
m2) zaměřeném po provedení chodníků na ulici Biskupická v obci Jevíčko a
k. ú. Jevíčko-předměstí geometrickým plánem č. zak. 795-537/2004 od manželů
Langerových, Biskupická 365, Jevíčko za cenu 100,- Kč/m2,
i) koupi nemovitosti – pozemku p. č. 1751/38 – ostatní plocha, jiná plocha (21
m2) zaměřeném po provedení chodníků na ulici Biskupická v obci Jevíčko a k.
ú. Jevíčko-předměstí geometrickým plánem č. zak. 795-537/2004 od paní
Ehrenbergerové, Biskupická 369, Jevíčko za cenu 100,- Kč/m2,
j) variantu B finanční kompenzace reklamace oken, která bude prováděna
dílčími splátkami v celkové výši 800.000,- Kč splatné do 30. 6. 2008 dle přílohy
zápisu,
k) variantu smlouvy na pronájem sítě uzavřenou mezi Městem Jevíčko a firmou
Kabelová Televize CZ s. r. o.,
l) zrušení jednorázového vstupního poplatku dle zápisu,
m) vrácení připojovacího poplatku občanům, kteří ho zaplatili od 18. února
2004,
n) návrh usnesení.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu předsedkyně komise SPOZ,
b) zprávu předsedy kontrolního výboru,
c) zápis ze schůze kontrolního výboru konané dne 15. 9. 2004,
d) návrh zadání změny č. II územního plánu sídelního útvaru města Velké
Opatovice.
Zastupitelstvo ruší:
a) část bodu usnesení 17/1 písm. p) ze dne 18. února 2004 dle zápisu
(podmínky pro provozování kabelové televize).
Zastupitelstvo pověřuje:
a) starostu jednáním ve věci provozu kabelové televize s Ing. Erwinem
Wacníkem a p. Vladimírem Hrádkem.

Sbor pro občanské záležitosti informuje

Sbor pro občanské záležitosti uvítal nové občánky našeho města. Do
obřadní síně se dostavilo 17. října 2004 7 malých občánků, z toho 5 děvčat a 2
chlapci. Dne 7. 11. 2004 sbor uvítal 11 občánků, z nichž byly 2 děvčata a 9
chlapců. Zvláštní pozornost si zaslouží, že 4 děti (3 chlapci a 1 děvče) mají
stejné datum narození - 16. září 2004. Slavnostní akt obohatil pěkný kulturní
program, který připravily pí uč. Milada Jenišová a Ivana Svojanovská s žáky
základní školy.
Jevíčský zpravodaj 11/2004
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Beseda se seniory

Dne 17. 10. 2004 v jídelně domova mládeže proběhla beseda starosty
města se seniory. Starosta zhodnotil probíhající investiční akce ve městě např.
dokončení rekonstrukce a kanalizace ul. Třebovská, komunikace Vrchlického,
chodníky K. Čapka, rekonstrukce bytových jednotek, regenerace památkových
objektů městské památkové zóny. Diskuse se rozvinula nad problémem
kabelové televize, kdy město uzavřelo smlouvu s novým provozovatelem a
vzalo úvěr ve výši 2 mil. Kč z důvodu rekonstrukce a zprovoznění stávající sítě
televizních kabelových rozvodů. Další tématem diskuse byl poplatek za
komunální odpad pro rok 2005 a veřejná zeleň. Občerstvení na tuto akci
sponzorsky poskytla Cukrárna pí Horáková Božena a firma Rabbit a. s. Trhový
Štěpánov. Prostory jídelny domova mládeže byly také poskytnuty bezplatně.
Město Jevíčko děkuje touto cestou všem sponzorům a Sboru pro občanské
záležitosti za pomoc při organizaci uvedených akcí.

Společenská kronika

Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Jakub Müller
Adrian Kolář
Sňatek uzavřeli občané z Jevíčka:
Martin Hebelka – Hana Šikulová
Jiří Feilhauer – Romana Valentová
Vladislav Bobela – Jitka Vašková
Životní jubileum v měsíci listopadu oslaví:
Emilie Chlebková
Zdeňka Nováková
Ludmila Jenišová
Jarmila Václavková
Bohumila Pohlová
Jubilantům blahopřejeme
V obřadní síni města Jevíčka byly uvítány do života tyto děti:
Michaela Krejčířová
Claudie Kučerová
Krystýna Vykydalová
David Fréhar
Samuel Jordán
Barbora Tihonová
Adéla Schmidtová
Jevíčský zpravodaj 11/2004
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I.ročník Festivalu
mládežnických dechových souborů

Město Jevíčko ve spolupráci se Základní uměleckou školou Jevíčko a za
finanční podpory Pardubického kraje uspořádalo I. ročník Festivalu
mládežnických dechových souborů. Festival probíhal v sále Hotelu Morava dne
10. října v odpoledních hodinách. Zúčastnily se dechové soubory ZUŠ Jevíčka a
Velkých Opatovic, a dva dechové soubory ZUŠ Svitavy – Čtyřlístek a Astra.
Věříme, že tato zdařilá akce bude mít další pokračování a získá si své stálé
příznivce. Město Jevíčko děkuje Základní umělecké škole Jevíčko za organizaci
festivalu a Pardubickému kraji za poskytnutí finančních prostředků
z grantového programu na podporu kulturních aktivit. Poděkování patří také
Hotelu Morava za aktivní přístup při organizaci festivalu.

Divadelní soubor MSKS V. Opatovice
opět mezi námi

Dne 21. 10. 2004 jsme mohli zhlédnout komedii Joana Shirley „Vražda
sexem“ v režii Pavla Petrželky. Téměř vyprodaný sál městského kina se během
celého představení skvěle bavil. Těšíme se na nastudování dalšího představení a
jeho předvedení opět u nás v Jevíčku.

Významné osobnosti Jevíčska
v Městském muzeu

Adolf Vykydal dirigoval na evropských scénách
Mistrovský český dirigent nár. umělec prof. Václav Talich (18831961), u něhož studoval na VŠMU v Bratislavě dirigování orchestru náš
spoluobčan Adolf Vykydal, píše v roce 1952 svému žáku: „Před 30 lety jsem se
díval s tak odvážnou vyzývavostí do nového roku. Životní zkušenost (špatně se
tomu říká moudrost) nás činí skromnějšími. Někdy až příliš! Nedejte se. Rvěte
se. Snad se Vám při troše štěstí a nutném zdraví podaří udržet své špičáky
neotupeny vlivy moudrého stáří. Přeji vše nejlepší… Váš Talich“. Kopie tohoto
přání s rukopisem velikého umělce je v jevíčském muzeu. Geniální Talich, mistr
zvukové čistoty a krásy orchestru, který poznal ve svém životě údobí velké slávy
a obdivu i doby hořkosti, dává rady pro život svému žáku panu A. Vykydalovi.
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Dnes doplňujeme naši galerii o mimořádnou osobnost A. Vykydala,
dirigenta, kterému divadla po celé Evropě nadšeně aplaudovala, házela květiny a
žádala přídavek.
Adolf Vykydal se narodil 21. 3. 1930 v Biskupicích u Jevíčka jako syn
drobného zemědělce a vášnivého amatérského hudebníka. Jeho otec ovládal
housle a trubku a doplnil své znalosti ještě o hru na varhany. Mladý Adolf
poslouchal hudební zkoušky, které se konaly často u Vykydalů. Když měl
navštěvovat v Jevíčku střední a hudební školu, nebylo to možné, neboť české
Biskupice byly jako VI. pásmo dodatečně v listopadu 1938 připojeny k Říši.
Proto dojíždí do Městečka Trnávky na hodiny houslí, klavíru a varhan
k varhaníku Miloslavu Hrubému, žáku Ladislava Malého, který působil v Brně
na varhanické škole a brněnské konzervatoři a byl vynikajícím žákem Štěpána
Suchého a proslulého Otakara Ševčíka. A. V. je dobrým žákem, v roce 1945
vystupuje již sólově na akademiích v Jevíčku i jinde. V roce 1946 je přijat na
Konzervatoř v Brně a studuje harmonii u prof. T. Schaefera, kontrapunkt a
hudební formy u prof. V. Petrželky, dějiny hudby u G. Černušáka a B. Štědroně.
Skládá státní zkoušku pro učitele hudby ve hře na houslích, pokračuje ve studiu
dirigování u prof. Lišky a bicí nástroje u J. Lukáše. V roce 1952 absolvoval
konzervatoř v oboru dirigování a to předehrou ke Kouzelné flétně W. A.
Mozarta. V témže roce je přijat jako hráč na bicí nástroje do orchestru SND
v Bratislavě. V té době v Bratislavě působí vynikající Václav Talich, výjimečná
osobnost hudebního světa. A. V. studuje při svém zaměstnání současně na
VŠMU dirigování orchestru právě ve třídě V. Talicha. Také navštěvuje
přednášky O. Ferenczyho o hudební teorii a estetice, J. Strelce o sborovém
dirigování a P. Macudzinského o hře na klavír.
V orchestru hraje A. V. pod taktovkou zkušeného profesora
šéfdirigenta Zdeňka Chalabaly, který do Bratislavy přešel z brněnského
Národního divadla. Bylo to velké štěstí, že dva mimořádní umělci světového
formátu, Talich a Chalabala, ovlivňovali nadaného A. V., dirigenta s jemným
uměleckým talentem, který později oslňoval posluchače kouzelným,
mistrovským zvukem orchestru.
V roce 1958 se stává po vítězném konkurzu A. V. dirigentem SND.
Dne 1. 9. 1961 je jmenován dirigentem opery a baletu SND. Diriguje řadu oper
z italského repertoáru, dále více než padesát baletních inscenací, k nejznámějším
patří celostátní premiéry baletu Ikaros T. Andrašovana, Devátá vlna K.
Odstrčila, Zvoník z Notre Damu M. Jarrého (1982). Z domácí tvorby dále
dirigoval O. Nedbala Hloupý Honza, Z pohádky do pohádky, Dvořákovy
Slovanské tance, Vostřákovu Sněhurku, B. Martinů Špalíček (1984) a jiné.
Mimořádný zahraniční ohlas měl baletní triptych D. Šostakoviče Taneční suita,
Děvče a chuligán a Leningradská symfonie. A. V. účinkoval s orchestrem a
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souborem baletu SND na četných zahraničních zájezdech, např. v Itálii –
Miláně, Parmě a Bari, na mezinárodním festivalu ve Wiesbadenu, kde porota
udělila souboru za představení Stravinského Svěcení jara Cenu kolegia
muzikologů a kritiků NSR, dále v berlínské Staatsoper, Unter den Linden,
v Státním divadle v Drážďanech aj. Ministerstvo kultury uděluje A. Vykydalovi
Cenu za dirigentský výkon. Naše i zahraniční kritiky oceňují především u A. V.
skloubení znějící hudby s pohybovou akcí na scéně. Uvedu jen malou ukázku
kritiky. Např. G. Brunner v Expressu Vídeň (17. 12. 1966) píše: „Rádi
připomínáme nesmírnou krásu těchto předvánočních slavnostních
dní…bratislavští hosté předvedli…tyto strhující Slovanské tance, o kterých sám
Dvořák řekl, že znějí čertovsky ohnivě. Oheň plápolal především v orchestru,
kde se A. V. prosadil…jako zkušený dirigent.“ Nebo N. Ely ve Wiesbadener
Kurier: „Hudbu K. Odstrčila (Devátá vlna), která agresivním zvukem orchestru
přes statické akordy varhan až s dunivým elektronicky podbarveným sborem
využívá všechny možnosti moderní kompozice, předvedl A. V. se zaujetím a
precizností…Rozhodujícím činitelem tohoto večera byl orchestr. Dirigent A.
Vykydal pevně držel v rukou komplikované změny hudebních taktů.“ Mám řadu
kritik, které nelze pro nedostatek místa uvádět, vždy je podtrženo, že dirigent A.
V. dokázal vytvořit i v stylově odlišných dílech adekvátní atmosféru (G.
Gershwin – Američan v Paříži, I. Stravinskij – Svěcení jara atd).
Obdivujeme muzikálnost, lásku k hudbě, mimořádnou hudební
paměť, hudební světovost našeho A. Vykydala, ale i jeho skromnost, lyrismus,
procítění hudebního výkonu a nadšení. Jeho život je cestou každodenní práce,
snahou povznést obyvatelstvo z všedních starostí ke kráse, proslavit naši hudbu
ve světě. Jeho mravní i intelektuální kvality vytváří tajemství, které přivedlo
venkovského chlapce z Malé Hané na evropské hudební scény.
Ing. Jan Suchomel
Literatura: Čížik: Slovenskí dirigenti a zbormajstri

Přehled kulturních akcí – prosinec

10.12. - mikulášská nadílka v Domě hasičů pořádaná Sborem dobrovolných
hasičů pro hasičské děti
12.12. - třetí adventní neděle – 16.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie
koncert žáků a učitelů ZUŠ Jevíčko a V. Opatovice
17.12. - vánoční koncert žáků a učitelů Základní školy a Zvláštní školy Jevíčko
spojený s výstavkou prací s vánoční tematikou. Začátek v 17.00 hod.
v bývalé židovské synagoze v Jevíčku
19.12. - čtvrtá adventní neděle – spojená s vyhodnocením „vánočního mlsu“,
výstava vánočních pokrmů s prodejem vánočního punče a ukázky
výzdoby vánoční tabule – prostory sálů zámečku od 16.00 hod.
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Program kina Astra na měsíc prosinec

4. – 5.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Český širokoúhlý film: Horem pádem
Komedie, která vás rozpláče. Drama, které vás rozesměje. Hrají: Petr Forman,
Emília Vašáryová, Jan Tříska, Nataša Burgerová a další.
Vstupné: 64,-Kč
Mládeži nepřístupný
11. – 12.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Koprodukční širokoúhlý film Irska a Anglie: Král Artuš
Legenda o králi Artušovi znovu ožívá. V hlavních rolích Clive Owen a Keira
Knightley.
Vstupné: 59,-Kč
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
18. – 19.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký film: Hellboy
V pekle ho nechtěli, tak přišel mezi nás. V hlavních rolích Ron Perlman, John
Hurt a Karel Roden v dobrodružném hororu.
Vstupné: 59,-Kč
Mládeži přístupný
25. – 26.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film: Anakonda: honba za krvavou orchideí
V džunglích Bornea se skrývá smrt.
Vstupné: 64,-Kč
Mládeži přístupný
Příplatek 1,-Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.
Změna programu vyhrazena.

K+S

Nabízíme: montáž vody, odpadů, topení, plynu a plyn. spotřebičů,
zámečnické práce – výroba vrat, zábradlí, mříží, schodů atd.
Krejčíř Miroslav
Velké Opatovice 416
Tel.: 721 744 894

Jevíčský zpravodaj 11/2004

Smítal Pavel
Velké Opatovice 511
Tel.: 606 499 936
Privát ve večer. hodinách: 516 477 468

11

www.jevicko.cz

Jevíčský zpravodaj Listopad 2004 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.
Původní grafická úprava Mgr. Robert Jordán.
Redakce bohužel nemůže ovlivnit kvalitu tisku.
Jevíčský zpravodaj 11/2004

12

www.jevicko.cz

