Říjen 2004

Oznámení o době a místě konání
voleb do zastupitelstva kraje

Starosta města Jevíčka podle § 27 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů oznamuje:
volby do zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční
dne 5. listopadu 2004 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
dne 6. listopadu 2004 od 8.00 hod.do 14.00 hod.
Místem konání voleb je místnost budovy Základní školy, U Zámečku 784
v Jevíčku pro oprávněné občany přihlášené k trvalému pobytu v Jevíčku,
dále místnost ve statku čp.12 v Jevíčku-Zadním Arnoštově pro oprávněné
občany přihlášené k trvalému pobytu v Jevíčku-Zadním Arnoštově.

Soutěžíme ještě jednou

Ve spolupráci s prodejnou TAN na Brněnské ulici jsme pro všechny
čtenáře připravili ještě jednu soutěž. Ještě jednu šanci dostanou ti, kteří nechali
v minulém čísle ležet na ulici 100 Kč. Měli jste odpovědět na otázku: Na jedné
důležité jevíčské křižovatce chybí ve směru z města příslušná dopravní značka,
takže zvláště cizí řidiči si uprostřed křižovatky mohou vykroutit hlavu, kdo má
vlastně přednost. O kterou křižovatku se jedná? Bohužel se nenašel ani jeden
čtenář, který by odpověděl. Jedná se o křižovatku Okružní – Svitavská (u Anny).
Ve směru z města je značka hlavní silnice umístěna na Komenského náměstí
ještě před vyústěním Horní Farní, takže jednoznačně patří k ní. Na zbývajících
metrech ke křižovatce u Anny už žádná značka není, tudíž cizí řidič opravdu
neví, kdo má přednost. Škoda, čekali jsme větší ohlas.
Dnešní otázka zní: Kde je v Jevíčku dům s číslem popisným 460?
Lístky s odpovědí a jménem odevzdávejte do 31. října 2004 v prodejně
TAN. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který získá poukaz
v hodnotě 100 Kč na nákup v prodejně TAN, které tímto také děkujeme za
spolupráci. Správnou odpověď i se jménem výherce uveřejníme v listopadovém
Zpravodaji. Tak ať se už konečně někdo ozve.

Nový kříž na Maříně

Dne 3. 10. 2004 proběhlo slavnostní požehnání nového kříže v osadě
Mařín. Slavnostní mši svatou celebroval P. Jan Turko. S historií osady Mařín
seznámil přítomné „poutníky“ ing. Bojanovský, člen pracovní skupiny pro
regeneraci Městské památkové zóny Jevíčko. Představil také dva projekty, které
budou zapojeny do grantového řízení v roce 2005 „Obnova kryté rumpálové
studny“ a „Obnova barokní dřevěné zvonice“. Kříž vytesal podnikatel p. Pavel
Berka z Biskupic a věnoval jej bez finanční náhrady. Součástí kříže je malované
tělo Krista a mariánský obrázek zhotovený podle původní předlohy kříže, který
byl již značně poškozen. Tyto prvky nechal zhotovit ing. Bojanovský na vlastní
náklady. O samotné umístění kříže vč. výkopových prací se postaralo Město
Jevíčko, jeho zaměstnanci pod vedením starosty p. Spáčila společně s p. Berkou
a dalšími nejmenovanými. Květinovou výzdobu oltáře i kříže zhotovili manželé
Lucie a Pavel Staňkovi. Lavičky zapůjčila Farnost Jevíčko, o převoz se postaral
p. František Hanzal s p. Drobníčkem a p. Sauerem. Všem zúčastněným bylo
poskytnuto malé občerstvení, na které finančně přispěl p. Foret Adolf ze
Zadního Arnoštova. Koláčky, které všem velice chutnaly, ochotně upekla pí
Ilona Letovská se svým kolektivem. Čaj připravila pí Alena Zikmundová. Celou
slavnost provázelo pěkné slunné počasí, a tak poutníci navštívili i nedaleké
„hradisko“. Poděkování zaslouží všichni, kdo se jakýmkoliv způsobem zasloužili
o organizaci nedělního odpoledne. Děkujeme také všem, kdo finančně přispěli
ve sbírce. Vybranou částku 2 000,- Kč předal městu P. Jan Turko k částečné
úhradě nákladů spojených s převozem a instalací kříže.

Silnice poškozené při výstavbě koridorů
na Lanškrounsku a Moravskotřebovsku
budou opraveny

V uplynulých dnech proběhla jednání zástupců Pardubického kraje,
Správy a údržby silnic Pardubického kraje a Správy železniční dopravní cesty
(SŽDC) o opravách škod na krajských silnicích způsobených těžkou nákladní
dopravou při výstavbě koridorů v oblasti Lanškrounska a Moravskotřebovska.
Zástupcům SŽDC byla předána kompletní fotodokumentace škod včetně
požadavků na způsob opravy.
„Silnice jsou těžkými nákladními auty značně poničeny, v některých
úsecích vznikly prohlubně vysoké 30 – 40 centimetrů,“ popsal stav těchto
komunikací krajský radní zodpovědný za dopravu Miloslav Macela.
S investorem stavby koridoru byla uzavřena dohoda, že silnice opraví ve dvou
etapách. „Ještě do letošní zimy budou provedeny nezbytné opravy k zajištění
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sjízdnosti. Po skončení zimního období budou provedeny definitivní opravy.
Odhady nákladů se pohybují kolem 40 miliónů korun,“ doplnil Macela.
Pardubický kraj plánuje v nejbližší době svolání obdobného jednání, které se
bude zabývat stavem silnic mezi Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou.
Přidáváme, že je to pěkné, konečně nebudou jedni doplácet na výstavbu
u druhých. V živé paměti máme ještě přetížené soupravy, jezdící z lomu u
Nectavy přes Jevíčko na Letovice, ještě že tudy jel Závod míru a spravovalo se.
Nejnovějším příkladem byla stavba nového mostu v Městečku Trnávce,
kamióny na objízdné trase poničily silnici v úseku Jevíčko – Smolná, tady ale
nedošlo k opravě, ale jen k výběrovému flikování.
(pozn. redakce – R. Jordán)

Záměr jim nevyšel

Dva muži z Moravskotřebovska přijeli do sběrny druhotných surovin v
Moravské Třebové s osobním autem a s přívěsným vozíkem, na kterém měli
naložený drtič slámy z kombajnu. Jevíčští policisté měli hlášenou krádež drtiče z
volně přístupného pole soukromého zemědělce v Biskupicích - Zálesí, a proto
ve sběrně hlídkovali. Policie zahájila proti mužům trestní stíhání pro trestný čin
krádeže ve spolupachatelství. Drtič slámy v hodnotě nejméně dvanácti tisíc
korun byl vrácen majiteli.

Co se lidem v Jevíčku
líbí a nelíbí pojedenácté

Sotva se dokončilo nové školní hřiště, už se našli dobráci, kteří si museli
šlápnout na nově upravené plochy v okolí. Škoda že podle velikosti obuvi se
jedná právě o ty, kterým bude hřiště sloužit.
Čtenáře upozorňujeme, že v tomto čísle doháníme mírný skluz
v otiskování usnesení rady a zastupitelstva, takže jiné rubriky nejsou v tradičním
rozsahu, což samozřejmě příště napravíme. 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.

Zasedání rady a zastupitelstva

Usnesení ze 47. zasedání Rady Města Jevíčka dne 9. 8. 2004
Rada schvaluje pro PBH Jevíčko navýšení měsíčních účetních odpisů bytového
fondu domu Brněnská 786 dle zápisu.
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Rada schvaluje pro PBH Jevíčko dodávku oken a dveří do objektu Kobližná
128.
Rada schvaluje pro PBH Jevíčko cenovou nabídku na rekonstrukci
instalatérských prací bytu v domě K. H. Borovského 476 dle zápisu.
Rada schvaluje žadateli dle zápisu provést dodatečné izolace v bytě na ul.
Pivovarská 812.
Rada schvaluje pro TJ Sokol Jevíčko finanční příspěvek na „Den rekreosportů“
dle zápisu.
Rada schvaluje záměr pronájmu zemědělských pozemků dle podmínek
uvedených v zápisu.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor Kostelní č.41 dle zápisu.
Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro Český Telecom a.s. dle
zápisu.
Rada schvaluje změnu poskytovatele služeb pro www stránky města.
Rada schvaluje změnu registrace domény za finanční částku dle zápisu.
Rada schvaluje objednávku 50-ti kusů videokazet „Jevíčko na přelomu tisíciletí“.
Rada schvaluje částku 60,- Kč na občerstvení pro každého pořadatele a
účinkující hudebníky na Jevíčské pouti.
Rada schvaluje zrušení jedné domény dle zápisu.
Rada schvaluje použití dřeva z nahodilých těžeb v městských lesích na vyrobení
mantinelů kolem nově budovaného hřiště.
Usnesení ze 48. zasedání Rady Města Jevíčka dne 23. 8. 2004
Rada schvaluje příspěvek ve výši 120,- Kč/jevíčské dítě na letní tábor pro
žadatele PIONÝR, Jevíčko.
Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku za domem ul. Nerudova 531 dle
zápisu.
Rada schvaluje záměr prodeje části parcely č.1502/26 - ostatní plocha v k. ú.
Jevíčko-předměstí dle zápisu.
Rada schvaluje uzavření smlouvy s novým správcem chaty ve Smolenském údolí
v termínu od 1. 10. 2004 dle zápisu.
Rada schvaluje odprodej nestandartních dlažebních kostek za cenu dle zápisu.
Rada schvaluje provedení výměny válce kopírky Ricoh v ceně dle zápisu.
Rada pověřuje místostarostku jednáním ve věci úprav v nebytových prostorách
ul. Třebovská č. 71.
Rada schvaluje vyplacení odměn dle přílohy zápisu.
Rada pověřuje tajemnici vypracováním odpovědi na dopis občana města dle
zápisu.
Usnesení ze 49. zasedání Rady Města Jevíčka dne 6. 9. 2004
Rada schvaluje cenovou nabídku na provedení nátěru oken v Domě hasičů dle
zápisu.
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Rada schvaluje „Dodatek č.1“ smlouvy se Zdravotním ústavem se sídlem v
Pardubicích, pobočka Svitavy (laboratorní odbor).
Rada schvaluje „Smlouvu č. 4410481161“ na rozšíření distribuční sítě NN v
Jevíčku, ul. Okružní IV dle zápisu.
Rada schvaluje zakoupení náhradních dílů pro promítací zařízení kina Astra dle
zápisu.
Rada schvaluje provedení rekonstrukce rozvaděče pro el. zařízení dle zápisu.
Rada schvaluje nainstalování žaluzií do oken v místnosti využívané Úřadem
práce v budově MěÚ.
Rada schvaluje pro ZUŠ Jevíčko používání společenského sálu na Zámečku pro
výuku dle zápisu.
Rada schvaluje doplnění ceníku za používání společenských sálů na Zámečku
dle zápisu.
Rada jmenuje členy „Krizového štábu města“ ve složení:
starosta města Petr Spáčil
místostarostka Dagmar Krhlová
vedoucí OVÚP ing. Jiří Valčík.
Usnesení z 50. zasedání Rady Města Jevíčka dne 20. 9. 2004
Rada schvaluje cenovou nabídku na opravu střechy “Kulturního domu” Zadní
Arnoštov dle zápisu.
Rada pověřuje investiční techničku zpracováním konceptu dopisu týkajícího se
“Pracovní skupiny pro regeneraci památek” Pardubického kraje.
Rada schvaluje jmenovací dekrety pro členy “Pracovní skupiny pro regeneraci
památek”.
Rada schvaluje cenovou nabídku na podlahářské práce dle zápisu.
Rada schvaluje Českému svazu chovatelů žádost na povolení svodu zvířat.
Rada pověřuje starostu jednáním ve věci smlouvy zajišťující činnost externího
technika BOZP.
Rada schvaluje záměr prodeje nemovitosti p. č. 4460 v k. ú. Jevíčko-předměstí
(Červený kopec).
Rada schvaluje vyplacení odměny vedoucí soc. odboru dle zápisu.
Rada schvaluje cenovou nabídku na zhotovení rozvaděče pro Nerudova 529/A.
Rada schvaluje záměr prodeje nemovitosti p. č. 64/2 v k. ú. Zadní Arnoštov.
Rada schvaluje využití veřejného prostranství na ul. Soudní pro vstup do
soukromého objektu dle zápisu.
Usnesení z 51. zasedání Rady Města Jevíčka dne 4. 10. 2004
Rada schvaluje “Smlouvu o poskytnutí dotace na mobilní požární techniku” dle
zápisu.
Rada schvaluje pronájem části p. č. 538/17 v k. ú. Jevíčko-předměstí za
podmínek uvedených v zápise.
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Rada schvaluje cenovou nabídku na provedení těsnění oken v objektu Zámečku
dle zápisu.
Rada schvaluje podepsání “Smlouvy na úvěr”s Českou spořitelnou dle zápisu.
Rada schvaluje podpis “Smlouvy” s GTT a. s. Praha ve vztahu ke kabelové
televizi dle zápisu.
Rada schvaluje rozpočet na provedení víceprací spojených s nátěrem oken na
Domě hasičů.
Rada schvaluje cenovou nabídku na provedení oprav nebytových prostor
Třebovská 71 dle zápisu.
Rada schvaluje zakoupení záložních zdrojů pro MěÚ Jevíčko dle zápisu.
Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 16. 6. 2004
Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: RNDr. Dag Hrubý, Ing. Pavel Martínek, Ing.
Zdeňka Jirásková,
b) ověřovatele zápisu ve složení: Karel Skácel, Mgr. Vlastimil Hebelka,
c) program zasedání,
d) prodej spoluvlastnického podílu st. p. č. 482 stanovený poměrem velikosti
podlahové plochy bytu ve vlastnictví p. Látala k celkové ploše všech bytů v
domě s č. p. 531 na st. p. č. 482 v k. ú. Jevíčko-předměstí p. Jaroslavu Látalovi,
Nerudova 531, Jevíčko za cenu vycházející ze základu 80,- Kč/m2,
e) prodej spoluvlastnického podílu st. p. č. 482 stanovený poměrem velikosti
podlahové plochy bytu ve vlastnictví pí Weiglové k celkové ploše všech bytů v
domě s č. p. 531 na st. p. č. 482 v k. ú. Jevíčko-předměstí pí Miroslavě Weiglové,
Nerudova 531, Jevíčko za cenu vycházející ze základu 80,- Kč/m2,
f) záměr prodeje pozemku p. č. 5534 v k. ú. Jevíčko-předměstí,
g) smlouvu uzavřenou mezi Městem Jevíčko a firmou Stavkom s. r. o.
Boskovice ve výši 150.000,- Kč bez DPH na sanační práce – obnova atria v
bývalém augustiniánském klášteře Komenského nám. 167 v Jevíčku,
h) půjčku z fondu rozvoje bydlení pro občany města na rok 2004 - p. Jaroslavu
Zahradníkovi, Dr. Klimeše 643, Jevíčko – titul 02 – dodatečná izolace proti
spodní vodě ve výši 10.000,- Kč,
i) záměr prodeje p. č. 5554, 5555, 5556 v k. ú. Jevíčko-předměstí dle zápisu,
j) návrh usnesení.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu předsedkyně komise životního prostředí,
b) pokračování v rekonstrukci Svitavská 474 (budování 3 b. j.) dodavatelským
způsobem firmou P&R construkt s. r. o., Opatov 178,
c) zápis z kontrolního výboru konaného dne 2. 6. 2004.
Zastupitelstvo ruší:
a) část bodu usnesení ZM 1/5 písm. i) ze dne 26. 2. 2003 týkající se schválení
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prodeje pozemku na garáž p. Štindlovi, který odstupuje od koupi na vlastní
žádost.
Zastupitelstvo pověřuje:
a) komisi životního prostředí jednáním s ing. Lorencem ve věci skládkování
posečené trávy (na podzim),
b) starostu zabývat se otázkou rekonstrukce hlavní vysílací stanice kabelové
televize.
Zastupitelstvo neschvaluje:
a) návrh komise výstavby a ÚP snížit jednorázový připojovací poplatek ke
kabelové televizi z 2.500,- Kč na 1.500,- Kč.
Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 14. 7. 2004
Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: MUDr. Tomáš Jagoš, Pavel Komárek, MUDr.
Helena Blažková,
b) ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Zdeňka Jirásková, Jan Margetin,
c) program zasedání,
d) návrh na úpravu rozpočtu k 1. 7. 2004,
e) záměr přijmout formou daru nemovitosti (lesní pozemky) p. č. 1340 a p. č.
2062 v obci Jevíčko a v k. ú. Jevíčko-předměstí včetně porostů dle zápisu,
f) návrh usnesení.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu o činnosti a hospodaření od 1. 1. – 30. 6. 2004 Podniku bytového
hospodářství města Jevíčko,
b) zápis ze schůze finančního výboru konané dne 1. 7. 2004,
c) zápis ze schůze kontrolního výboru konané dne 23. 6. 2004.
Zastupitelstvo pověřuje:
a) starostu vypracováním žádosti na odkoupení dlažebních kostek z komunikace
Jevíčko – nádraží ČD Jevíčko (směr na Jaroměřice) od SÚS PK při rekonstrukci
vozovky,
b) starostu zadáním projektu na rekonstrukci komunikace Okružní II.
Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 25. 8. 2004
Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Karel Skácel, Rudolf Šnéberger, Jan Margetin,
b) ověřovatele zápisu ve složení: ing. Zdeňka Jirásková, RNDr. Dag Hrubý,
c) program zasedání,
d) rozbor hospodaření za období leden až červenec 2004,
e) zprávu finančního výboru o provedení následné kontroly u organizací, kterým
byl poskytnut příspěvek za rok 2003,
f) dodatek č. 01/04 smlouvy o dílo 03/04 uzavřený mezi Městem Jevíčko a
firmou Josef Geršl na akci „kanalizace ulice Třebovská–úsek Žlibecký potokJevíčský zpravodaj 10/2004
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ústí ulice Horní“ v celkové výši 157.735,- Kč vč. DPH,
g) garanci Města Jevíčka formou finanční splátky ve výši 200 tis. Kč v termínu
do 9. 5. 2005, v případě, že nebude uhrazena poslední splátka na základě
smlouvy o dílo na akci „Výstavba školního hřiště“ Gymnázia Jevíčko,
h) cenovou nabídku firmy Josef Bidmon na akci „Plynofikaci a ÚT“ tří 3.bj.
domu čp. 474 v celkové výši 218.891,- Kč vč. DPH,
i) cenová nabídka firmy J&S Moravská Třebová na podlahovou krytinu bytu č.2
ulice Kobližná 128 v celkové výši 44.304,- Kč vč. DPH,
j) kupní smlouvu č. 42004 uzavřenou mezi Městem Jevíčko a THT s.r.o. Polička
na koupi požárního aut. CAS 32 T 148 a dalšího zařízení v celkové výši
349.979,- Kč vč. DPH,
k) přijetí daru p. č. 4955 v k. ú. Jevíčko-předměstí a p. č. 2062 v k. ú. Jevíčkopředměstí, v obci Jevíčko od paní D. Schneiderové,
l) prodej parcel v k. ú. Jevíčko-předměstí, které město nabylo v rámci KPÚ
následovně:
p.č. 5554 – p. Milanu Štindlovi, K.Čapka 620
p.č. 5555 – p. Martinu Hiklovi, K.Čapka 603
p.č. 5556 – p. Petru Kadlecovi, K.Čapka 620
za podmínek, které byly schváleny pro prodej pozemků na stavbu garáží u
Židovského hřbitova (záměr vyvěšen v termínu od 7. 7. do 23. 7. 2004),
m) prodej p. č. 5534 v k. ú. Jevíčko-předměstí (lokalita ulice Vrchlického –
parcela, kterou vrátili manželé Hlouškovi před KPÚ jako p. č. 530/105) pí Jiřině
Šunkové za podmínek, které byly schváleny pro prodej pozemků na stavbu RD
v lokalitě ul. Vrchlického (záměr vyvěšen v termínu od 7. 7. do 23. 7. 2004),
n) prodej movitostí – budovy č. p. 9 na st. p. č. 107 a pozemků st. p. č. 107 a
p. č. 55 v k. ú. Jevíčko-město p. Nguyen The Tuoi, Třebovská 427, Jevíčko za
cenu 2 mil. Kč (záměr vyvěšen v termínu od 4. 8. do 24. 8. 2004),
o) záměr přijmout st. p. č. 77 a p. č. 55 v k. ú. Jevíčko-předměstí darem od pí
Š.Turkové,
p) ukončení členství Města Jevíčka ve Sdružení obcí Střední Moravy se sídlem
v Prostějově,
q) záměr dokončit živičný povrch na ul. Vrchlického v částce cca 720 000,- Kč,
r) stanovisko nepovolit zásah do tělesa nově zbudované komunikace ul.
Vrchlického (vyjma havárie),
s) průklest zeleně na Palackého nám. okolo sochy T. G. M.,
t) návrh usnesení.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) informace jednatele firmy Kabelová televize CZ s. r. o. ing. Ervina Wacníka o
stavu kabelové televize v Jevíčku a možnosti dalšího využití,
b) zápis z jednání ve věci reklamace dodávky oken pro ZŠ Jevíčko,
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c) zápis ze schůze finančního výboru konané dne 25. 05. 2004 a 11.08. 2004,
d) zápis z jednání ve věci omezení dopravy těžkých nákladů historickým
centrem Jevíčka ze dne 25. 08. 2004,
e) vyhodnocení hospodaření kanalizace za období leden – červen 2004
zpracované firmou VHOS a.s. M. Třebová,
f) nabídku obce Čepí na akci Regionální školy obnovy a rozvoje venkova –
výjezdní seminář do rakouského euroregionu,
g) zprávu investiční techničky o průběhu realizace programu regenerace MPZ
v Jevíčku,
h) informace starosty o rekonstrukci čerpací stanice na ul. Třebovské,
i) zprávu pí Krejčí o dění v Zadním Arnoštově.
Zastupitelstvo pověřuje:
a) starostu jednáním s bankami o možnosti úvěru na dokončení a další využití
kabelové televize.
Zastupitelstvo ruší:
a) usnesení 22/1 písmeno e) (příjem daru v podobě lesních pozemků),
b) část usnesení 5/1 písmeno i) (prodej pozemku na výstavbu RD).
Zastupitelstvo podporuje:
a) zřízení zdravotní záchranné služby ve Velkých Opatovicích.

Změna provozovatele kabelové televize

Dojde ke změně provozovatele a vznikne také infokanál pro vysílání
informací z radnice. Zastupitelstvo schválilo úvěr ve výši 2 mil. Kč ke
zprovoznění stávajících rozvodů kabelové televize a na 24. zasedání dne 22. září
2004 zrušilo připojovací poplatek. O tomto tématu budeme i nadále informovat.

Společenská kronika

Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Daniel Číhal
David Langer
Dominik Macháček
Klára Janíčková
Matěj Dostál
Daniel Kouba
Patricie Vykydalová
Sňatek uzavřeli občané z Jevíčka:
Vladimír Liška – Světlana Horká
Ladislav Hronek – Petra Procházková
Oto Šmerák – Martina Havlíčková
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Životní jubileum v měsíci říjnu oslaví:
Ludmila Haasová
Naděžda Horká
Helena Sedlářová
Oskar Chlebek
Ladislav Přikryl
Milada Kolaříková

Jubilantům blahopřejeme

Dny evropského dědictví

Dne 19. 9. proběhla oslava Dne evropského dědictví s vyhlášeným
národním tématem „Hudba probouzí památky“. Zahájena byla koncertem
žesťového kvintetu ZUŠ Jevíčko, pokračovala krátkým houslovým koncertem
Zdeňka Häckela za doprovodu Mgr. Petra Pávka na varhany v kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Další koncert byl uspořádán v parku u zámečku, kde
se příznivcům dechové hudby představila s hodinovým vystoupením
„Jevíčanka“.
Městské muzeum si pro oslavu „památek“ připravilo doprovodnou akci
– výstavu „Krásy baroka v Jevíčku a okolí“. V prostorách reprezentačního sálu
zámečku byla uspořádána výstava k dějinám hudebního dění v Jevíčku a
blízkého okolí.
Děkujeme pracovní skupině pro regeneraci památek za organizaci „Dnů
evropského dědictví“, ZUŠ Jevíčko, Mgr. P. Pávkovi, Zdeňku Häckelovi a
dechové hudbě Jevíčanka za koncertní vystoupení.

Noví čtenáři v knihovně

Dne 24. 9. 2004 se v reprezentačním sále zámečku v Jevíčku konalo
slavnostní pasování žáků 2. tříd na čtenáře městské knihovny. Tuto slavnostní
akci podpořila přítomnost „hraběcího páru“ a koncertní vystoupení učitelů
ZUŠ Jevíčko. Malí čtenáři na oplátku předvedli, co vše se za jeden rok školní
docházky naučili pod vedením svých učitelů Mgr. Radky Sedláčkové a
Mgr.Miroslava Šafáře. Slavnostní akt pasování od samotného „hraběte“
doprovázelo předání pasovacího dekretu do cechu čtenářského od „hraběnky“,
následovalo předání čtenářského průkazu vedoucí městské knihovny pí Slávkou
Kavanovou a upomínkových knížek věnovaných městskou knihovnou, které
předali třídní učitelé.
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Tato malá slavnost se líbila nejen dětem, ale i jejich rodičům a
prarodičům a rovněž samotným organizátorům. Těm patří velký dík za
organizaci zdařilé akce.

Program kina Astra na měsíc listopad

6. – 7.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Český film:
PÁNSKÁ JÍZDA
…správný chlapi si poraděj sami… Komedie, ve které hrají Jitka Kocurová,
Martin Dejdar, Světlana Nálepková, Josef Abrhám a další.
Vstupné: 54,-Kč
Mládeži přístupný
13. – 14.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film v českém znění:
SPIDER – MAN 2
“Hrdinou proti své vůli“. Spider – man je opět tady – v hlavní roli Tobey
Maguire a Kirsten Dunst.
Vstupné: 59,-Kč
Mládeži přístupný
20. – 21.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film:
LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ
“Nejgeniálnější loupež všech dob byla konečně uskutečněna!“ Tom Hanks v
hlavní roli kriminální komedie.
Vstupné: 59,-Kč
Mládeži přístupný
25. – 26.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Český širokoúhlý film:
NON PLUS ULTRAS
Fotbal je jen záminka… Hrají: David Novotný, Jana Hlaváčová, Jiří Lábus,
Naďa Konvalinková, Oldřich Kaiser, Vladimír Dlouhý a další.
Jevíčský zpravodaj 10/2004
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Vstupné: 59,-Kč
Mládeži přístupný
Příplatek 1,-Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.
Změna programu vyhrazena.

Střelecký klub informuje

Dne 26. září se v budově AVZO na Palackého náměstí 15 uskutečnil
„Podzimní střelecký turnaj“. Zúčastnilo se ho 24 dětí z Jevíčka, Jaroměřic a
Křenova. Střílelo se do terčů ze vzduchovek na 10 metrů.
Nejlepší místa obsadili :
1. místo Vojtěch Richter (střelecký klub Jevíčko)
2. místo Kristýna Markusová (střelecký klub Jevíčko)
3. místo Jan Kunštýř (ZŠ Křenov)
4. místo Jan Vašíček (ZŠ Jaroměřice)
5. místo Josef Selinger (ZŠ Jevíčko)
Poděkování patří členům AVZO Jevíčko za organizaci této akce a také
za hodnotné ceny věnované firmou MaRS a.s. Jevíčko
Za střelecký klub Vladimír Staněk

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

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

Jevíčský zpravodaj Říjen 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.
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Jevíčský zpravodaj 10/2004

12

www.jevicko.cz

