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Soutěž pro všechny bystré čtenáře

Ve spolupráci s prodejnou TAN na Brněnské ulici jsme pro všechny
čtenáře připravili soutěž, zda jsou schopni si všímat svého okolí.
Stačí správně odpovědět na následující 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?
Lístky s odpovědí a jménem odevzdávejte do 30. září 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 říjnovém
Zpravodaji.
A ještě máme malou prosbu. Připište, zda by se takové soutěže měly
objevovat i nadále. Děkujeme.

Webové stránky Jevíčka v novém

Od 6. září má Jevíčko nové webové stránky. Jejich adresa ovšem
zůstává stejná – www.jevicko.cz. V souvislosti s tím ale dochází k následující
změně. E-mail města Jevíčka se mění od 9. 9. 2004 z jevicko-city@telecom.cz na
jevicko@jevicko.cz. Kdo má možnost, nechť se tedy na nové stránky vypraví,
ať může porovnávat.
Změně se nevyhnul, jak si jistě bystří čtenáři povšimli, ani Jevíčský
zpravodaj. Od tohoto čísla budeme pro běžný text používat větší velikost písma.
Doufáme, že se tato změna setká s příznivým ohlasem.

Kraj vydává informační brožuru

Stejně jako v loňském roce připravil i v roce 2004 Pardubický kraj
publikaci „Přehled studijních a učebních oborů v Pardubickém kraji pro školní
rok 2005-2006“, na které se podíleli i pracovníci úřadů práce na území
Pardubického kraje. Brožura bude vydána ještě během měsíce srpna.

„Publikace poskytuje ucelený přehled o středních a vyšších odborných školách
zřizovaných Pardubickým krajem, ale i soukromých a církevních. Nechybějí ani
informace o osmiletých gymnáziích, určené žákům 5. ročníků základních škol a
jejich rodičům,“ řekl Karel Peška, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Pardubického kraje s tím, že materiál je vydáván v
dostatečném množství. V prvních měsících nového školního roku ho obdrží
všichni žáci, kteří v daném roce ukončí povinnou školní docházku. Informace
budou také k nahlédnutí na www.pardubickykraj.cz (informace z odboru
školství, mládeže a sportu).
„Věříme, že publikace se stane při výběru střední školy užitečným
pomocníkem nejen žáků a jejich rodičů, ale i výchovných poradců a
pedagogických pracovníků škol,“ dodal Peška.

Vloupání do základní školy v Jaroměřicích

Z prvního na druhého září došlo v Jaroměřicích na Jevíčsku k vloupání
do budovy základní školy pro 1. až 4. ročník. Vloupání má na svědomí dosud
neznámý pachatel. Zloděj se dostal až k uzamčeným dveřím sborovny, u kterých
proboural otvor a vnikl dovnitř. Z místa odcizil radiomagnetofon Philips,
videorekordér JVC s dálkovým ovládáním a jednu videokazetu. Celková
způsobená škoda činí více než 8 tisíc korun, z toho škoda na zařízení školy se
odhaduje na 1 300 Kč. Policie zahájila úkony trestního řízení pro trestný čin
krádeže vloupáním. Po odcizených věcech a pachateli pátrá.

Krádež motorky

Z 13. na 14. srpna odcizil v Jevíčku neznámý pachatel uzamčený
motocykl Honda JHV2SC36B žluté barvy o obsahu tisíc kubíků, s registrační
značkou 1E5855. Pachatel motocykl odcizil vloupáním do garáže v zadním
traktu hotelu na Palackého náměstí v Jevíčku. Krádeží motocyklu vznikla jeho
majiteli škoda 170 tisíc korun. Policie po možném pachateli a odcizené motorce
intenzivně pátrá.

Nové vloupání do prodejny v Chornicích

Pod rouškou noci z desátého na jedenáctého srpna se dosud neznámý
pachatel vloupal do prodejny Jednoty SD v Chornicích. Pachatel vnikl do
objektu po rozbití skleněné výplně výlohy. Dále měl již volný pohyb po všech
prostorách, včetně skladu. Z místa odcizil dosud přesně nezjištěné množství
cigaret a alkoholických nápojů. Celková odhadovaná škoda činí více než 44 tisíc
korun, z toho škoda na zařízení se odhaduje na 4,5 tisíce korun. Policie zahájila
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úkony trestního řízení pro trestný čin krádeže vloupáním. Po odcizeném zboží a
pachateli se nadále intenzivně pátrá.

Aquapark trhá rekordy

Tropická vedra vylákala do moravskotřebovského aquaparku řadu
návštěvníků. Ačkoliv na začátku sezóny počasí koupání vůbec nepřálo, již v
polovině července lámal aquapark rekordy. O měsíc později statistiky ukázaly, že
od jeho otevření do poloviny srpna navštívilo aquapark více jak 30 tisíc lidí. Z
toho si za tři měsíce provozu (od května do července) přišlo zaplavat 19 tisíc
lidí, ale jen za čtrnáct srpnových dní zavítalo na plovárnu přes 11 tisíc osob. To
předčilo veškerá očekávání.
„ Na vysoké návštěvnosti se samozřejmě podílí hlavně počasí, ale také
to, že lidé si aquapark vyzkoušeli a pobyt v něm se jim prostě zalíbil,“ domnívá
se jednatelka Technických služeb Gabriela Horčíková, která je za provoz
zodpovědná.
Z větší části bývá plavecký areál naplněn převážně místními, ovšem
návštěvníci ze Svitav, Litomyšle, Jevíčka, České Třebové či Lanškrouna nejsou
výjimkou. „Moc se nám tu líbí, jezdím sem celý týden s oběma vnuky, kteří jsou
u mě na prázdninách,“ prozradil spokojeně Karel Hybš z České Třebové.
Důvodem zájmu přespolních o moravskotřebovský aquapark jsou hlavně
příznivé ceny i to, že vodní atrakce jsou zahrnuty v ceně vstupného. Praxe z
ostatních měst je totiž taková, že za jízdu na skluzavce či tobogánu se platí další
poplatek. „Hojně navštěvované se stalo také večerní koupání, které je v době od
20 do 21 hodin zdarma. Potvrdilo se, že v tuto dobu aquapark využívají hlavně
plavci, proto jsme atrakce uzavřeli,“ vysvětluje Horčíková.
Kapacita aquaparku je 1200 lidí, v teplých letních dnech si ovšem
přicházelo užít vodních radovánek i 2 tisíce lidí denně. Během sezóny se
dokonce dvakrát stalo, že aquapark již praskal ve švech a proto musel být pro
další zájemce uzavřen. Přednost dostali pouze ti, kteří měli zakoupené
permanentky. „Pokyn pro uzavření vstupu do aquaparku dostali pracovníci,
pokud do naplnění maximální kapacity chybělo 100 návštěvníků,“ dodala
jednatelka.
I když může být provozovatel plaveckého areálu s návštěvností
spokojen, příjmy a výdaje provozu aquaparku nejsou vyrovnané. Výdaje na
elektrickou energii, vodu a správu aquaparku činily k poslednímu červenci 1
milion 102 tisíc korun, ovšem tržby z prodeje vstupenek ke stejnému dni
dosahovaly pouze 527 tisíc korun. Na případnou ztrátu z provozu byla
vyčleněna z rozpočtu města částka 1 milion korun. V případě příznivého počasí,
bude ztráta úměrně nižší.
www.mtrebova.cz
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Co se lidem v Jevíčku líbí a nelíbí podesáté

I dnes můžeme přinést radostné zprávy. Městu se nabídl, zdá se
serióznější provozovatel kabelové televize, takže uvidíme… Na sídlišti je
posečeno, teď je nutno se pustit do těch stromů.
Ledy se pohnuly i na chodníku mezi gymnáziem a základní školou, u
schodků je budován nájezd pro kočárky. Děkujeme za všechny rodiče. Nutno
dodat, že po dokončení nového hřiště, bude tento areál průchozí zřejmě jen
v době provozu škol. Přece jen se zde investovaly miliónové částky.
Co ovšem není pěkné, je to, že někteří občané stále nezaregistrovali
existenci sběrného dvora, anebo se domnívají, že se nachází na autostrádě.
Předem jim děkujeme za příspěvky do rozpočtu města, byť formou pokut.
Dalším zajímavým námětem, za který děkujeme čtenářům, je vyřešení
každodenního dilematu řady lidí na náměstí. Totiž, kam si odskočit na WC.
Nestálo by za úvahu instalovat zde dvě mobilní buňky, v řadě jiných měst už tak
situaci vyřešili.
A když už jsme na náměstí, dáme si orientační soutěž. Chceme vybrat
z bankomatu České spořitelny. Orientační tabulka před městským úřadem nás
pošle do ulice Kostelní, projdeme jí, ale ouha, na ulici Svitavské je místo
kýženého bankomatu vstup do prostor reklamní agentury Rustika. Doptáme se
konečně na správné místo, vybereme si peníze, doma si prohlédneme výpis, kde
jsme to vlastně byli, a to je překvapení, vždyť je tam napsáno Svitavská. Kdopak
bude tak silný a pohne šipkou, jen ať to není žádný vandal.
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.
(pozn. redakce – R. Jordán)

Radní Josef Janeček navštívil nemocnice
v Litomyšli a ve Svitavách

V pondělí 6. září 2004 proběhla celodenní schůzka radního
Pardubického kraje Josefa Janečka zodpovědného za zdravotnictví a sociální
věci s Doc. MUDr. Pejchlem z ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze
a MUDr. Míkem, ředitelem pobočky VZP Svitavy.
„Proces výběrových řízení, zahájený ještě ministrem Stráským,
definoval po složitých diskusích mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR,
zdravotními pojišťovnami, zřizovateli, zástupci odborových společností i
provozovateli nemocnice tzv. „trvalého rozvoje schopné“, do kterých má být
soustředěna veškerá lůžková péče. Můj původní cíl, ještě jako přednosty
Okresního úřadu Svitavy, byl koncentrovat akutní lůžkovou péči pro celý okres
pouze do nemocnic Svitavy a Litomyšl a ty patřičně vybavit. Tento záměr bude
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během několika týdnů naplněn,“ řekl radní Janeček. V nemocnici ve Svitavách
byl slavnostně otevřen nový pavilon akutní medicíny 30. července 2004.
Koncem října bude dokončena rekonstrukce celého monobloku nemocnice
Litomyšl.
„Celková částka investovaná do obou nemocnic ze státního rozpočtu a
rozpočtu kraje tak překročí 640 mil. Kč, což pokládám ze veliký úspěch,“ dodal
Janeček s tím, že schůzka s Doc. Pejchlem měla za cíl nejen ukázat svitavskou a
litomyšlskou nemocnici „v plné kráse“, ale i prodiskutovat výši úhrad za nově
poskytovanou zdravotní péči v těchto nemocnicích.

Kraj žádá vládu ČR o podporu vzniku
justičního paláce v Pardubicích

Hejtman Pardubického kraje Roman Línek se spolu s primátorem
krajského města Pardubice Jiřím Stříteským a předsedou Krajského soudu v
Hradci Králové Milanem Bořkem v těchto dnech obrátil dopisem na členy vlády
České republiky s žádostí o podporu vzniku justičního paláce v bývalých
kasárnách TGM na Zborovského náměstí v Pardubicích.
V roce 2004 probíhala jednání na úrovni náměstků ministrů
spravedlnosti a obrany, jejichž výsledkem byl záměr umístit do opuštěných
kasáren krajský a okresní soud a státní zastupitelství a vytvořit tak plnohodnotný
justiční palác. Tento plán podpořila Rada Pardubického kraje i Rada města
Pardubic. V denním tisku se však později objevila zpráva, že areál chce využít
pro své potřeby Hasičský záchranný sbor České republiky. „Obrátili jsme se
proto na nově zvolené členy vlády - ministry Pavla Němce, Františka Bublana a
Karla Kühnla a požádali je o osobní podporu a pomoc při realizaci záměru
přeměnit kasárna na Zborovském náměstí na justiční palác. Vzhledem k potřebě
dostupnosti, zjednodušení a důstojného poskytování služeb občanům
Pardubického kraje v soudnictví jde dle našeho názoru o nejvhodnější
prostory,“ řekl hejtman Pardubického kraje Roman Línek s tím, že společný
dopis také zaslal na vědomí premiéru Stanislavu Grossovi.

Zasedání rady a zastupitelstva

Usnesení ze 43. zasedání Rady Města Jevíčka dne 14. 6. 2004
Rada schvaluje finanční sponzorský dar „Fondu ohrožených dětí, Praha“ dle
zápisu.
Rada pověřuje komisi ŽP posouzením žádosti o pokácení modřínu dle zápisu.
Jevíčský zpravodaj 9/2004
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Rada schvaluje věcný sponzorský dar pro SOŠ a SOU Velké Opatovice na akci
dle zápisu.
Rada schvaluje cenu za zhotovení 4 kusů oken dle zápisu.
Rada schvaluje umístění informačních tabulí na sídlišti za podmínek dle přílohy
zápisu.
Rada pověřuje starostu jednáním ve věci pronájmu nebytových prostor na
Komenského nám. č.167 dle zápisu.
Rada schvaluje „Dodatek č.1“ mandátní smlouvy na plnění investorskoinženýrské činnosti dle zápisu.
Rada pověřuje starostu jednáním ve věci žádosti sdružení “W-lan Jeviczko“
Rada schvaluje odměnu za II/IV 2004 pro vedoucí sociálního odboru.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu „Biocentra“ Českému rybářskému
svazu, organizace Jevíčko za podmínek dle zápisu.
Rada schvaluje bezplatné předání 3 kusů výtisků „Pohádky z Jevíčka a okolí“ do
Městské knihovny.
Rada pověřuje ředitele ZŠ a ZvŠ Jevíčko jednáním s vedoucí PBH Jevíčko o
převodu čerpadla MTV 40/50 na tuto organizaci.
Rada schvaluje „Dodatek č.1“ ke smlouvě o dočasném výkonu práce se SOŠ,
SOU a OU Moravská Třebová.
Rada schvaluje využití 15 m3 kulatiny z provedené nahodilé těžby jako
kompenzaci za materiál na plot kolem areálu SK Jevíčko.
Rada schvaluje vybudování chodníku na ul. Luční dle zápisu.
Usnesení ze 44. zasedání Rady Města Jevíčka dne 28. 6. 2004
Rada schvaluje uzavření „kupní smlouvy“ s ČSAD Ústí nad Orlicí na odběr
ropných výrobků u jejich čerpací stanice.
Rada schvaluje bezúplatný převod zapůjčeného majetku od HZS PK, územní
odbor Svitavy na Město Jevíčko.
Rada schvaluje stanovisko neúčasti na řízení o přestupku – dle zápisu.
Rada schvaluje zakoupení „paměti“ pro server Městské knihovny v ceně do
3.700,-Kč.
Rada schvaluje pro ZUŠ Jevíčko bezplatné zapůjčení sálu Kina Astra pro
taneční vystoupení.
Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na využití nebytového prostoru
Soudní 51 - dle zápisu.
Rada schvaluje „Dodatek č. 1“ ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v
požární ochraně na výdaje JSDH na rok 2003.
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v požární
ochraně na výdaje JSDH obce pro rok 2004.
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického
kraje na věcné vybavení JSDH obcí Pardubického kraje.
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Rada schvaluje přidělení bytu žadateli na základě návrhu komise zdravotní,
sociální a bytové - dle zápisu.
Rada schvaluje pronájem hodin na Palackého nám. pro reklamní účely dle
zápisu.
Rada schvaluje vyplacení odměny vedoucí PBH dle zápisu.
Rada schvaluje navýšení nájemného za pronájem nebytových prostor na
Komenského nám. čp. 167, Jevíčko dle zápisu.
Usnesení z 45. zasedání Rady Města Jevíčka dne 12. 7. 2004
Rada schvaluje cenu pohlednic dle zápisu.
Rada schvaluje paušální cenu za spotřebu el. energie při odběru prodejními
stánky dle zápisu.
Rada schvaluje prodej vyřazeného inventáře (2 sekaček) dle zápisu.
Rada schvaluje příspěvek na letní tábor jevíčských dětí pro - Svaz skautů a
skautek ČR, oddíl Jevíčko a Český svaz ochránců přírody ve výši 120,- Kč/dítě.
Rada pověřuje investiční techničku jednáním o omezení dopravy v Kostelní
ulici.
Rada schvaluje finanční příspěvek pro Muzejní a vlastivědnou společnost v Brně
dle zápisu.
Rada pověřuje starostu jednáním o provozu kabelové televize dle zápisu.
Rada schvaluje zakoupení internetové aplikace pro přepracování www stránek
města dle zápisu.
Rada schvaluje příspěvek ve výši 10 tis. Kč na uspořádání dětského dne dle
zápisu.
Usnesení ze 46. schůze Rady Města Jevíčka dne 26. 7. 2004
Rada Schvaluje realizaci části projektu Informační a komunikační propojení
Regionu MTJ.
Rada Schvaluje přidělení bytu v DPS a bytu 2+1 dle zápisu.
Rada schvaluje způsob zajištění odběru vody na Palackého náměstí při konání
kulturních akcí na náměstí.
Rada schvaluje ukončení jedné ze smluv s VČP a.s. Hradec Králové dle zápisu.
Rada schvaluje finanční příspěvek TJ SK dle zápisu.
Rada schvaluje předání propagačního materiálu pro Tenis-Club Jevíčko dle
zápisu.
Rada schvaluje předvedení hasičské techniky pro děti z tábora ve Vísce u
Jevíčka.
Rada schvaluje zakoupení RAM 512 pro účel Městského úřadu Jevíčko.
Rada schvaluje návrh na uveřejňování životních výročí ve zpravodaji města dle
zápisu.
Rada schvaluje provedení rekonstrukce bytu na K. H. Borovského 476 a
dodavatele stavebních prací dle zápisu.
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Společenská kronika

Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Vojtěch Stodola
Sňatek uzavřeli občané z Jevíčka:
Dobroslav Crha – Ivana Nováková
Michal Khýr – Jaroslava Kopecká

Životní jubileum v měsíci září oslaví:
Ĺudovít Dudás
Ludmila Honzáková
Ludmila Továrková
Božena Minxová
Ludmila Illová
Marie Müllerová
Hedvika Němcová

Jubilantům blahopřejeme

Krásy baroka v Jevíčku a okolí

V září 2004 začíná v Městském muzeu nová výstava s názvem uvedeným
v nadpise. Je zvykem charakterizovat dějiny umění jako sled různých
architektonických slohů. Např. 12. století, doba křížových výprav, je stoletím
románského (normandského) slohu s typickými kulatými oblouky.
Ve 13. století nastupuje sloh gotický s typickými lomenými oblouky.
Tehdejší architekti již dokázali postavit sklenutí kostela bez masivních zdí, mezi
pilíři místo nich umisťují do církevních i světských staveb velká okna. Neznali
ještě ocelové konstrukce nebo železné nosníky, které museli udělat z kamene a
to vyžadovalo množství pečlivých výpočtů.
V 15. století vzniká renesance, což znamená „znovuzrození“ nebo
„obrození majestátnosti a krásy antického Říma“. Proto další sloh 17. a 18.
století barokní - znamená v překladu posměšně „groteskní“, event. „absurdní“,
neboť jeho kritikové považovali tento sloh za úpadek vkusu, baroko totiž
nedbalo přísných pravidel řecké a římské architektury. V baroku vzniká nový
tvar kostela, dřívější renesanční pojetí kruhové a symetrické budovy se považuje
za nevhodné, je nahrazeno podlouhlým prostorem – lodí, ve které mohou věřící
bez obtíží hledět směrem k hlavnímu oltáři. Po stranách lodi mohou být
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umístěny menší kaple pro uctívání dalších světců s vlastními oltáři. Barokní
umělci chtěli, aby barokní kostel vypadal slavnostně, aby překypoval nádherou a
pohybem. Krása člověka přímo omráčí, svět svící, vůně kadidla, zvuk varhan nás
okouzlí a přenáší do jiného světa.
Baroko změnilo tvář Jevíčka i okolí a zdobí náš kraj dodnes. Jeho vznik
spadá převážně do první poloviny 18. století. Sestavíme-li jeho časovou tabulku,
vznikají barokní sochy a stavby takto:
1709 – socha sv. Anny
1707 a 1757 – zámek ve Velkých Opatovicích
1710 – socha sv. Josefa
1710 – 1714 – kostel sv. Liboria Jesenec
1711 – morový sloup se sochou Piety
1712 – 1714 chrám Povýšení sv. Kříže v Jaroměřicích
1713 – zámek v Biskupicích
1715 – socha sv. Mikuláše Tolentinského
1729 – kostel sv. Jana Křtitele v Křenově
1730 – sousoší sv. Jana Nepomuckého
1735 – sloup Nejsvětější Trojice
1752 – socha sv. Norberta
1762 – 1766 – klášterní kostel Matky Boží, dnes farní kostel Nanebevzetí Panny
Marie.
Na výstavě v muzeu má každý barokní objekt svůj popis a fotografii.
Donátoři byli většinou augustiniánský klášter v Jevíčku a na Starém
Brně, šlechtické rodiny Žalkovských, Libštejnů z Kolovrat, Salmů-Neuburků,
Šubířů z Chobyně, zábrdovických premonstrátů atd. Pro limitovaný rozsah
tohoto článku není možné popisovat jednotlivé stavby.
Výstava „Krásy baroka Jevíčka a okolí“ by se v muzeu neuskutečnila
bez zásadní pomoci člena HVK p. Arnošta Bučka, který je autorem velké části
barevných fotografií, jež provedl pro muzeum zdarma s velkou ochotou.
Rovněž děkujeme panu Zdeňku Šustrovi, Brněnská ulice a členům Historickovlastivědného kroužku, kteří nám poskytli velkou pomoc a mnoho cenných rad.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za HVK v Jevíčku Ing. Jan Suchomel

Svatá Anna (26. 7.) – chladno zrána

Lidová pranostika předpovídá chladnou noc před sv. Annou. O
skutečnosti v Jevíčku s nočními teplotami z 25. na 26. 7. za posledních 25 let
informuje tabulka:
Rok
25. 7.
26. 7.
27. 7.
1980
9,0
9,0
11,0
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1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

12,0
7,0
6,0
9,0
6,0
11,0
12,4
5,5
7,7
2,0
2,6
6,4
6,5
8,2
10,0
7,1
10,5
8,2
9,0
9,0
2,0
10,0
12,0
12,0
14,0
12,8
9,0
7,7
7,0
9,0
16,0
9,5
11,0
9,0
11,0
10,7
9,9
10,1
7,0
13,0
13,2
14,0
9,0
11,0
12,0
12,0
11,0
8,5
13,0
13,2
14,0
13,0
14,0
12,0
7,0
11,0
13,0
13,0
11,0
10,5
14,5
14,0
13,0
12,0
7,5
9,0
11,0
10,0
15,0
12,7
8,0
12,0
O
Nejchladnější byl r. 1984, jen 2,6 C, nejteplejší až r. 2003, již 15,0OC. V
11 případech byla chladnější než 10OC, tj. 44% a 14x byla teplejší než 10,1OC, tj.
56%.
Proč uvádím sloupce teplot 25. 7. a 27. 7., protože ve 13 případech se
chladná noc do 10OC se o jeden den přispíšila a 11x se o jeden den opozdila.
Vidíte, že v Jevíčku tato lidová pranostika každým rokem nevychází.
František Plech

Program kina Astra na měsíc září…

18. - 19.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film:
UMUČENÍ KRISTA
Passion je film o posledních dvanácti hodinách života Ježíše z Nazareta.
Vstupné: 59,- Kč
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Mládeži nepřístupný
26. - 27.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film:
50 X A STÁLE POPRVÉ
Představte si, že svou dívku musíte získávat každý den znovu… Adam Sandler v
Hlavní roli filmové komedie.
Vstupné: 54,- Kč
Mládeži přístupný

…a ještě na říjen

2. – 3.
sobota ve 20,00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film v českém znění:
DEN POTÉ
Strhující podívaná od režiséra filmu Den nezávislosti.
Vstupné: 59,-Kč
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
9. – 10.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký film v českém znění:
DVANÁCT DO TUCTU
Čím víc, tím hůř! Rodinná komedie Shawna Levyho, natočená podle
stejnojmenné knihy.
Vstupné: 54,-Kč
Mládeži přístupný
16. – 17.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Český film:
POST COITUM
Mrazivá city komedie. Film o hledání lásky za každou cenu… Hrají: Eva
Elsnerová, Richard Krajčo, Mahulena Bočanová, Franco Nero a další.
Vstupné: 54,-Kč
Mládeži nepřístupný
23. – 24.
sobota ve 20.00 hod.
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neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Koprodukční film USA, Japonska a Francie:
ÚSVIT MRTVÝCH
Až v pekle nebude místo, mrtví vyjdou na zem. Zombie horor režiséra Zacka
Snydera.
Vstupné: 54,-Kč
Mládeži nepřístupný
30. – 31.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Český film:
BOLERO
Chceš žít? Tak mlč! Film natočený podle skutečné události. Hrají: Kristina
Filipová, Martin Stropnický, Jana Štefánková a další.
Vstupné: 54,-Kč
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný

Dny Evropského dědictví

Jako každoročně se v Jevíčku konají i letos. Začátek v neděli 19. září ve
14:00 hod. u městské věže. Zveme všechny občany na akci spojenou
s doprovodným tématem „Hudba probouzí památky“.

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
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