Duben 2005

Roman Línek: „Dalších 12,5 milionů korun
do regionálního rozvoje svitavského okresu.“
Území okresu Svitavy je v rámci Pardubického kraje jediné, které může
čerpat z Programu podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně
postižených regionů. Pro rok 2005 se na 14 okresů v rámci České republiky
rozdělovalo cca 100 mil. Kč.
Výběrová komise na Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky, ve
které zasedal i 1. vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek, rozhodla o
podpoře pro území okresu Svitavy ve výši téměř 12,5 mil. Kč. „Na základě
doporučení Pardubického kraje a následných jednání komise bude podpořeno
celkem 6 projektů. V případě Svitav a Litomyšle jde o projekty související se
zainvestováním průmyslových zón s cílem zvýšit možnost tvorby nových
pracovních míst. V Bystrém jde o pokračování rekonstrukce náměstí, v Březové
nad Svitavou o realizaci sportovního areálu a u obcí Budislav a Svojanov o
projekty z oblasti podpory turistického ruchu“ uvedl Roman Línek. Pardubický
kraj získal z tohoto programu letos o 3,5 mil. Kč více než v minulém roce.
Další grant pro podporu rozvojových projektů hospodářsky slabých
mikroregionů vypsal samostatně i Pardubický kraj a o jejich určení bude na
přelomu května a června rozhodovat rada a zastupitelstvo. „Cílem je
podporovat zejména hospodářskou a podnikatelskou strukturu v obcích na
Králicku, Heřmanoměstecku, Třemošnicku a z velké části svitavského okresu.
Podporu kvalitních projektů – nejen z evropských, ale i státních a krajských
zdrojů – považuji za hlavní nástroj úspěšné regionální politiky“ uzavřel Línek.

Policie dostane radar
Mobilním radarem k měření rychlosti ve městě budou v nejbližší době
vybaveni strážníci Městské policie v Moravské Třebové. Laserový měřič
rychlosti, jak se toto zařízení odborně nazývá, město pořídí díky téměř
půlmilionové dotaci z Ministerstva vnitra, z programu prevence kriminality.

Město tak ze svého rozpočtu zaplatí pouhých 15% z celkové částky, tedy 85 tisíc
Kč. „Radar je vybaven digitálním fotografickým přístrojem. Pokud řidič
překročí rychlost, je po změření automaticky pořízen snímek se všemi
potřebnými údaji o přestupku, včetně podoby řidiče i státní poznávací značky,“
uvedla vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Jolana Sejbalová, která se
přípravou projektu zabývá.
Zpočátku budou řidiči na měření rychlosti upozorňováni a vozidla
městské policie budou označena nápisem „Měříme rychlost“. Při prvním
překročení rychlosti strážníci řidiče na skutečnost upozorní, při dalším
poskytnou výsledky měření Policii ČR.
„Ve spolupráci s Policií ČR, městskou policií o odborem dopravy MěÚ
byly ve městě vytipovány komunikace s nejvyšším pohybem vozidel i ostatních
účastníků silničního provozu. Jsou to silnice II. třídy ve směru na Lanškroun –
Letovice a ulice Svitavská,“ informovala Sejbalová.
Ze zákona přísluší pokutování řidičů za přestupky Policii ČR, proto
budou v hlídkách městských strážníků vybavených radarem také příslušníci
Policie ČR.

Motto: Nezapomínejme nikdy
našich spoluobčanů, kteří se zasloužili o
rozvoj a krásu našeho města.
Psal se měsíc květen 1945. Skončila nejkrvavější světová válka dějin.
Velkoněmecká říše, ale i ostatní země ležely v troskách. Unavení vojáci
vítězných mocností se postupně vraceli domů, do svých vlastí, přeživší vězňové
z koncentračních táborů a zavlečení lidé z nucených prací ve válečném průmyslu
pak ke svým rodinám domů.
Čekalo je zde mnoho práce: rozbité silnice, zchátralé, či rozbořené
domy, poničené dopravní spoje a především úroda na polích čekala na sklizeň.
Bylo třeba rychle opravit a znovuobnovit vybombardované továrny a rychle
zahájit výrobu nedostatkového zboží a tovarů. Ale bohužel na vše chyběly
především finance. Byl velký nedostatek zboží, chyběly především potraviny,
které se proto prodávaly jen na potravinové lístky.
V této situaci významně pomohla UNRRA - organ “Správy Spojených
národů“, financovaná především USA a Kanadou, která poskytla naší zemi
zboží v hodnotě více než 241 mil. USD (potraviny, oděvy, léčiva, kolejnice
apod.)
Za války žilo v Jevíčku více něž 3000 lidí. Ale násilný odsun německého
obyvatelstva po skončení války do poražené německé říše a dále dobrovolné
vysídlování našich spoluobčanů do vylidněného pohraničí, zredukoval počet
Jevíčský zpravodaj 4/2005

2

www.jevicko.cz

občanů v našem městě asi na 2300 lidí. Byla to těžká doba, neboť pracovních
příležitostí v našem městě bylo velmi málo. Mimo soukromé rolníky a drobné
živnostníky nacházeli naši spoluobčané pracovní uplatnění v mizivém počtu
v pivovaře, sodovkárně a palírně „Beran“, sodovkárně „Aubrecht“, v lýkové
výrobně firmy Brabenec a Efenberger, v cihelně s pilou, ve velkoobchodě
Krejcar a Kritzbach, ve strojírně Štefan. Také naši velkostatkáři Bubeník,
Křivánek a Ille a Školní statek dávali příležitost k sezonním pracem. Ale to vše
nestačilo poskytnout obživu všem spoluobčanům z města a okolí. Proto mnoho
lidí od nás dojíždělo za prací mimo město Jevíčko, mnozí pak je opouštěli do
větších měst s průmyslovou výrobou.
Zvrat k lepšímu nastal v roce 1950, kdy na základě rozhodnutí
ministerstva průmyslu v Praze byl ustaven zřizovací listinou č. j. 12446/50-VIV-I ze dne 25.7.1949 národní podnik DIU se sídlem v Praze, a to ke dni 1.
ledna 1950 a současně byl jmenován jeho podnikový ředitel Gabriel Havlíček,
žijící s rodinou v Praze. Souběžně veškeré majetkové podstaty všech stávajících
firem v soukromém vlastnictví, zabývajících se výrobou holících čepelek a jejich
souběžných výrobků v Československu, byly účetně a fyzicky soustředěny do
nově vzniklého národního podniku DIU. Jak uvádí zvláštní číslo Zpravodaje
Měst. národního výboru „Pod Jevíčskou věží“ – listopad 1990, vydaného ke 40.
výročí stát. podniku DIU, tehdejší národní výbor nabídl ministerstvu
rozestavěnou průmyslovou halu k využití. Nabídka byla ministerstvem přijata,
stavba profinancována a dokončena. Ze zrušených zlikvidovaných výroben
čepelek po republice bylo použitelné výrobní zařízení staženo do Jevíčka a
výroba po zapracování nových místních dělníků a techniků byla urychleně
zahájena. Je to neuvěřitelné, ale již v březnu 1950 byly z n.p. DIU Jevíčko
vyexpedovány první zásilky čepelek na náš vnitřní trh, jak uvádí podniková
publikace „20 let národního podniku DIU Jevíčko“ z roku 1970.
Všechny tyto hospodářské a organizační kroky osobně řídil pan ředitel
Gabriel Havlíček. Ve svých 31 letech se přestěhoval i s rodinou do Jevíčka,
vystavěl si zde rodinný domek, získal a obklopil se spolehlivými
spolupracovníky v oboru a poskytl jim nezbytné zázemí, takže i oni, z různých
míst republiky, zde u nás našli své uplatnění a stali se postupně našimi
spoluobčany. Výroba díky neustálé modernizaci strojního zařízení rychle rostla a
brzy se naše holící čepelky uplatnily i na zahraničním trhu. Svou, na tehdejší
dobu dobrou kvalitou i lácí, získávaly naše žiletky oblibu i u obyvatel Jižní
Ameriky, Evropy, Středního Východu i Kanady, což v konkurenci s firmou
Gillette byl velký úspěch!
Výroba v n.p. DIU neustále rostla a sortiment výrobků se stále rozšiřoval
podle poptávky trhu: drhlice na parkety, drátěnky, ořezávací nožíky, stoplampy,
auto a moto-kování a v neposlední řadě výroba nerezových čepelek AstraJevíčský zpravodaj 4/2005
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Superior-Platinum z britské licence firmy Perma – Sharp Platinum. Naše firma
DIU Jevíčko v době svého největšího rozkvětu zaměstnávala až 800
zaměstnanců a produkovala až 100 mil. Kčs zisku ročně!
Existence a prosperita n. p. DIU Jevíčko měla pro naše město nebývale
blahodárný vliv. To se projevovalo především přílivem nového obyvatelstva,
rozvojem služeb a dopravy, výstavbou sídliště a nových rodinných domků,
prostě celkovou infrastrukturou, včetně školství a zdravotnictví. Počet obyvatel
města Jevíčka již dosáhl více jak 2 800. Za existence n. p. DIU se Jevíčko opět
stalo velkým kulturním střediskem Malé Hané. Do Jevíčka k nám rádi zajeli i
herci ze Šumperka. I naši divadelní ochotníci byli velmi aktivní, dodnes si
pamatuji na velký úspěch hry „Ze života hmyzu“ a „Bílá nemoc“, kterou naše
veřejnost ocenila. Mnoho zájmových kroužků bylo organizováno ve „Spojeném
klubu pracujících“, který poskytoval klubovní místnosti zdarma pro jejich
pravidelnou činnost.
V sále záložny se konaly koncerty jevíčského symfonického orchestru,
plesy, taneční zábavy, prostě – v jevíčském „Jednotném klubu pracujících“ byl
vždy bohatý, společenský život.
Pan ředitel Havlíček, náš „Gába“, jak mu lidé říkali, byl u svých
zaměstnanců velmi oblíben. Nevynechal jediného dne, aby nešel mezi své
zaměstnance pohovořit si s nimi o jejich pracovních, ale i osobních těžkostech.
Pokud mohl, pomohl radou, či skutkem. Osud továrny a její prosperita mu byla
prvořadým zájmem. Proto i podpořil a finančně zajistil koupi rekreačního
střediska ve Zlatých Horách, kde se konávala školení, aktivy a především toto
středisko sloužilo k rodinným rekreacím zaměstnanců závodu.
Snad někdy v budoucnu přijdou noví fabrikanti typu Bati, Škody,
Hlávka a podobně, především technicky a morálně vzdělaní lidé, kteří si budou
vážit svých dobrých a pracovitých lidí a jejich „fortel“ a technický um považovat
za největší bohatství firmy!
Josef Skácel sen.

Policie hledá svědky dopravní nehody
Policisté ze skupiny dopravních nehod OŘP Svitavy žádají touto cestou
občany, kteří byli svědky níže uvedené dopravní nehody, o poskytnutí
svědecké výpovědi. Jedná se o dopravní nehodu, ke které došlo v pondělí dne
11. dubna v 11.15 hodin, na Palackého náměstí v Jevíčku, na křižovatce silnic
druhé třídy číslo 366 a 372 (Třebovská ulice). Při této dopravní nehodě srazil
řidič neznámého osobního auta čtrnáctiletou chodkyni. Ta přecházela po
přechodu spolu se svojí sestrou a matkou, z levé strany pohledu řidiče. Dívka
utrpěla lehké zranění, zlomeninu palce pravé nohy s dvou až třítýdenní dobou
léčení. Řidič z místa nehody ujel. K dopravní nehodě došlo na přechodu pro
chodce v době, když jel neznámý řidič s neznámým osobním autem po silnici ve
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směru z Palackého náměstí na Chornice. Po neznámém osobním autě a jeho
nezodpovědném řidiči policie prozatím bezvýsledně pátrá. Policie žádá případné
svědky této dopravní nehody o pomoc poskytnutím informací, které by mohly
napomoci objasnění této události. Za projevenou pomoc, při řešení této
dopravní nehody, policie občanům děkuje.
por. Stanislav Dobeš
tel.: 974 578 207, mobil: 607 506 562, fax: 974 578 901

Krádež peněženek
Dne 27. dubna v odpoledních hodinách odcizil neznámý pachatel
v mateřské škole v Jevíčku ze dvou volně odložených dámských kabelek
peněženky. Jedna z poškozených žen přišla o finanční hotovost 1.000,- Kč,
platební kartu, osobní doklady, kartu VZP a mobilní telefon a druhá žena
postrádá 50,- Kč a osobní doklady. Celková škoda přesahuje 16 tisíc korun.
Policie případ kvalifikuje jako trestný čin krádeže a neoprávněné držení platební
karty.

Zlodějíčkové nafty dopadeni
Jevíčským policistům se podařilo dopadnout dva podezřelé muže ve
věku 20 a 27 let z Jevíčka a jednoho 27letého muže z Kroměřížska. Všichni tři
mají na svědomí krádeže motorové nafty v okolí města Jevíčka. V době od 1. do
6. dubna odcizili nejméně ve čtyřech případech z palivových nádrží
zaparkovaných motorových vozidel motorovou naftu. Způsobená škoda činí
více než 8 tisíc korun. Poškozeny jsou čtyři firmy z Jevíčska. V průběhu šetření
vyšlo najevo, že sedmadvacetiletý podezřelý z Kroměřížska má na svědomí také
dva případy vloupání do zaparkovaných osobních vozidel, kterých se měl údajně
dopustit 31. března letošního roku na Jevíčsku. V prvním případě se jednalo o
zaparkované osobní auto Vaz 2106 před areálem jedné firmy v ulici Pod
Zahradami v Jevíčku, ze kterého podezřelý odcizil akumulátor v hodnotě 1 200,Kč. Ke druhému případu došlo na silnici mezi obcemi Jevíčko a Jaroměřice.
Jednalo se o osobní auto Škoda 120, u kterého podezřelý rozbil boční okénko
pravých zadních dveří a odcizil akumulátor v hodnotě 500,- Kč. Celková
způsobená škoda se v tomto případě pohybovala ve výši 500,- Kč. Byly zahájeny
úkony trestního řízení pro příslušné trestné činy krádeže vloupáním. Případy
budou předány k šetření službě kriminální policie a vyšetřování.

Objasněny dva případy krádeže
Z krádeže motorové nafty jsou podezřelí tři muži, sedmadvacetiletý a
dvacetiletý z Jevíčka a další sedmadvacetiletý z Kroměřížska. Podezřelí z Jevíčka
mají na svědomí lednovou krádež nafty z nádrže nákladní liazky v Linharticích
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se škodou 780,- Kč. V dalším případě měli údajně oba podezřelí sedmadvacetiletí muži v polovině dubna odcizit motorovou naftu z nádrže nákladního
tahače Volvo v obci Městečko Trnávka, Lazy. Podezřelí odcizili 300 litrů
motorové nafty, kterou rozprodali a získané peníze použili pro svoji potřebu.
Způsobená škoda v tomto případě činí více než 8 tisíc korun. Policie v obou
případech zahájila úkony trestního řízení pro trestné činy krádeže vloupáním ve
spolupachatelství.

Krádež motocyklu v Chornicích
V časných ranních hodinách dne 2. dubna se vloupal neznámý pachatel
do kotelny restaurace v Trnavské ulici v Chornicích. Pachatel odcizil motocykl
značky KTM s registrační značkou 1E 1011 v hodnotě 181 tisíc korun. Případ je
kvalifikován jako trestný čin krádeže vloupáním a neoprávněné užívání cizí věci.
Po odcizené motorce a pachateli policie intenzivně pátrá.

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 12. 1. 2005
Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Karel Skácel, RNDr. Dag Hrubý, MUDr.
Helena Blažková,
b) ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Pavel Martínek, Mgr. Vlastimil Hebelka,
c) program zasedání,
d) návrh na úpravu rozpočtu k 31. 12. 2004,
e) výjimku z OZV č. 4/2000 ze dne 2. 10. 2000 ohledně pultové střechy
nástavby domu č. p. 431 v Jevíčku manželů Bidmonových – stavbu lze
chápat jako dostavbu vnitrobloku objektu v případě, že tato dostavba bytové
jednotky nebude z žádného venkovního pohledu viditelná, čímž se nenaruší
vzhled stávajícího venkovního pohledu od uliční čáry,
f) smlouvu o dílo č. 001/2004 uzavřenou mezi P&R construkt s. r. o. a
Městem Jevíčko na vybudování tří bytových jednotek na ul. Svitavské 474,
Jevíčko ve výši 812.032,- Kč vč. DPH,
g) cenovou nabídku firmy VZDUCHOTECHNIKA – ŠLAPAL spol. s r. o. na
akci „Jevíčko – kuchyň č. 312111/2“ ve výši 184.622,- Kč bez DPH,
h) směnu nemovitostí v k. ú. Jevíčko-předměstí – p. č. 3070 a 3077 (o výměře
3644 m2) z vlastnictví Města Jevíčko za část p. č. 209/1 z vlastnictví firmy
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Woodex s tím, že rozdíl výměr bude městu uhrazen částkou 40,- Kč/m2 a
Woodex uhradí geometrický plán, kterým bude oddělena část p. č. 209/1,
i) prodej parcely v k. ú. Jevíčko-předměstí, kterou město nabylo v rámci KPÚ
místo p. č. 530/114 následovně: p. č. 5559 – prodat pí Marii Vaškové, K.
Čapka 606, Jevíčko za podmínek, které byly schváleny pro prodej pozemků
na stavbu garáží u Židovského hřbitova,
j) finanční příspěvek ve výši 5.500,- Kč panu Pavlu Staňkovi, Olomoucká 224,
Jevíčko na opravu soklové části objektu Olomoucká 224 – kulturní památky,
rejstříkové číslo 27019/6-3083,
k) žádost o grant na podporu vlastníků kulturních památek v Pardubickém kraji
pro rok 2005 z rozpočtových prostředků PK podanou žadatelem AVZO –
TSČ – ČR, Palackého nám. 15, Jevíčko na opravu krovu bez finanční
podpory Města Jevíčka,
l) žádost o grant z rozpočtových prostředků PK podanou žadatelem Městem
Jevíčko, Palackého nám. 1, Jevíčko na další etapu obnovy rajského dvora
bývalého Augustiniánského kláštera ve výši 170.000,- Kč – podíl Města
Jevíčko je 40 %, tj. 68.000,- Kč,
m) návrh usnesení.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu o realizovaných investičních akcích města za rok 2004,
b) zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2004,
c) plán práce finančního výboru na rok 2005.
Zastupitelstvo ruší:
a) bod usnesení ZM 51/1 písm. n) ze dne 28. srpna 2002, (cena za prodej
pozemků firmě WOODEX)
b) bod usnesení ZM 52/1 písm. h) ze dne 18. září 2002, (prodej parcely p. č.
3077 v k. ú. Jevíčko-předměstí)
c) bod usnesení ZM 1/5 písm. i) ze dne 26. února 2003. (prodej pozemků p. č.
552 a 550/11 v k. ú. Jevíčko-předměstí)
Zastupitelstvo pověřuje:
a) starostu sledováním situace ohledně vykácených lesů.
Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 23. 2. 2005
Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel Martínek, MUDr. Tomáš Jagoš,
MUDr. Helena Blažková,
b) ověřovatele zápisu: Jiří Janeček, Pavel Komárek,
c) program zasedání,
d) rozpočet na rok 2005,
e) závěrečný účet obce k 31.12.2004,
f) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2004,
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g) zprávu o výsledku provedené inventarizace majetku města v roce 2004,
h) nabytí p.č. 3058 v k.ú. Jevíčko-předměstí do majetku města,
i) smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Jevíčko a FY VPO Protivanov, a.s.
v celkové výši 224.046,- Kč vč. DPH na zhotovení a montáž oken v budově
MŠ Jevíčko,
j) smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi Mikroregionem Svitavsko a Regionem
Moravskotřebovsko a Jevíčsko při přípravě, realizaci a provozu rozhledny na
Hřebči v k.ú. Moravská Kamenná Horka,
k) smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku na financování
realizace projektu svazku obcí „Informační a komunikační propojení
Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska“ uzavřenou mezi Městem Jevíčko a
Regionem MTJ ve výši 55.940,- Kč,
l) prodej pozemku p.č. 3573 v k.ú. Jaroměřice, ostatní plocha o výměře 2547
m² na základě žádosti Ing. Jana Matouška, Agrostav Jevíčko za cenu 70,Kč/m²,
m) rozdělení finanční podpory Ministerstva kultury ČR pro MPZ Jevíčko dle
přílohy zápisu s finančním podílem z rozpočtu města,
n) finanční příspěvek z rozpočtu města ve výši 10% (62 500,- Kč) na opravu
kult. památky dům na ul. Okružní II/269 ve vlastnictví Židovské
náboženské obce,
o) výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a
Zvláštní škola Jevíčko, okres Svitavy,
p) přidělení půjček z FRB Města Jevíčka na základě Obecně závazné vyhlášky
č. 2/1998 včetně schválených dodatků jednotlivým občanům města na
základě doporučení výběrové komise ze dne 17.2.05 – viz příloha zápisu,
q) priority plánovaných investičních akcí na rok 2005 v následujícím pořadí
1. rekonstrukce ulice Třebovská,
2. rekonstrukce kanalizace Dolní Farní do výše 1 500 tis. Kč,
3. rekonstrukce jižní části Palackého náměstí,
r) účast Města Jevíčka na koupi pozemku p.p.č 4594 , p.p.č. 4599, p.p.č.4611
v k. ú. Jevíčko-předměstí z majetku Pardubického kraje.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 19. 01. 2005,
b) zápis z jednání pracovní skupiny pro regeneraci památek MPZ Jevíčko,
c) protokol z jednání výběrové komise pro přidělení půjček z FRB Města
Jevíčka,
d) zprávu starosty o plánu investičních akcí na rok 2005,
e) žádost firmy Namos, Naděžda Antošovská, Jevíčko o dlouhodobý pronájem
místa stávajícího prodejního zařízení.
Zastupitelstvo pověřuje:
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a) Radu Města Jevíčka výběrem z nabídek zpracovatelů Plánu odpadového
hospodářství Města Jevíčka,
b) starostu jednáním ve věci zadání výroby dalších 20 oken firmě VPO
Protivanov, a.s. za stejných podmínek uvedených ve smlouvě schválené pod
č. usnesení 29/1 písm. i).

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Dominik Schuppler
Ondřej Kubín
V obřadní síni města Jevíčka byly uvítány do života tyto děti:
Hana Vašíčková
Matěj Vašíček
Jan Haas
Adéla Resová
Matylda Krejčí
Ondřej Tlustoš
Sofie Dia
Julie Kouřilová
Jitka Žižková
Tomáš Jurčaga
Vojtěch Gloser
Anna Kosíková
Sňatek uzavřeli občané z Jevíčka:
Stanislav Uhlíř – Marcela Marková
Životní jubileum v měsíci březnu oslavili:
Julie Mackerlová
Jaroslav Ambroz
Životní jubileum v měsíci dubnu oslavili:
Helena Hrudová
Přemysl Pospíšil
Jaroslav Zajíček
Marie Kokošková
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Ludmila Kobylková
Anna Ehrenbergerová
Ladislav Šumbera
Jubilantům blahopřejeme
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Program kina Astra na květen
7. – 8.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film:
BLADE: TRINITY
Poslední štvanice začíná… V hl. roli filmového hororu Wesley Snipes a Kris
Kristofferson.
Vstupné: 54,- Kč
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
14. – 15.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Český film:
KOUSEK NEBE
Není na světě místo, kde by nás nemohla potkat láska. Hrají: Jakub Doubrava,
Táňa Pauhofová, Petr Forman, Zuzana Stivínová, Ondřej Vetchý, Lenka
Vychodilová a další.
Vstupné: 54,- Kč
Mládeži přístupný
21. – 22.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Český film:
SAMETOVÍ VRAZI
… stáhnou vás s sebou… Hrají: Michal Dlouhý, Alice Veselá, Jan Dolanský,
Zuzana Kocúriková, Richard Krajčo, Lucie Benešová a další.
Vstupné: 59,- Kč
Mládeži nepřístupný
28. – 29.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký film:
BOKOVKA
Romantická komedie s výraznými motivy “kámošských“ filmů a road movie.
Vstupné: 54,- Kč
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
Příplatek 1,- Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.
Změna programu vyhrazena.
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Přehled kulturních a společenských akcí
5. května
- Město Jevíčko a Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu
pořádá slavnostní shromáždění k 60. výročí osvobození naší vlasti i našeho
města v bývalé židovské synagoze.
Kulturní program zajišťuje ZUŠ Jevíčko a Městská knihovna Jevíčko.
- Hotel Morava Jevíčko s.r.o. a Město Jevíčko pořádají představení Žižkovského
divadla Járy Cimrmana „Němý Bobeš“ se Zdeňkem Svěrákem v hlavní roli,
v režii Ladislava Smoljaka. Sál hotelu Morava od 19.00 hod., vstupné 250,- Kč,
v předprodeji 230,- Kč.
6. – 8. května
- GP Matoušek – Závod míru nejmladších – 29.ročník.
7. května
- XV. ročník soutěže hasičské mládeže ve Velkých Opatovicích o putovní Pohár
Malé Hané. Začátek soutěže je 7.5.2005 v 9.00 hod. v zámeckém parku ve
Velkých Opatovicích.
8. května
- Slavnostní pietní akt u pomníku obětem 2. světové války na Komenského
náměstí v 9.00 hod.
- Slavnostní shromáždění členů Sboru dobrovolných hasičů u příležitosti svátku
Sv. Floriana spojené se mší sv. od 9.30 hod. v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Jevíčku.
12. května
- Běh Terryho Foxe v 16.00 hod.
- Městská knihovna pořádá přednášku paní Mgr. Jarmily Podhorné na téma:
Bylinné tinktury z pupenů rostlin s léčivými účinky – sály na zámečku v 18.00
hod. Po přednášce následuje beseda s možností zakoupení léčebných tinktur.
21. května
- Městská knihovna pořádá Den pro ženy – od 14.00 hod. odpočinkově laděné
odpoledne pro ženy.
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