Říjen 2005

Exhibice mažoretek
V sobotu 17. 9. 2005 patřilo Jevíčko mažoretkám. Konala se zde
Exhibice mažoretkových skupin ČR. Akci organizovalo Město Jevíčko,
agentura Arnika z Moravské Třebové, PEIT COMPANY ve spolupráci
s NOKIA a T-MOBILE a další.
Přijely mažoretky ze vzdálených měst - Plzeň, Benešov, Rosice, ale i
z Libiny, Mohelnice a dalších. Pozvané byly i mažoretky z našeho regionu –
Babety, Lačnov.
Přijely skupiny, které nejen ve vnitrozemí, ale i v zahraničí mají velké
úspěchy, např. Maršálky, Plzeň jsou součástí kapely s názvem “Kapela 35.
pěšího pluku Plzeň“, daří se jim nejen doma, ale i v Německu. Konopišťské
růže, Benešov se zase mohou pochlubit svými úspěchy v severských zemích –
Norsko, Švédsko, Dánsko vč. spolupráce s norskými umělci. Anife, Rosice
přivezly mistryni republiky v duu, která navíc ve volbě MISS získala ocenění
MISS SYMPATIE.
I když přehlídka byla nesoutěžní, skupiny si odvezly 3 ceny, o kterých
rozhodli diváci. Cenu Pohár starosty si odvezli Maršálky, Plzeň, cenu Pohár
Nokia konopišťské mažoretky z Benešova a v kategorii DĚTI velkého
plyšového slona vyhrála Arnika IV, Moravská Třebová.
Doufejme, že kladné hodnocení akce vedoucími skupin i ohlas diváků
položili základ tradice v Jevíčku a že budeme moci jednou ročně vidět krásu
dívek ve věku 5 – 19 let podtrženou barevností uniforem i jejich výkony.
Za organizátory PaedDr. Marie Blažková
Za město Jevíčko Dagmar Krhlová
Sponzoři:
Město Jevíčko
PEIT Company s. r. o.
Agentura Arnika Moravská Třebová
Česká spořitelna a. s.
Natural keramika, s. r. o.

Nokia
T-Mobile
Zemní práce Petr Kadlec
ASCI s. r. o.
Rabbit s. r. o. Trhový Štěpánov

Agrostav Ing. Jan Matoušek
Ergo spol. s r. o.
Jan Štindl, Jevíčko
Instalatérství Josef Bidmon
Restaurace Prima
Palírna Still Biskupice
STP Jiří Kavan, Březina
Jaroslav Kiovský, Letovice

Reklama Rustika
Stolařství Mrňka, Konice
ISMA, s. r. o., Jevíčko
BAXI
Hotel Morava
Miltra s. r. o. Městečko Trnávka
Josef Vystavěl, Jevíčko
Bufet Jevíčko

Na organizaci akce se dále podíleli:
Základní škola a Zvláštní škola Jevíčko Základní umělecká škola Jevíčko
Městská knihovna
Sbor dobrovolných hasičů
školní jídelna Gymnázia Jevíčko
Antonín Dostál
Policie ČR – obv. odd. Jevíčko
Velké poděkování patří sponzorům a všem, kdo se jakýmkoliv
způsobem podíleli na zdárném průběhu celé exhibice.

Budou u Jevíčka záplavy? (II)
Jako reakce na můj článek Budou u Jevíčka záplavy?, v kterém jsem
navrhoval provádět dosud zanedbanou údržbu koryt vodních toků tak, aby byl
zachován jejich původní průtočný profil, vyšly v JZ dva články od Ing. Tomáše
Justa. V těchto článcích jsou uváděny současné názory na úpravu vodních toků
v obecné rovině, nejsou však uváděny konkrétní zásahy do vodních toků a jejich
okolí v bezprostřední blízkosti Jevíčka, které by zamezily, případně snížily riziko
škod, které by mohly vzniknout rozvodněním toků.
Přestože nejsem vodohospodářský odborník, chci uvést několik
připomínek. I když se vodohospodářské úpravy v třicátých letech minulého
století týkaly poměrně velké oblasti – povodí Jevíčky, Úsobrnky, Malonínského
potoka a Třebůvky, zaměřím se pouze na bezprostřední oblast Jevíčka. Srovnám
původní a současný stav.
Po provedených melioračních zásazích v třicátých letech byly všechny
toky lemovány loukami, které se mohly cíleně zaplavovat vybudovanými kanály,
tak jak je to doporučováno v článcích Ing. Justa.
U Smolenské přehrady byl postaven domek pro zaměstnance vodního
družstva, který současně vykonával i funkci hrázného – reguloval výšku hladiny
v přehradě, pouštěl potřebné množství vody do mlýnského náhonu a pro
zavlažování luk po senoseči. V současnosti je mlýnský náhon, kterým mohla
část záplavových vod protéci, zrušen, louky se nezavlažují a zda se např. před
jarním táním snižuje hladina v přehradě, mi není známo.
Jevíčský zpravodaj 10/2005

2

www.jevicko.cz

Louky před „Hitlerovou dálnicí“ a za ní až k Jevíčku jsou přeměněny
v ornou půdu, bez možnosti jejich cíleného zaplavování.
Na bývalých loukách stojí v Jevíčku zástavba – část bývalého podniku
Diu, ČSAD, rodinné domky, budovy zemědělského učiliště, WOODEX,
Agrostav a „Pod Zahradami“ a pod cihelnou další objekty. Na loukách směrem
k Biskupicím byla vybudována čistička odpadních vod a dva podniky RABBIT a
ASCI, který již přes svoji krátkou existenci povodeň zažil.
Z výše uvedeného je zřejmé, že louky, které by bylo možno použít jako
zátopové oblasti, již z velké části neexistují, jsou zastavěny, takže vodohospodářské úpravy zabraňující záplavám musí s touto skutečností počítat.
Zodpovědní vodohospodáři však podle mého soudu snad s možností záplav u
Jevíčka ani nepočítají, i když zkušenosti posledních let jsou opačné.
Předpokládám, že znají na kolikaletou vodu byla původně koryta toků
dimenzována a kolikaletá voda způsobila, že letos na jaře vystoupila Jevíčka
z břehů.
Snad jsem svými články aspoň vyburcoval příslušné činitele k zamyšlení,
že i v okolí Jevíčka je třeba něco dělat a ne čekat, že to nějak dopadne.
Ing. Jaroslav Zezula st.
Také v redakci doufáme, že se nějakého ohlasu k dané tématice ještě
dočkáme, zatím to vypadá, že dokud se nebudeme brodit, nebude potřeba se
záplavami u Jevíčka zabývat. Smůla ovšem je ta, že naši předkové postavili
Jevíčko tak prozíravě, že většina z nás se nikdy brodit nebude.

Krádež osobního vozidla v Jevíčku
V průběhu noci na 26. září došlo v Jevíčku ke krádeži zaparkovaného
osobního auta zn. VW Passat bílé barvy, s registrační značkou vozidla 1E81781.
Poškozený měl vozidlo zaparkované na parkovišti, na Soudní ulici v Jevíčku.
Celková způsobená škoda činí více jak 251 tisíc korun. Ve vozidle se nacházelo
speciální elektrikářské nářadí v hodnotě přes 51 tisíc korun. Policie ve věci
zahájila úkony trestního řízení pro trestné činy neoprávněného užívání cizí věci motorového vozidla, neoprávněného držení platební karty a krádeže. Po vozidle
bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Intenzivní pátrání je vedeno také po pachateli.

Bilance dopravních nehod
Dne 12. září došlo na silnicích svitavského regionu k pěti dopravním
nehodám. Nehody se obešly bez zranění osob, hmotná škoda na vozidlech činí
192 tisíc korun. V jednom případě se na vzniku dopravní nehody podílel také
alkohol. Jednalo se o havárii osobního auta Škoda Favorit 135 L v 0.30 hodin
Jevíčský zpravodaj 10/2005
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v Jevíčku na křižovatce ulice Svitavské a K. H. Borovského. Podnapilý
čtyřiatřicetiletý řidič nezvládl řízení vozidla, vjel vlevo, kde narazil do obrubníku
chodníku. Dopravní nehoda se naštěstí obešla bez zranění osob. Na
havarovaném vozidle vznikla škoda 22 tisíc korun.

Oznámení
Advokát JUDr. Zdeněk Veselý
se sídlem v Hustopečích
zahajuje od 3. října činnost své pobočky ve městě Jevíčku, Palackého nám. 1
Úřední hodiny:
Pondělí
12:00 – 17:00 hod.
Středa
10:00 – 17:00 hod.
Za advokátní kancelář JUDr. Alena Jahodová
tel.: 603 579 045

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení ze 75. zasedání Rady Města Jevíčka dne 19. 9. 2005
Rada schvaluje „Smlouvu o poskytnutí grantu na podporu volno časových
aktivit v Pk pro rok 2005“ dle zápisu.
Rada schvaluje „Smlouvu o poskytnutí příspěvku v oblasti rozvoje lidských
zdrojů, celoživotního vzdělávání a zaměstnanosti“ dle zápisu.
Rada schvaluje úlevu z nájemného nebytových prostor na ul. Třebovská pro
žadatelku dle zápisu.
Rada pověřuje starostu jednáním s VČE ve věci žádosti pronájmu pozemku u
TRS na ul. Spojovací dle zápisu.
Rada schvaluje záměr prodeje části pozemku mezi p.č. 1230/2 a 1696/3 v k.ú.
Jevíčko-předměstí dle zápisu.
Rada schvaluje cenovou nabídku dle zápisu na provedení rekonstrukce komínu
v objektu Malé náměstí č. p. 119.
Rada schvaluje cenovou nabídku dle zápisu na provedení vyzdění zdi na ul.
Okružní I. č. p. 281.
Rada schvaluje dle zápisu provedení výměny oken a vybudování krbových
kamen v bytě domu ul. Nerudova 531.
Rada pověřuje pracovníka státního stavebního dozoru kontrolou objektu ul.
Okružní II/247 dle zápisu.
Jevíčský zpravodaj 10/2005
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Rada pověřuje komisi výstavby posouzením žádosti o odprodej pozemku na ul.
Slunečná dle zápisu.
Rada schvaluje doplnění usnesení 66. schůze rady o pronájmu a ceně za
pronájem pozemků VOS a. s., Velké Opatovice dle zápisu.
Rada schvaluje uzavření „Smlouvy o provedení reklamy“ s Českou spořitelnou
a. s. pobočka Pardubice dle zápisu.
Rada schvaluje uzavření „Smlouvy č. 24-205“ s firmou JAFIS s. r. o., Litomyšl
na provedení PD „na přeložku TRS Panské pole“.
Rada schvaluje vyplacení odměny kronikáři dle přílohy zápisu.
Rada schvaluje vyplacení odměny vedoucí pečovatelské služby dle přílohy
zápisu.
Rada pověřuje investiční techničku dořešením interiéru recepce Zámečku.
Rada schvaluje nabídku firmy ASI, cz., Mohelnice na zapůjčení jednoho
počítače pro účely rozšíření veřejného internetu na Zámečku.
Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. LI/ZvU-05/2004 se SÚS Pk dle
zápisu.
Rada schvaluje zařazení Obřadní síně Jevíčko do Svatebního katalogu dle zápisu.
Usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 31. 8. 2005
Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miroslav Šafář, Ing. Zdeňka Jirásková,
MUDr. Tomáš Jagoš,
b) ověřovatele zápisu: Jan Margetin, RNDr. Dag Hrubý,
c) program zasedání,
d) rozbor hospodaření za I. pololetí 2005,
e) záměr koupě pozemků v lokalitě nad Žlíbkami za účelem vybudování hřiště
pro výcvik mladých hasičů,
f) cenovou nabídku firmy VHOS, a. s., Moravská Třebová na akci oprava
kanalizace ul. Okružní II do výše 300 tis. Kč,
g) cenovou nabídku firmy VHOS, a. s., Moravská Třebová na akci napojení
kanalizace ul. Soudní a ul. Růžová do výše 200 tis. Kč,
h) přijetí daru nemovitosti p. č. 662 v k. ú. Jevíčko-předměstí do vlastnictví
města od p. Václava Hegera, Kobližná 125, Jevíčko,
i) přijetí daru nemovitosti p. č. 4837 v k. ú. Jevíčko-předměstí do vlastnictví
města od MUDr. Tomáše a MUDr. Aleny Jagošových, Palackého nám. 28,
Jevíčko,
j) cenovou nabídku firmy Kobylka Michal, Velké Opatovice na provedení
přeložky krytiny střechy objektu K. H. Borovského č. 465 v ceně 194.540,Kč,
k) cenovou nabídku firmy František Hanzal na provedení zateplení štítu na
bytovém domě Svitavská 474 ve výši 112.798,- Kč,
Jevíčský zpravodaj 10/2005
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l) prodej p. č. 4241/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí p. Janu Margetinovi, Růžová
75, Jevíčko na výstavbu garáže za cenu 5 tis. Kč,
m) prodej p. č. 4241/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí p. Kohoutkovi, Velké
Opatovice na výstavbu garáže za cenu 5 tis. Kč,
n) „Dodatek č. 2“ smlouvy o dílo 06/2005/PRSV os VHOS, a. s., Moravská
Třebová na předmět díla (vícepráce) na přepojování kanalizačních přípojek
ul. Dolní farní ve výši 234.780,- Kč,
o) účast města na exekučním řízení dle zápisu,
p) bezúplatný převod pozemku hřiště u gymnázia – p. č. 175/3 v k. ú. Jevíčkopředměstí z majetku Pardubického kraje do majetku Města Jevíčko,
q) zapojení Města Jevíčko do Regionálního infosystému s ročním příspěvkem
15,- Kč/občana,
r) přijetí ručitelského závazku za úvěr Regionu Moravskotřebovska a Jevíčsko
přijatého od České spořitelny, a.s. ve výši 7 000 000 Kč na Informační a
komunikační propojení Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska s dobou
splatnosti do 30. 7. 2007 do výše 30% jeho nesplaceného zůstatku včetně
příslušenství,
s) návrh usnesení.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu o činnosti na úseku požární ochrany a prevence,
b) informaci starosty k jednání o sběrném dvoře na ul. Třebovská (HD),
c) žádost p. Jana Smékala, Růžová 80, Jevíčko o možné napojení na inženýrské
sítě v lokalitě ul. Vrchlického,
d) informaci starosty o jednání starostů o zapojení do projektu „Regionální
infosystém“.
Zastupitelstvo pověřuje:
a) starostu jednáním ve věci výkupu pozemků od soukromých vlastníků
v lokalitě nad Žlíbkami,
b) vedoucího organizačního odboru jednáním ve věci připomínek občanů z ul.
Okružní IV, Jevíčko (prostor na býv. Náhlíkovo),
c) starostu jednáním na exekučním řízení dne 6. 9. 2005 v Hradci Králové dle
zápisu.
Zastupitelstvo ruší:
a) usnesení ZM č. 34/1 písm. f) ze dne 27. 7. 2005, (prodej 2 parcel p.
Margetinovi)
b) usnesení ZM č. 34/1 písm. n) ze dne 27. 7. 2005 (ručení pro úvěr regionu
MTJ).
Zastupitelstvo doporučuje:
a) nechat posoudit investiční studii projektu „Novostavba zdravotnického zařízení chirurgická ambulance“, jehož investorem je MUDr. Jana Melková, alesJevíčský zpravodaj 10/2005
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poň od dvou nezávislých architektů.
Zastupitelstvo neschvaluje:
a) žádost pana Petra Kobelky, Smolenská 587, Jevíčko o koupi části pozemku
p. č. 518/4 v k.ú. Jevíčko-předměstí.

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Denis Řehoř
Nikola Kaderková
Pavel Jaroš
Sňatek uzavřeli občané z Jevíčka:
Richard Králík – Martina Smolková
Martin Vrbický – Renata Zechová
Životní jubileum v měsíci říjnu 2005 oslaví:
Stanislav Vykydal
Karel Richter
Drahomíra Mlčochová
Milada Kolaříková
Jubilantům blahopřejeme.

Zkamenělé moře
Snad někteří ani nevěříte, že náš kraj, kouzelná Malá Haná, úrodná
nížina lemovaná na obou stranách lesnatými kopci, součást příkopové
propadliny zv. Boskovická brázda, vzniklé již v prvohorách, byl v minulosti
několikrát zalit mořem. Zůstaly nám z něho zkameněliny nebo též fosilie
(z latiny), tvarově zachovalé, více nebo méně úplné zbytky živočichů a rostlin
minulých geologických období, které můžeme obdivovat i v jevíčském muzeu.
První moře v prvohorách (asi před 290 milióny let) se přelévalo přes
břehy Malé Hané a zanechalo nám na východním i západním okraji roviny
červené permské pískovce, tak krásně zdobící geologické mapy našeho kraje.
Koncem prvohor se stává Malá Haná na dlouhé milióny let souší.
V druhohorách – po jurském moři – zaplavuje celou oblast od Brna po Svitavy
pro nás – i celosvětově – nejvýznamnější mělké teplé moře svrchní křídy –
cenomanu (asi před 95 milióny let). Zanechalo zde cenomanské usazeniny
žlutavé, železem zbarvené pískovce, na jejichž bázi se vyvinuly žáruvzdorné jíly
a lupky. Tyto vrstvy jsou původu sladkovodního – snad jezerní sedimenty – nad
Jevíčský zpravodaj 10/2005
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nimi jsou vrstvy zeleného pískovce, jenž je mořskou usazeninou. Nejznámější
zkamenělinou tohoto období jsou hlavonožci – amoniti. Zdejšímu muzeu
daroval vzácný exemplář, pocházející z dolu Prokop v Březině p. Karel Péř
z Jevíčka (JZ 11-12/2001). Římský přírodovědec Plinius mladší (23 –79 n. l.)
považoval spirálně stočené schránky těchto zkamenělých hlavonožců za rohy
staroegyptského boha Amona a tak dal jméno těmto fosiliím. V Anglii se
amonitům říkalo hadí kameny. Vypráví se, že svatá Hilda, abatyše kláštera ve
Whitby, proměnila silou své modlitby hady, kteří škodili vekovanům, v kámen.
Amoniti byli považováni za symboly štěstí, sloužili jako účinný prostředek proti
očarování, často byli zasazováni do zdí domů jako ochrana před úderem blesku
a obrana proti hněvu bohů Jupitera, Donara nebo Taranise. Krásnou sbírku
zkamenělin z druhohor věnoval našemu muzeu p. Svatopluk Helekal z Březin.
Jsou mezi nimi i zkamenělé ježovky (ostnokožci) – tzv. hadí vejce – podle Plinia
čarodějné předměty keltských kněží Druidů, poněvadž vytvářejí magický
pentagram. Hadí vejce ochraňovala vlastníka před jedem a smrtelnými výpary,
proti porážce v bitvě, sloužily jako amulety pro štěstí, proti blesku, ve Francii je
nazývali bochníky lesních žínek a byl dávány venkovany na stůl, aby v domě
nechyběl chléb. Rovněž je nosily rodičky, aby měly dostatek mateřského mléka,
neboť ježovky mají tvar ženského prsu.
V druhohorním moři byli také velmi hojní žraloci, z nichž se zachovaly
vzhledem k jejich málo odolné chrupavčité kostře především fosilní zuby. Staří
Germáni považovali žraločí zuby za vypadené zuby “měsíčního vlka“, který
požírá měsíc při jeho ubývání. Rovněž podle legendy sv. Pavel, když ho na
Maltě uštkla zmije, proměnil všechny hady ostrova v kámen. Tyto tzv. „jazykové
kameny“ měly pověst, že v otráveném nápoji mění barvu a jsou průhledné a tak
odhalují a neutralizují jed. Na dole Prokop v Březině se často nacházely žraločí
zuby, v muzeu máme fosilní zub z jiné lokality. Žraloci, opředeni různými
legendami, nenávidění a vzbuzující strach u většiny lidí, ale i obdivováni znalci a
oceánology, jsou opravdu živoucí fosilií a připomínají 350 miliónů let starého
příbuzného – devonského žraloka (žralok límcový). V polohách křídových
jílovců se nachází též voskově žlutá fosilní pryskyřice – valchovit. V muzeu jsou
krásné exempláře, jméno má podle Valchova u Boskovic, je blízký jantaru.
V době starších třetihor byl náš kraj opět souší, teprve v mladších
třetihorách, v miocénu, asi před 23 milióny let, je Boskovická brázda zalita
teplým, klidným mořem miocenním. Na Moravě panovalo subtropické, teplé
klima. Z tohoto posledního moře, které opouští náš kraj asi před 15 milióny let,
jsou v muzeu třetihorní plži, koráli, ježovky, měkkýši, foraminifery atd.
O zkameněliny se člověk zajímal ve všech dobách. Sloužily mu na
výrobu medikamentů nebo amuletů (drobný předmět nošený z pověrčivosti pro
štěstí). Již neandrtálský člověk (asi před 50 000 roky) si zanesl do francouzské
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jeskyně Arcy sur Cure náhrdelník z třetihorních plžů, amulet, který měl chránit
nositele před zlými duchy a pomáhal mu při lovu divoké zvěře. Rovněž
nalézáme zkameněliny ve slavných moravských nalezištích jako Dolních
Věstonicích, v Předmostí u Přerova nebo i v Moravském krasu. Později byly
zkameněliny pro antické myslitele výsledkem působení hvězd, ještě později byly
pro vzdělané jezuity důkazem biblické potopy, pro Darwina důkazem vývoje
života na Zemi. Říká se, že moře je dárcem všeho potřebného. I když
v současné době moře nemáme, dávní předchůdci dnešních moří nám zanechali
řadu potřebných surovin, hezké a zajímavé nerosty a zkameněliny, které nám
umožňují získat nejobjektivnější poznatky o fosilních společenstvech a o
minulosti našeho kraje.
Ing. Jan Suchomel
Doporučujeme:
Tajemný jednorožec - výstava v Moravském zemském muzeu v Brně, Zelný trh
8 do 5. 11. 2005.
J. Říha – J. Uhrová: Zaniklý život na Moravě

Statistické údaje rok 2004
Městská knihovna v Jevíčku
počet obyvatel města
počet čtenářů knihovny
počet výpůjček
naučná literatura
krásná literatura
naučná pro děti
krásná pro děti
vzdělávací akce, besedy, výstavy

2 831
576 z toho počet dětí 119
24 552
8 366
14 180
818
1 188
34

VYBERTE SI Z NOVÝCH KNIH:
James, P. D. - Případ pro psychiatra
Vaňková, Ludmila - Pán stříbrné růže
Klusáková-Svobodová, Zoe - O tom, co bylo
Golas, Thaddeus - Líného muže /ženy/ cesta k osvícení
Gardner, Erle Stanley - Je to vražda, říká Selby
Zeman, Miloš - Jak jsem se mýlil v politice
Irving, David - Hitlerova válka a válečná stezka let 1933-1945
Moravec, Mikuláš - Autosalon Jana Wericha
Paasilinna, Arto - Zajícův rok
Richter, Karel - Trenk
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Kreperát, Josef Pavel - Skrytá moc drahých kamenů
Lukavská, Klára - Rozhovory s dědečkem
Martínková, Jana - Pověsti Moravskotřebovska
Fraubert, Gustave - Byli jednou dva písaři
Lev, František - Zapomenuté pověsti
Cílek, Roman - Holocaust: -- a Bůh tehdy mlčel
Klang, Miloš - Zkazky z moravského Horácka
Dvořák, Jaroslav - Jižní Amerika
Daniels, Lucy - Koťata v kuchyni
Daniels, Lucy - Křeček drží dietu

Omluva
Tiskařský šotek se omlouvá čtenářům. V článku o jevíčském
orchestrálním sdružení v minulém čísle na straně 14 patří na třetím řádku shora
ke jménu Jaroslav příjmení Sedlatý. Děkujeme za pochopení.
Redakce

Program kina Astra na říjen a listopad
15. – 16.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film:
PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ
Tchyně a uzený nejlepší jsou studený. Komedie, ve které Charlotte Cantiliniová
hledala dlouhé roky toho pravého. Teď konečně našla muže svých snů, ale…
Vstupné: 59,-Kč
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
22. – 23.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film:
OCHRÁNCE
Patřil k elitní vojenské jednotce. Teď se musí stát elitním hlídačem dětí. V hl.
roli Vin Diesel.
Vstupné: 59,-Kč
Mládeži přístupný
29. – 30.
sobota ve 20.00 hod.
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neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Koprodukční širokoúhlý film USA a Anglie:
STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII
Nepropadávejte panice! Ani když stopujete v županu. Sci-fi komedie s Martinem
Freemanem v hl. roli. Novopečený vesmírný cestovatel začíná největší životní
dobrodružství.
Vstupné: 59,-Kč
Mládeži přístupný
5. – 6.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film:
OSTROV
Naplánuj si útěk. Sci-fi thriller osvědčeného hitmakera Michaela Baye. V hl.
rolích Ewan McGregor a Scarlett Johanssonová.
Vstupné: 59,-Kč
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
12. – 13.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Koprodukční film USA a GB v českém znění:
KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU
Připravte se na sladkou příchuť dobrodružství… V hl. roli Johnny Depp a
Freddie Highmore.
Vstupné: 59,-Kč
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
19. – 20.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Čínský širokoúhlý film:
KUNG – FU MELA
Nejlepší kung-fu film všech dob. Stephen Chow v hl. roli komedie, kde divoké
souboje i osobitý humor vycházejí z drsné situační komiky.
Vstupné: 59,-Kč
Mládeži přístupný
26. – 27.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký film v českém znění:
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MŮJ AUŤÁK BROUK
Úžasné malé autíčko s tělem brouka a srdcem šampióna. Komedie s Lindsay
Lohanovou v hl. roli.
Vstupné: 64,-Kč
Mládeži přístupný
Příplatek 1,-Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.
Změna programu vyhrazena.

Pozvánka na koncert
Srdečně zveme všechny příznivce dobré muziky
na koncert folkové písníčkářky
Petry „Šany“ Šanclové,
který se uskuteční v sobotu 15. 10. 2005 od 18:00 hodin
ve stálém kině ve Velkých Opatovicích
Vstupné pouhých 20,- Kč
Žáci základních uměleckých škol mají vstup zdarma!!!!
Ale pozor: ŽK ze ZUŠ s sebou!!!!
Petra "Šany" Šanclová
* 30. 9. 1975
Tato folková písničkářka pochází z Jihlavy. V současné době žije v Kobeřicích u
Slavkova, kam se přestěhovala v době, kdy začala působit ve skupině Bokomara.
Nyní je už druhým rokem členkou kapely KDJ Vlasty Redla. Má za sebou také
spolupráci se Slávkem Janouškem a Jaroslavem "Samsonem" Lenkem. Na
koncertě ve Velkých Opatovicích představí své písně připravované na své první
sólové album společně s vynikajícím kytaristou Michaelem Vašíčekem, který je
také členem skupiny KDJ.

Jevíčský zpravodaj Říjen 2005 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, ani konečnou podobu,
natož zařazení článků, jejich úpravu, rozsah čísla a datum vydání.
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