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Jevíčská kabelová televize informuje
Vážení občané, dovolujeme si Vás v krátkosti informovat o posledních
změnách "na poli kabelové televize" v Jevíčku:
V měsíci říjnu 2004 byl proveden návrh technologie TKR v oblastech, kde
byly položeny "mrtvé" kabely TKR v r. 2003-4 jako přílož k rozvodům Č.
Telecomu. Jedná se o rozvody v ulicích Vrchlického, K. H. Borovského, Svitavská,
K. Čapka, Kostelní, Třebovská - dále jen "1. etapa". V listopadu 2004 byly
položeny kabely TKR jako přílož k rozvodům Č. Telecomu v ulici Nerudova a
částečně K. Čapka. Současně byly vyhledávány konce nezaústěných kabelů v
oblasti "1. etapy", z čehož vyplynuly úpravy v návrhu technologie. Dále probíhala
měření položených kabelů v oblasti "1. etapy", byly osazeny rozvodné skříně v
lokalitě "1.etapy". V prosinci byla namontována technologie (zesilovače,
rozbočovače) do rozvodných skříní v "1. etapě". Zároveň bylo provedeno měření
kabelů v lokalitě ulic Třebovská, Okružní II. a Biskupická - dále jen "2. etapa".
Koncem měsíce byly zprovozněny první přípojky kabelové televize v oblasti "1.
etapy". Zároveň byla upravena hlavní přijímací stanice - bylo provedeno přesné
nastavení stávajících programů, doplnění nových programů a nastavení české verze
programu Eurosport. Zároveň byl zahájen pokusný provoz digitálního přehrávače
pro odbavování místního informačního kanálu v režimu off line. V bytových
domech, kde byly použity rozvody STA pro šíření kabelové televize, byla zahájena
instalace nových vnitřních rozvodů kabelové televize.
1. 1. 2005 firma KABELOVÁ TELEVIZE CZ s. r. o. převzala
provozování kabelové televize v Jevíčku. V lednu 2005 byly dále zprovozněny
přípojky kabelové televize v oblasti "1. etapy" a pokračovala montáž TKR v
bytových domech. Současně byly zkontrolovány původní rozvody kabelové
televize (od internátu gymnázia přes sídliště A.K.Vitáka, Sluneční, M.Mikuláše,
Brněnská), byla doplněna chybějící technologie v původních rozvodech a úrovně
signálu byly korigovány na správné hodnoty. V únoru 2005 proběhla montáž
přípojek TKR v domě s pečovatelskou službou, byla zahájena montáž přípojek v
objektu "kláštera", a dále probíhají montáže nových vnitřních rozvodů TKR v
bytových domech.

Výsledkem úprav na rozvodech kabelové televize je zvýšení kvality
televizních i rozhlasových programů v celém rozvodu kabelové televize. V
současné době má převážná většina účastníků kabelové televize zajištěn příjem 17
televizních programů (výjimkou jsou pouze účastníci v bytových domech, kde
dosud nebyly namontovány nové hvězdicové rozvody).
Díky příznivé cenové politice navržené vedením Města Jevíčko (nulový
zřizovací poplatek, měsíční poplatek 89,-Kč) a díky programové nabídce
(zahrnující i 10 televizních programů v českém nebo slovenském jazyce) je o
kabelovou televizi v Jevíčku značný zájem. V oblasti nově zřizovaných přípojek je
cca 85% domácností připojeno na kabelovou televizi, přičemž některé žádosti o
zřízení nejsou vyřízeny z důvodu poškození přívodních kabelů, a vzhledem ke
klimatickým podmínkám nešlo zatím provádět výkopové práce.
Výhled: Na jaře 2005 se počítá s položením páteřního kabelu mezi
budovou Městského úřadu a budovou čp. 37 na Palackého náměstí. Toto
propojení umožní zprovoznění rozvodů "2. etapy". Po zajištění konektivity sítě
internet v místě přijímací stanice se počítá s odbavováním místního informačního
kanálu v režimu on line, zajišťujícím vkládání aktuálních informací a vysílání
aktuálních příspěvků z regionu.
V roce 2005 bude probíhat kompletní rekonstrukce Třebovské ulice, a
proto se uvažuje s pokládkou rozvodů TKR v oblasti ulice Třebovská (po levé
straně směrem na MT). V původně zajištěném objemu finančních prostředků na
úpravu kabelové televize se sice s touto výstavbou nepočítalo, ale při maximálně
hospodárném využívání finančních prostředků věříme, že bude možné i přes tuto
skutečnost zajistit též provoz datových služeb v kabelové televizi a zejména zajistit
účastníkům kabelové televize vysokorychlostní připojení k síti internet.
Technické dotazy směrujte nejlépe na e-mail petr.valenta@ktct.cz nebo tel.
č. 465 539 103, mob. 603 227 071, případné poruchy a závady hlaste na mob. 603
491 450, případně na tel. 465 539 103, e-mail info@ktct.cz.

Z šatny firmy zmizel batoh s věcmi
Mezi dvaadvacátou a jednou hodinou ranní z 15. na 16. února odcizil
neznámý pachatel z šatny v budově jedné firmy na Biskupické ulici v Jevíčku volně
odložený batoh s peněženkou, platební kartou, mobilním telefonem a dalšími
věcmi. Devětatřicetileté majitelce tak vznikla škoda 13 200 Kč. Policie ve věci
zahájila úkony trestního řízení pro trestný čin krádeže a neoprávněného držení
platební karty. Po odcizených věcech a pachateli se nadále pátrá.
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Porušování domovní svobody
Čtyřiačtyřicetiletá žena z Blanenska čelí podezření ze spáchání trestných
činů porušování domovní svobody a neoprávněného zásahu do práva k domu,
bytu nebo nebytového prostoru. Podezřelá v době od 15. do 31. ledna jako
majitelka domu v Jevíčku neoprávněně vyměnila zámek u dveří bytu
podnájemnice, čímž jí znemožnila vstup do bytu a bránila jí tak v jeho užívání.
Policie zahájila úkony trestního řízení.

Zlodějka byla odhalena
Jevíčští policisté z obvodního oddělení si k úspěšně objasněným případům
od začátku roku mohou nyní připsat další dva skutky - krádeže peněženek s
finanční hotovostí a platebními kartami. Tuto trestnou činnost prokázali podezřelé
pětadvacetileté ženě z Orlickoústecka, která se zdržuje u svého přítele v obci na
Jevíčsku. Podezřelé je kladeno za vinu, že v dopoledních hodinách 25. ledna
odcizila z odložené kabelky v kabince čekárny gynekologické ambulance na
Palackého náměstí v Jevíčku peněženku s hotovostí 2 300 Kč a dvěma platebními
kartami. Z kabelky šestadvacetileté majitelky si také přibrala mobilní telefon, který
později i s platebními kartami odhodila do odpadkového koše. Poškozené
způsobila škodu za více než 4 900 Kč. Podezřelá své protiprávní jednání opakovala
27. ledna na stejném místě a ve stejnou dobu, kdy z odložené kabelky
sedmadvacetileté ženy z Velkých Opatovic odcizila peněženku s osobními doklady,
s finanční hotovostí 600 Kč a dvěma platebními kartami. Podezřelá použila
platební kartu poškozené a v jednom z jevíčských bankomatů jí vybrala z konta
více než 6 tisíc korun. Odcizená peněženka s doklady a platební kartou byla
nalezena v jednom z odpadkových košů na náměstí v Jevíčku. Peněženka byla
samozřejmě již bez peněz. Poškozené vznikla škoda 7 450 Kč. Oba případy jsou
šetřeny formou zkráceného přípravného řízení, jako trestné činy krádeže a
neoprávněné držení platební karty. O výši trestu podezřelé rozhodne příslušný
soud.

Počet nezaměstnaných
na Jevíčsku k 31. 1. 2005
Obec
Bělá u Jevíčka
Biskupice
Březina
Březinky

Prac. celkem Nezam.
173
26
216
34
175
35
69
16
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Ženy
11
15
14
8

Muži
15
19
21
8

Nezam. v %
15,03
15,74
20,00
23,19
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Hartinkov
Chornice
Jaroměřice
Jevíčko
Slatina
Víska u Jevíčka
Vrážné
Vysoká
Oblast cel.:

31
407
629
1379
50
75
22
12
3238

6
84
112
213
17
13
10
2
568

1
42
52
99
11
4
5
1
263

5
42
60
114
6
9
5
1
305

19,35
20,64
17,81
15,45
34,00
17,33
45,45
16,67
17,54

Zajímavé je zjištění, že za poslední dva roky narostla nezaměstnanost
v Jevíčku jen o 2 %, nedošlo tedy k nějakému výraznému skoku po propouštění ve
firmě Gillette. I tak se jedná o neveselé číslo vysoko nad celostátním průměrem.
Míru nezaměstnanosti budeme sledovat i nadále a našemu čtenáři a přispěvateli
panu A. Řehořovi děkujeme za zajímavý námět.

O tempora, o mores, aneb o rozvoji a úpadku
českého kapitalismu
Po absolvování středoškolského vzdělání na místním jevíčském gymnáziu
na počátku padesátých let min. století nastoupil jsem ihned na uhelnou brigádu do
OKD Ostrava na šachtu Jan Šverma v Mar. Horách – Ostrava III jako pomocný
dělník – „schlepper“. Byla to pro mne užitečná škola života, sice tvrdá, ale pro můj
další život velice užitečná. Naučil jsem se zde samostatnosti, poznal jsem hodnotu
peněz, dobrého kamarádství mezi prostými lidmi a navíc jsem získal dobrý kádrový
profil do dalšího života, což byla v té době věc velmi užitečná. Zpočátku jsem
bydlel na společných ubikacím v dřevěných lágrech s primitivním sociálním
zařízením. Tyto dřevěné lágry nám zbudovala tehdejší socialistická společnost. Po
čase mne přesunuli z těžké manuální práce v podzemí do administrativy, a tím
jsem získal i právo na ubytování v havířské kolonii, což byl ucelený komplex
jednoposchoďových budov s dobrým sociálním zařízením, které havířům
vybudovali před více jak sto lety tehdejší uhlobaroni. Pokoje byly dvou až
čtyřlůžkové a místnosti byly již centrálně vytápěny. Seznámil jsem zde s několika
starousedlíky, bývalými havíři, kteří rádi vzpomínali na staré dobré časy, kdy žili
sice skromně, ale spokojeně. Úkolové normy nebyly tehdy tak vyčerpávající, jako
v současném období budování socialismu a horečného zbrojení, kdy byly na
šachtách uplatňovány metody „stachanovského hnutí“ a systém takzvané „horké
lopaty“.
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S odstupem času s podivem konstatuji, jak byli tehdejší velkokapitalisté
prozíraví. Samozřejmě, že „vykořisťovali dělný lid“, ale kapitál, který tím získali,
povětšinou investovali zpět do rozvoje a zvelebení své průmyslové aglomerace.
Šachta Jan Šverma (dříve Ignác) je takovým typickým příkladem: hlubinný důl, kde
se těžilo nejkvalitnější antracitové uhlí, vedle velká koksovna, jejíž veškerá
produkce toho nejkvalitnějšího stříbrného koksu o velikosti dětské hlavy se denně
expedovala žel. vagony do Sovětského svazu, opodál plynárna a elektrárna. V této
ohromné průmyslové zóně našlo zaměstnání několik tisíc lidí. Tomu se říká
dokonalá koordinace výroby. Z vytěženého uhlí nepřišlo nic nazmar, včetně
uhelného prachu, který byl v konečné fázi zpracováván v plynárně či v Mor.
chemických závodech. Dnes se tento prostor podobá měsíční krajině. Průmyslové
objekty mimo Mor. chemických závodů se zbořily, důl je zasypán hlušinou z dvou
vysokých hald, přidružené nákladové nádraží ČSD pozbylo významu. Tisíce
pracovníků ztratilo zaměstnání. Toto je krutá daň za ukončení studené války.
Letos na jaře jsem v ČT viděl v cyklu Cestománie pořad o Brazílii. A hle,
v hlubokých brazilských pralesích naši kameramani našli českou továrnu na boty
BAŤA. Byl jsem jako u vytržení, že v této fabrice domorodí indiánští dělníci stále
ještě rozumí češtině a jsou na svou fabriku pyšní. Takový byl Tomáš Baťa, že si
vážil svých dělníků kdekoliv na světě a umožňoval jim ve školách získat technické
vzdělání. V chudých oblastech dával lidem obživu a celoživotní jistotu ve všech
svých továrnách, rozesetých po světě. Brazílie byla pro Baťu přitažlivá také tím, že
zde byl velký zdroj buvolí kůže pro šití obuvi.
Kdykoliv jsem se setkal u nás s bývalým baťovákem, vždy mluvil o svém
zaměstnavateli v superlativech. A nedivme se tomu. Již v roce 1894 Tomáš Baťa
založil ve Zlíně svou první obuvnickou továrnu. Protože vyráběl obuv ve velkých
sériích především pro armádu, poskytli živobytí stovkám chudých lidí. Postupně
po I. světové válce začal prudce rozvíjet výrobní program: vyráběl kromě bot i
stroje, nábytek a dokonce i letadla. Pro své zaměstnance vybudoval již ve 30. letech
velké sídliště s tehdy moderními domy s komfortem, to je i s koupelnou, což bylo
za 1. republiky něco neslýchaného. Před okupací v roce 1939 syn Tomáše Bati, jun.
Tomáš uprchl do Kanady, kde je dodnes jeho hlavní řídící centrum. Ale nejenom
fa. Baťa, ale i v textilních závodech fabrikanta Jana Hlávky v Brně, či ve
Škodových závodech v Plzni a všude v solidních podnicích vždy považovali
zapracované dělníky a techniky za největší bohatství firmy, a proto pro ně v rámci
možností budovali dobré pracovní podmínky včetně dobrého zázemí. Jako příklad
uvadím budovy Ženské domy v Praze na Smíchově. A tato tradice dobrého
zacházení se zaměstnanci platila i za éry „budování socialismu“ v naší zemi, a
proto nebylo vše špatné!
Ale přesto: hegemonie studené války a nesmyslné zbrojní soutěžení obou
antagonistických bloků vyžadovalo absolutní zaměstnanost, především
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ve zbrojním průmyslu. Neomluvená pracovní absence a neplnění pracovních
norem bylo přísně postihováno. Na druhou stranu dobré pracovní výkony či
rekordy v plnění norem byly odměňovány vysokým řádem „Hrdina socialistické
práce“, poukazem na nové levné auto, rekreací i v zahraničí v socialistickém státě a
podobně. Nedivme se proto, že naši starší senioři na tuto dobu rádi vzpomínají.
Díky Bohu, že toto krajně nebezepečné zbrojní soutěžení dopadlo pro
lidstvo dobře, neboť jeho další pokračování by mohlo vyústit ve strašlivou
atomovou válku, která by mohla zničit svět. To si dobře uvědomili prezidenti USA
i SSSR G. Bush a M. Gorbačov, a proto v prosinci 1989 si na Maltě přátelsky
podali ruce, stvrdili dokumentem, a tak byla ukončena nesmyslná studená války
mezi oběma velmocemi. Následně pak došlo i na poli vědeckém k vzájemné
spolupráci ve prospěch celého světa.
Pod dojmem těchto událostí i v naší zemi vyšel lid spontánně do ulic a
přinutil stávající stranický i vládní aparát k naprosté abdikaci. K veslu řízení státní i
hospodářské politiky se dostali noví lidé, mnohdy nezkušení bez praxe ve státní
správě. Jak už to obyčejně v historii bývá, ničí se vše, co bylo spjato se soc.
zřízením, ať už to bylo prospěšné, či škodlivé. Zrušilo se celostátní plánování
rozvoje průmyslu, zrušily se podniky zahr. obchodu, na ambasádách se přerušily
styky s obchodními agenturami. Nastal hluboký hospodářský útlum výroby a roste
nezaměstnanost, která dnes již dosahuje hrozivých 10 %!! Nezaměstnaní propadají
skepsi, alkoholismu a celkové beznaději.
Naše prosperující národní podniky byly povětšinou přeměněny v akciové
společnosti. Prostí lidé ve slepé důvěře se stali jejich akcionáři. Rádi věnovali své
továrně peníze, aby i ta poslední uklízečka při dobrém hospodaření firmy dostávala
své dividendy. Ale zaměstnanci po čase zjišťují, že byli oklamáni kořistníky z jejich
řad, kteří zneužili jejich naivity a továrnu prodali cizí konkurenční firmě. Ta
pochopitelně po určité době továrnu uzavře, zničí tak svou konkurenci a
zaměstnance s odstupným propustí. Získá tím pro svou kmenovou výrobu další
odbytové trhy.
Jedna filozofie tvrdí, že na konci našeho života každý z nás lidí bude
podroben soudu za naše dobré i zlé činy. Nechtěl bych být v kůži těch lidí, kteří
tuto zlou situaci způsobili a nepoučili se. Pokud by tak nebylo, náš morální život
by neměl smysl a logicky každý z nás by se stal krvežíznivým predátorem.
Josef Skácel sen.

Nové Informační místo pro podnikatele
Moravská Třebová se od 1.března stává dalším městem, které se zapojí do
projektu Hospodářské komory ČR. Vznikne zde totiž Expozitura Regionálního
Informačního místa pro podnikatele. Jedná se o specializované pracoviště, v němž
budou jeden den v týdnu k dispozici podnikatelům odborně vyškolení pracovníci z
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Okresní hospodářské komory ve Svitavách. Zájemci z řad podnikatelské veřejnosti
mohou navštívit zmíněnou Expozituru každé úterý od 8.00 hod. do 15.00 hod. v
přízemí budovy Městského úřadu na Olomoucké ulici č. 2.
Rozsah poskytovaných služeb Expozitury Regionálního Informačního místa pro
podnikatele
 informační servis (informace o informacích) včetně všeobecných informací o
regionu
 všeobecné informace o podmínkách, resp. změnách podnikatelského prostředí v
rámci EU a jednotného evropského trhu
 česká legislativa pro podnikatele
 informace o programech podpory MSP na regionální a celostátní úrovni
 nabídka vzdělávacích programů (v rámci regionů i centra)
 poradenství – definování dotazů, zprostředkování pro poradenství
specializované: právní, ekonomické, apod. (integrováno s dalšími organizacemi a
institucemi na podporu MSP)
 schopnost zprostředkovat individuální konzultace k problematice EU
 komerční služby schválené HK ČR
 informace o produktech CEI, CEBRE, stejně tak i o službách, které nabízejí
ostatní informační místa (EuroInfoCentra, RPIC, BIC, střediska CzechTrade,
ICU, veřejná správa a další instituce na podporu MSP - na regionální i celostátní
úrovni) Pracovní a otevírací doba provozu Expozitury, Městský úřad Moravská
Třebová, Olomoucká 2, 7 hodin týdně, ÚT 8:00 - 15:00
Kontaktní osoba: Lenka Báčová, tel. 461 353 195, mobil 605 700 631, e-mail:
bacoval@inmp.cz

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 58. zasedání Rady Města Jevíčka dne 10. 1. 2005
Rada schvaluje odměnu pro ředitelku MŠ za rok 2004 dle přílohy zápisu.
Rada schvaluje krátkodobý pronájem veřejného místa na provozování atrakcí dle
zápisu.
Rada schvaluje stanovení sazeb stravného ve stejné výši jako dosud.
Rada schvaluje prodloužení smlouvy na přípravu a zpracování Jevíčského
zpravodaje pro stávajícího pracovníka.
Rada schvaluje opakovanou měsíční odměnu, která náleží veliteli JSDH.
Rada pověřuje investiční techničku a starostu stanovením vhodných materiálů při
dokončovacích pracích na bytech Svitavská 474.
Rada schvaluje provedení oprav koupelny v objektu Třebovská 71, dle cenových
nabídek na jednotlivé pracovní úkony.
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Rada odvolává člena Komise mládeže a sportu pana Oldřicha Loubala na vlastní
žádost.
Rada jmenuje nového člena Komise mládeže a sportu pana Víta Musila.
Rada schvaluje zakoupení jedné tiskárny pro potřeby úřadu.
Rada schvaluje změnu v termínu pracovního pohovoru a výběrového řízení.
Rada schvaluje úpravu hodinové sazby za vykonanou práci pro správce počítačové
sítě dle přílohy zápisu.
Rada pověřuje místostarostku doplněním informací o poskytování služeb mimo
práce odborného lesního hospodáře.

Upozornění občanům
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o
správních poplatcích došlo od 1. 1. 2005 ke změně některých povinností občanů a
změně správních poplatků při vydávání občanských průkazů.
Od 17. 1. 2005 je za vydání nového občanského průkazu za průkaz
poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený zaveden správní poplatek 100 Kč,
rovněž za vydání nového občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu
nepovinně zapisovaných údajů, např. zápis dítěte, manžela (manželky), titulu,
popřípadě z jiného osobního důvodu občana.
Novinkou je povinnost občana požádat o vydání nového občanského
průkazu nejen při sňatku, ale i rozvodu, ovdovění, popřípadě změně příjmení, a to
do 15 pracovních dnů. Také občané, kteří dosáhli věku 15 let, musí o první
občanský průkaz požádat nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy věku 15 let dosáhli.
Jestliže tak neučiní, dopouští se přestupku, za který jim může být uložena pokuta
až do výše 10 000 Kč.
Občané si od 1. 1. 2005 mohou žádost o občanský průkaz podat u
kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního
úřadu. Nový občanský průkaz si mohou vyzvednout na kterémkoliv obecním
úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadu, který uvedou
v žádosti.
Blíží se také termín, dokdy musí být provedena výměna občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů. Ta bude probíhat v souladu s nařízením
vlády ČR. Do konce letošního roku jsou občané povinni si provést výměnu
občanských průkazů vydaných do 31. 12. 1994. Jedná se o všechny občanské
průkazy typu knížka. Budou vyměňovány i občanské průkazy typu ID karet
v růžové barvě. U těchto občanských průkazů bude výměna probíhat postupně.
Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1996 musí být vyměněny nejpozději do 31.
12. 2006, občanské průkazy vydané do 31. 12. 1998 musí být vyměněny nejpozději
do 31. 12. 2007. Žádosti musí být podány vždy do konce listopadu příslušného
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roku. Veškeré informace budou zodpovězeny na MěÚ Jevíčko, oddělení matriky
nebo telefonicky na tel. č. 461 327 810, klapka 16.

Společenská kronika
Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí:
Sofie Dia
Julie Kouřilová
Sňatek uzavřeli občané z Jevíčka:
Mojmír Kouřil – Vendula Chovancová
Rozloučili jsme se s jevíčskými občany:
Jan Motl
Arnošt Buček
Václav Pinkava
Radoslav Šméral
Životní jubileum v měsíci únoru oslavili:
Jarmila Huzlíková
Oldřiška Marková
Jubilantům blahopřejeme

Městská knihovna Jevíčko informuje
Nejprve upozorňujeme na rozšíření půjčovní doby:
Pondělí ------13 – 16
Úterý
8 – 11
13 – 16
Středa
8 – 11
13 – 16
Čtvrtek 8 – 11
13 - 17
Pátek
----------------Dále bychom chtěli pozvat občany Jevíčka na připravované akce:
22. 3. 2005 „Velikonoce na Zámečku“, od 8 hodin budou prostory
Zámečku přístupné všem, kteří milují dobu velikonoční a s ní spojené zvyky. Bude
možno se podívat na ukázky zdobení kraslic, keramické výroby, vizovického
pečiva .... Máte možnost ohodnotit, potěšit se i si nakoupit.
31. 3. 2005 „Nepál od Anapurny k Everestu“, provede Jan Košťál v 18
hodin na Zámečku.
Po celý měsíc BŘEZEN probíhá akce “Nebojte se internetu“. Všichni,
kdo máte zájem osvojit si základy práce s internetem, přihlaste se v knihovně.
O dalších akcích Vás budeme opět informovat.
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Ale už předem víme, že 29. 4. 2005 budou uspořádány v prostorách
budovy Zámečku pro naše nejmladší „VESELÉ ČARODĚJNICE“. Srdečně
Vás všechny zveme a těšíme se na Vás !
Dále Městská knihovna v Jevíčku uspořádala 7. 3. 2005 v prostorách
budovy zámečku „PEXESOVÝ TURNAJ“. Zahrát si přišlo 32 dětí od I. třídy až
po třídu VI. Velice překvapily nejmladší děti, které mají opravdu úžasnou paměť a
vedly si opravdu skvěle. Vítězové turnaje byli vyhlášeni ve dvou kategoriích a to
jsou oni:
Mladší kategorie

Starší kategorie

1. Aneta Zezulová I. třída 32b
2.-3. Dušan Kejzlar
I. třída 30b
2.-3. David Henek
II. třída 30b

1. Richard Sabau
V. třída 33b
2. Michala Podlezlová IV. třída 32b
3. Marie Zezulová
V. třída 30b
Marie Richterová
V. třída 30b
Kristýna Morkusová VI. třída 30b

Program kina Astra na březen
19. – 20.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Český film:
SNOWBOARĎÁCI
Mrtvej sněhulák, dobrej sněhulák. Hrají: Vojta Kotek, Lucie Vondráčková, Jiří
Langmajer, Ester Geislerová, Dana Morávková a další.
Vstupné: 64,-Kč
Mládeži přístupný
26. – 27.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký širokoúhlý film:
LOVCI POKLADŮ
Aby rozluštil kód, musel porušit všechna pravidla. V hlavních rolích Nicolas Cage,
Diane Kruger a Jon Voight.
Vstupné: 64,-Kč
Mládeži přístupný
Příplatek 1,-Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.
Změna programu vyhrazena.
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Jarní přírodou
29. ročník dálkového a turistického pochodu
pořádá KČT TJ Jaroměřice v sobotu dne 19. března 2005
Prezentace a start: 6.00 – 9.00 hod. hřiště na Čtvrtničkách
Cíl: hřiště na Čtvrtničkách do 18.00 hod.
Trasy: Pěší: 7 km Jaroměřice, Táborová studánka, pod Proklestem, Jaroměřice
16 km Jaroměřice, za Hájem, Úsobrno, pod Špilberkem, pod Lavičnou, chata
Diana, pod Proklestem, Táborová studánka, Jaroměřice
23km Jaroměřice, za Hájem, nad Pohorou, Úsobrno, Šubířov, Jaroměřice
38 km Jaroměřice, za Hájem, nad Pohorou, Úsobrno, Šubířov, Dzbel, Jesenec,
Kladky, Nectava, pod Plankenberkem, Zálesí, Jaroměřice
Cyklo: 10 km Jaroměřice, Jevíčko, Biskupice, Jaroměřice
30 km Jaroměřice, Jevíčko, Chornice, Lázy, Městečko Trnávka, Mezihoří,
Petrůvka, Plechtinec, Unerázka, Chornice, Biskupice, Jaroměřice
65 km Jaroměřice, Biskupice, Chornice, Unerázka, Plechtinec, Petrůvka, Pěčíkov,
Vranová Lhota, Kozov, Bouzov, Javoříčko, Luká, Hvozd, Březsko, Konice,
Jesenec Dzbel, Nectava, Biskupice, Jaroměřice
Pořadatel si vyhrazuje právo s ohledem na počasí na změnu, případně zrušení
některých tras těsně před startem. Mapky jednotlivých tras obdrží účastnící u
prezentace.
Startovné: Děti do 15 roků 10 Kč, dospělí 20 Kč
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.
Možnost ubytování *Hotel Na Kalvárii, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka, tel. 461 326
559 týden před
*Hostinec U Trojanů, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka, tel. 461 326 458 týden před
Odměna: Tradiční – sladká medaile, pamětní list
Pomůcka: Trasy najdete na starých turistických mapách: Olomoucko, Svitavsko a
na nové mapě KČT č. 51 – Haná
Doprava: Vlakem (trať 262) do stanice Jevíčko a 1,5 km pěšky do Jaroměřic,
autobusem buď přímo do Jaroměřic nebo dálkovými spoji do Jevíčka a odtud 3
km pěšky do Jaroměřic
Občerstvení: Možno zakoupit na startu, v cíli i po trase
Pochod se jde za každého počasí – Zdrávi došli a dojeli!!!

Staré pohlednice do roku 1945 (tj. malý formát)
Dobře zaplatím! Tel.: 608 420 808
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