Jevíèský zpravodaj 6/2008

KULTURA

www.jevicko.cz

Mìsíèník Mìsta Jevíèka – strana 8

Mìsíèník Mìsta Jevíèka – strana 9

Rodinné centrum Palouèek

Rodinné centrum Palouèek

Program provozu
2. 6. až 27. 6. 2008
3.6. úterý
5.6. ètvrtek
10.6. úterý
12.6. ètvrtek
17.6. úterý
19.6. ètvrtek
24.6. úterý
26.6. ètvrtek

9,30- 11,30 hodin
Malování pro radost
Dámský klub
Malování pro radost
Výlet na koupalištì
zavøeno
Dámský klub
zavøeno
Výlet na koupalištì

15,00- 17,00 hodin
zavøeno
zavøeno
zavøeno
zavøeno
zavøeno
zavøeno
zavøeno
zavøeno

Pozor !!!!! V èervnu nebude odpolední provoz !!!
O letních prázdninách bude RC Palouèek uzavøeno !!!
RC Palouèek bude opìt otevøeno v záøí 2008

Program akcí
Pøehled zajímavých akcí ve mìstì Jevíèko – vèetnì duchovních
akcí farnosti Jevíèko na mìsíc èerven 2008
1. 6.
1. 6.
3. 6.
4. 6.
5. 6.
7. 6.

10. 6.
10. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
14. 6.
14. 6.
18. 6.
18. 6.
19. 6.
20. 6.
20. 6.

21. 6.
22. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.
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14:00 Soutìž o mistra v uzlování, Skautská klubovna
Jevíèko
14:00 Jízda zruènosti na tøíkolkách a jízdních kolech pro
dìti od 4 do 14 let, Palackého námìstí, AVZO Jevíèko
9:30-11:30 Malování pro radost, RC Palouèek
14:30 Hrátky pro maminky s dìtmi, Mateøská škola
9:30-11:30 Dámský klub, RC Palouèek
12:00 Cyklovýlet do Vísek u Letovic – kostel NPM v Jevíèku, kostel sv. Jiøí ve Velkých Opatovicích, zámek
Borotín, evangelický kostel ve Vanovicích, Vísky
u Letovic (kuželky v orlovnì, návštìva Agrocentra
Ohrada), Øímskokatolická farnost Jevíèko, Orel Velké
Opatovice
17:00 Absolventský koncert ZUŠ, Synagoga Jevíèko
9:30-11:30 Malování pro radost, RC Palouèek
9:30-11:30 Výlet na koupalištì, RC Palouèek
17:00 Svátek sv. Antonína – ukonèení školního roku, mše
svatá a po mši táborák ve farní zahradì, Øímskokatolická farnost Jevíèko
Tenisový turnaj dìtí, TJ Jevíèko
Klubová soutìž leteckých modeláøù, AVZO Jevíèko
Rybáøské závody – dìti, Biocentrum, ÈRS Jevíèko
16:00 Zastupitelstvo mìsta, sál Zámeèku
17:00 Žákovský koncert ZUŠ, Synagoga Jevíèko
9:30-11:30 Dámský klub, RC Palouèek
14:00 Soutìžní odpoledne pro dìti, Mateøská škola
ZŠ Jevíèko poøádá den otevøených dveøí
8:00-12:00 Prohlídka školy bìhem výuky
13:00-18:00 Prohlídka školy s doprovodným programem
21:00 Lampionový prùvod v dobových kostýmech, nebo
maskách strašidel
Pingpongový turnaj ètyøher, TJ Jevíèko
10:00 Slavnostní mše svatá u pøíležitosti 750 let mìsta
Jevíèka
17:00 Vystoupení žákù taneèního oboru ZUŠ, sál kina
9:30-11:30 Výlet na koupalištì, RC Palouèek
Noèní pochod na Hušák, ÈOS Jevíèko
13:00 Slavnostní mše svatá v Bezdìèí u Trnávky – 750 let
obce, Øímskokatolická farnost Jevíèko

Pokud máte zájem zveøejnit svoji akci v rámci pøehledu, kontaktujte pracovnici
Informaèního centra Zámeèek, paní Henslovou, tel: 461 542 812, nebo pište na:
Infojevicko@seznam.cz.
Další informace naleznete také na webových stránkách mìsta: www.jevicko.cz.

Zprávy
RC Palouèek dìkuje všem, kteøí podpoøili humanitární sbírku Brýle
pro Afriku. Bylo vybráno pøes 150 použitelných brýlí, které budou
poslány do centrály humanitární organizace SIRIRI, která je spolu
s ostatními pošle do Støedoafrické republiky.
Dámská jízda
Dne 16. 4. 2008 se v Rodinném centru Palouèek uskuteènilo pohodové
odpoledne pro dámy všeho vìku. V rámci odpoledne byly pøedvedeny
produkty kosmetické firmy, dámy se mohly nechat zdarma nalíèit,
ostøíhat, poradit jak vypadat krásnì s nadcházejícím jarem. Odpoledne
se velmi vydaøilo a všichni se opìt tìšíme na další.
Jana Junková
Vaøení pro inspiraci v Rodinném centru Palouèek
Koho by napadlo z kukuøice vykouzlit buchtu, zpestøit jídelníèek
cizrnou èi pohankou nebo upéct bezlepkový chléb? V Rodinném
centru v Jevíèku se nám maminkám naskytla pøíležitost dìlit se o kulináøské umìní každý ètvrtek dopoledne. Kromì naplánovaného vaøení
je èas, aby si dìti pohrály v hernì a spoleènì zacvièily (o tom mùžeme
povídat tøeba pøíštì). Jak tedy takové hravé dopoledne s kuchtìním
vypadá?
Jedna z nás maminek šéfuje v kuchyni a seznamuje nás se svým
receptem a zároveò jej s pomocí ostatních pøipravuje. Díky tomu, že se
ve vaøení støídáme, je pestrost v receptech zaruèená. Z kuchynì se
linou vùnì jídel netradièních, zdravých, bezlepkových, vegetariánských,
a vìtšinou pøizpùsobených dìtskému jazýèku. Pøíklady z úvodní vìty
bych pro vaši pøedstavu doplnila o zapeèené bezlepkové tìstoviny,
papriky plnìné smìsí z bulguru a tempehu, obalované tofu v hrašce,
bramborové šáteèky, cizrnu s moøskou øasou a zeleninou, celozrnné
langoše, a také tøeba klasickou svíèkovou. V kuchyni nám byly k ruce
i ménì známí pomocníci, jako tøeba wok pánev, bravoska (speciální
remoska) a napaøovací hrnec. Velmi pøíjemným okamžikem je
závìreèná ochutnávka. Mámy, dìti kolem velkého stolu, pøání dobré
chuti a veselé štìbetání o všem možném.
Pokud nìkoho z vás zlákaly vùnì, které z tìchto øádkù prosakují,
mùžete nahlédnout na mìsíèní rozpis receptù na stránkách mìsta
Jevíèka pod odkazem Rodinného centra a také na dveøe Zdravé výživy
(+ovoce, zelenina) na námìstí. Tím bych také ráda vzpomenula na
Helenku Ertlovou, která tento obchùdek poøádnì rozjela a my jsme jí
za dostupnost zdravých dobrùtek moc vdìèni.
Pokud se budete chtít za námi podívat a získat i nìjakou tu inspiraci
pod vaše poklièky, rádi uvítáme maminky s dìtmi i všechny ostatní.
Zdenka Malotová
Mìsto pro dìti
Dne 22. dubna si vyšly maminky s koèárky na malou dopolední
vycházku do mìsta. Tato akce se konala v rámci celorepublikového
projektu mateøských a rodinných center „Mìsto pro dìti“. Jejich
snahou bylo zmapovat místa, která jsou nebezpeèná nebo nevhodná
pro maminky s koèárky, pro malé dìti a také pro zdravotnì postižené
spoluobèany.
Matky nestihly projít mìsto celé (v plánu je vycházka další), ale i tak by
rády upozornily na tyto skuteènosti.
Sídlištì – chodníky jsou ve velmi špatném stavu (uvolnìné kachle,
velké nerovnosti), dále pak na sídlišti jsou staré zrezivìlé klepaèe na
koberce, stojany na houpaèky, po kterých dìti lezou.
Ulice Nerudova – zde jsou chodníky pro koèárky a vozíèky témìø
nesjízdné.
Ulice Kostelní je pro maminky a koèárky také velkým oøíškem, zvláštì
pak chodník pøed kostelem. U vìtšiny chodníkù chybí nájezdy nejen
pro maminky, ale také pro vozíèkáøe.
Maminky také zjišovaly, jak jsou vhodné restauraèní zaøízení pro
rodiny s malými dìtmi. Nekuøácké salonky mají skoro všechny, dìtskou
sedaèku má jen cukrárna a Hotel u Apoštola.
Dìtský koutek najdeme jen v cukrárnì.
Obìdy maminky na mateøské dovolené mohou odebírat celkem na
ètyøech místech.
Markéta Krejèí
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Program kina Astra
– èerven 2008
7. 6.
sobota v 17:30 hod.
Americký širokoúhlý film:

DARJEELING S RUÈENÍM
OMEZENÝM
Indie. Vlak. Tøi bratøi. Nìkolik pološílených žen … Komedie road movie.
V hl. roli Owen Wilson, Adrien Brody a Jason Schwartzman.
Vstupné: 54 Kè
92 minut
Mládeži pøístupný,
do 12 let nevhodný
14. 6.
sobota v 17:30 hod.
Americký film:

SOUKROMÁ VÁLKA
PANA WILSONA
Komedie podle skuteèné události. Tohle by si pøece nikdo nevymyslel.
Hrají: Tom Hanks, Julia Robertsová, Philip Seymour a další.
Vstupné: 54 Kè
102 minut
Mládeži pøístupný,
do 12 let nevhodný
21. 6.
sobota v 17:30 hod.
Americký širokoúhlý film:

JUMPER
Kdekoliv. Cokoliv. Hned. Jumper je dobrodružnou sci-fi podívanou, u které se nebudete mít èas nudit. Hrají: Hayden Christensen, Jamie Bell, Samuel
L. Jackson a další.
Vstupné: 54 Kè
88 minut
Mládeži pøístupný
28. 6.
sobota v 17:30 hod.
Americký širokoúhlý film:

27 ŠATÙ
Navždy za družièku? Lehká romantická komedie, ve které navštívíme
svatbu v kovbojském, bikinách, indických sárí a to vše na velmi obskurních
místech …
Vstupné: 54 Kè
109 minut
Mládeži pøístupný,
do 12 let nevhodný
--------------------------------------------------------------------------------------------Pøíplatek 1 Kè ke vstupnému na rozvoj èeské kinematografie.
Zmìna programu vyhrazena.

Výroèní medaile
jsou na svìtì
Parametry
Medaile prùmìr 30 mm,
støíbro 999/1000 síla 1,5 mm 11 g
zlato 999/1000
síla 0,8 mm 10,65 g
(pouze na objednávku)

cena 690,- Kè/ks
cena 16 000,- Kè/ks

K odebrání jsou v pokladnì na MìÚ v Jevíèku u paní Václavkové,
tel. 461 327 810.
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KULTURA A HISTORIE

Historické ètení na pokraèování

EMIL TUTSCH, JAROSLAV MACKERLE

STARÉ JEVÍÈKO (1937)
FARNÍ KOSTEL SV. MIKULÁŠE, FARA
A ŠKOLA
Podle visitaèní zprávy z r. 1771 stál kostel sv. Mikuláše 24 krokù od
mìstské vìže na východ. Byl vybudován z dobrého staviva, mìl klenutý
presbytáø, nad lodí malovaný deskový strop, šindelovou støechu, avšak vìže
– kromì sanktusové vížky nad lodí – nemìl. Vešlo se do nìho asi 1600 lidí.
Po stranì epištolní byla pøistavìna sakristie, tìsná a vlhká, kaple Panny
Marie Pasovské, po stranì evangelijní kaple sv. Šebestiána a sv. Rocha.
Uvnitø byl hlavní oltáø sv. Mikuláše biskupa, po stranì epištolní boèní oltáøe
svatých Andìlù Strážných a sv. Anny, po stranì evangelijní oltáøe sv. Køíže
a Smrtelné úzkosti Spasitele. U dveøí sakristie stála kazatelnice se schùdky.
Køtitelnice byla z mramoru a mìla na poklopu sošku sv. Jana Køtitele. Na
roubeném kùru byly varhany s positivem. Hrobek v kostele nebylo a nebožtíci pochováni bývali buï v kostele a na høbitùvku kolem nìho nebo na
høbitovì za mìstem. Ètyøi kostelní zvony visely na mìstské vìži. Potud
zpráva.
Až do roku 1709, kdy nastavìna byla mìstská vìž, visely kostelní zvony ve
vetché døevìné zvonici, která roku 1711 bleskem byla zapálena a na jejíž
místo postavena byla roku 1715 socha sv. Mikuláše Tolentinského.

Kostel sv. Mikuláše, o jehož založení není zpráv, stavìn byl patrnì ve slohu
gotickém a byl už velmi zchátralý. Když pak po zrušení kláštera stal se
kostel Nanebevzetí Panny Marie farním, byl kostel sv. Mikuláše 1791
snesen a ze získaného kamene stavìl zednický mistr Jan Jelínek novou, sic
jednoduchou, leè vkusnou farní budovu. Kamene bylo tolik, že ho staèilo
i na postavení jiných domù a na pøestavbu synagogy.
Køtitelnice, oltáøní obraz sv. Mikuláše biskupa, skvostná støíbrná – v novìjší
dobì pozlacená – pozdnìgotická monstrance se soškami ve vìžièkových
arkádách a snad i jiné pøedmìty v jevickém kostele jakož i korpus hlavního
oltáøe v kostele v Deštné pocházejí ze zboøeného kostela svatého Mikuláše
v Jevíèku.
Poblíže kostela sv. Mikuláše byla fara a škola. Škola stála zèásti na místì
nynìjšího hasièského skladištì a mìla domovní èíslo 140. Fara, stojící níže,
16 krokù od kostela sv. Mikuláše a 90 krokù od kostela Nanebevzetí
P. Marie, smìrem k Dolní farní, mìla è. 120. Když r. 1792 dostavìna byla
nová farní budova, zboøena stará fara a prázdné místo pøipojeno k farní
zahradì. Fara nová dostala domovní èíslo 1 a domovní èíslo staré fary 120
pøeneseno na novì postavenou chalupu v Kobližné ulici. Stará døevìná
škola prodána obci ve veøejné dražbì a nový majitel postavil si chaloupku
hned vedle a na ni pøešlo i domovní èíslo staré školy.
Už roku 1780 poèato se stavbou nové školy a chudobince (nyní bývalá
lékárna è. 138). Vyuèováno však v nové škole nebylo a škola i s chudobincem umístìna v prelatuøe kláštera (èíslo 3), který obec r. 1792 koupila.

AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER MATKY
BOŽÍ V JEVÍÈKU
Klášter tento založil pravdìpodobnì moravský markrabì Jan pøed rokem
1372. Postaven byl ve slohu gotickém spolu s kostelem uvnitø mìsta na
prostranství pøi hradbách po pravé stranì západní Horní brány, naproti
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farnímu kostelu svatého Mikuláše. Byla to pùvodnì budova, pøistavìná
užším bokem k severní stranì kostela.
Za bouøí husitských byl klášter nìkolikrát vyplenìn a zpustošen, v r. 1562
a 1587 vyhoøel a v letech 1523 a 1616 byl nekatolíky vydrancován. Obnovil
jej pak opìt pøevor Jakub Kirschner.
Jevíèský rodák a øadový prelát Augustin Valšuba postavil do r. 1682
trojkøídlovou jednopatrovou budovu konventní s arkádovou kvadraturou,
uzavírající se západní frontou kostela nepravidelné nádvoøí. Západní zeï
prvního patra nastavìna na zeï hradební.
Prolomiti v hradební zdi okna mìstská rada nepøipustila a teprve v polovici
18. století dovoleno rozšíøiti støílny v horní èásti hradební zdi (tedy
v 1. patøe budovy) a prolomiti nové otvory pro nìkolik oken do klášterní
kuchynì v pøízemí .
V letech 1753 až 1762 pøestavìn severní trakt kláštera na støízlivì
barokovou prostrannou prelaturu .
Roku 1784 byl jevíèský klášter s kaplí svaté Trojice zrušen. Budovy
klášterní vydražil od pøíslušné státní komise jevický purkmistr Karel
Unzeitig za 1102 zl. a postoupil je za týž obnos mìstské obci.
V prelatuøe (nyní è. 3) zaøídil pak mìstský magistrát místnosti pro
chudobinec (špitál), školu a mìstský úøad s pøíslušnými byty a budovu
konvenèní (è. 2) pronajal zèásti správì vojenské na ubytování jedné pìší
setniny a po jejím odchodu r. 1840 obèanùm jevickým jako byty.
Roku 1850 postoupila obec nìkdejší prelaturu (è. 3) správì státní pro
zaøízení okresního soudu a vìznice a obecní úøadovnu a školu pøestìhovala do bývalé konventní, nyní obecní budovy èíslo 2, kam téhož roku
nastìhována i novì zøízená èetnická stanice. Od roku 1879 má v této
budovì svou úøadovnu také spoøitelna mìsta Jevíèka
Kamenný portál v jižním prùèelí obecní budovy èís. 2 má letopoèet 1682,
rok dokonèené stavby. Nad jeho silnì vysazenou øímsou je do zdi vsazen
kamenný mìstský znak, totiž èervenì a bíle kostkovaná moravská orlice
v modrém poli s písmenem G ve štítku na hrudi. Znak tento udìlil mìstu
pravdìpodobnì moravský markrabí Jan, bratr Karla IV. Pochází z Brnìnské brány a byl po jejím zboøení zazdìn roku 1835 nad portál nìkdejší
prelatury, obcí koupené, a když budova tato postoupena byla správì státní
pro umístìní okresního soudu, zasazen byl roku 1854 nad portál obecní
budovy è. 2, kde se dosud nachází. Pod znakem ète se biblická prùpovìï:
NEBVDELI BVH OSTRHZIHATI MIESTA NADAR
MO GSAV TI KTERZI OSTRZIHAGI GEHO ST(ALO)
SE ZAPVRGMISRV •B• M• I• C• D• 15.93
(Zkratky B. M. I. C. D. se ètou: Beneš Motloš, Jan Èech Dobrušský).
Døíve byla na místì znaku ve výklenku nad portálem døevìná pozdnìgotická soška Panny Marie, pocházející z Koruny u Tøebaøova, která r. 1854
o svátku Neposkvrnìného poèetí Panny Marie pøenesena byla slavnostnì
do kostela a postavena zde do niky nad vchodem do boèní mariánské
kaple.
Po stranách výklenku se sochou Panny Marie a po jejím pøemístìní po
stranách mìstského znaku stály kamenné sošky sv. Augustina a sv. Moniky
z r. 1715, které zlým požárem r. 1869, znièivším kromì celé ètvrti mìsta i
støechy kostela a pøilehlých budov (obecní a soudní è. 2 a 3), byly
porouchány a pak osazeny na rohové opìráky kostelíèka svatého
Bartolomìje.

V nìkdejším refektáøi (nyní byt mìstského zøízence) je do zdi zapuštìno
pìknì pracované kamenné lavabo (umyvadlo) s mušlovou nikou na
podstavci a letopoètem 1688 na vrchní øímse. Na chodbì pøed refektáøem
objeveny pøed málo lety nástìnné malby byly však hned zalíèeny.
Pokraèování pøíštì
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