
 

ČINNOST PRACOVNÍ SKUPINY 

PRO REGENERACI MPZ JEVÍČKO 

V ROCE 2017 

 

 

 



Pracovní skupina pro regeneraci MPZ Jevíčko se schází zpravidla 1x za půl roku. Působí jako poradní 

orgán zastupitelstva města zabývající se připomínkováním stavebních činností města i občanů 

podnikajících nebo bydlících v MPZ, aby se v ní předešlo nevratným nežádoucím zásahům. Dále PS 

spolupracuje s vlastníky nemovitých kulturních památek při získávání finančních prostředků 

na rekonstrukci památek, připravuje investiční a neinvestiční akce v MPZ a její blízkosti, projednává 

aktuální problémy regenerace a informuje veřejnost o výsledcích programu regenerace. 

V roce 2017 se pracovní skupina sešla 3x. Nejprve 1. února 2017 za účelem projednání obdržených 

finančních prostředků (960 tis. Kč) z programu regenerace na rok 2017. Členové PS odsouhlasili, že 

tyto finanční prostředky budou použity k obnově fasády vč. výměny otvorových prvků na průčelí 

městského domu, čp. 71, k obnově fasády na farní části bývalého augustiniánského kláštera, čp. 51 

a k restaurování sochy sv. Anny. 

Podruhé se členové PS sešli 5. dubna 2017, aby doplnili akce do Anketního dotazníku na rok 2018 

a dohodli se, jakou další akci doporučí k dočerpání dotace. Doporučeno bylo členy PS restaurování 

výkladců městského domu, čp. 71 na ulici Třebovská restaurátorem Jaroslavem Doskočilem. Na závěr 

předseda PS seznámil ostatní členy s hlavními investičními akcemi, které se budou v roce 2017 v MPZ 

realizovat. 

Předmětem třetího jednání PS dne 9. října 2017 bylo představení navržených akcí v Anketním 

dotazníku pro rok 2018 a stanovení prioritních akcí pro rok 2018. Dále členové navrhovali nové akce, 

které by se mohli zařadit do Anketního dotazníku pro rok 2019. Předseda PS také přítomné členy 

informoval o průběhu akcí, které byly realizovány za přispění dotace na akce obnovy pro rok 2017.  

Členové pracovní skupiny se rovněž v průběhu kalendářního roku aktivně zapojovali do organizace 

akcí, které byly spojeny s kulturními památkami na území města: 

• 7. května 2017 – uctění památky obětem 2. světové války pietním aktem k 72. výročí 

osvobození se uskutečnilo u pomníku obětem fašismu, který je prohlášený nemovitou 

kulturní památkou. 

• 1. − 3. června 2017 – podílení se na festivalu „Jevíčkovění“, jehož cílem je nejen obohatit 

místní kulturu, ale také oživit místa se svou specifickou atmosférou, která jsou v řadě případů 

zároveň kulturními památkami (zámeček, synagoga, městské muzeum, kostelík 

sv. Bartoloměje).  

• 21. června 2017 – na zámečku se konalo povídání s panem Františkem Plechem, učitelem, 

vynikajícím hudebníkem, vlastivědným badatelem a dlouholetým kronikářem města Jevíčka. 

• 8. srpna 2017 – v synagoze se uskutečnila vernisáž výstavy „V náručí památkové 

a archeologické péče“. Vystaveny byly nálezy z archeologického výzkumu RML v rámci akce 

Revitalizace Palackého náměstí a bronzový depot ze sbírek Městského muzea Jevíčko. 

Výstava byla přístupná až do středy 23. srpna 2017. 

• 19. – 20. srpna 2017 – při tradiční akci jako je „Jevíčská pouť“ je možné navštívit kulturní 

památky jako je městská věž, synagogu, kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo muzeum, 

které se nachází v bývalém augustiniánském klášteře.  

• 9. – 17. září 2017 – pro akci SHS ČR „Dny evropského dědictví 2017“, do které se město 

Jevíčko každoročně zapojuje, bylo letos vyhlášené téma „Památky a příroda“. Dny 

evropského dědictví byly v Jevíčku zahájeny v prostorách bývalé barokní sýpky, kde byly 



prezentovány nejvýznamnější památky města. Dále bylo, v rámci oslav tohoto kulturního 

svátku, možné shlédnout v synagoze výstavu „V náručí památkové a archeologické péče“, 

navštívit městské muzeum vč. atria – rajského dvora, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

městskou věž nebo ojedinělou technickou památku – rumpálovou studnu na návsi v Maříně, 

která patří k nejhlubším studnám v republice. 

• 4. listopadu 2017 – v parku u zámečku proběhlo slavnostní odhalení pomníku obětem 

1. světové války, doplněné přednáškou doc. PaedDr. Petra Koliska, Ph.D. na téma „První 

světová válka – italská fronta a vznik československé domobrany“ a fotografickou výstavou 

městského muzea. 

Členové pracovní skupiny sami přispívají a zajišťují od různých autorů články (např. od místního 

kronikáře Františka Plecha) do měsíčníku „Jevíčský zpravodaj“ – kopie článků přikládáme v příloze. 

 

 

Složení Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko k 1. 11. 2017: 

Předseda: Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta města Jevíčko 

Členové: Dušan Pávek, dipl. um. – starosta města Jevíčko 

 Dalibor Šebek – investiční technik MěÚ Jevíčko 

 Bc. Jindřich Beneš – vedoucí OVÚP MěÚ Jevíčko, poradce pro ÚP 

 Ing. Tomáš Dvořák – předseda komise stavební města Jevíčka 

 Ing. Ivo Junek – autorizovaný inženýr pozemních staveb  

 Mgr. Ing. Josef Slezák – farář Římskokatolické farnosti Jevíčko 

 Mgr. Helena Ulčová – správkyně Městského muzea Jevíčko 

 Mgr. Robert Jordán − historik a vedoucí Muzea Moravská Třebová 

 Mgr. Rudolf Beran – radní města Jevíčko, předseda komise bytové a sociální 

 Ing. Lenka Porketová – zpracovatelka Programu regenerace MPZ Jevíčko 2016 – 2020 

 Mgr. Michal Drkula – referent OŠK KrÚ Pk, oddělení kultury a památkové péče 

 

 

 

 

 

6. 11. 2017, Mgr. Miroslav Šafář 



SEZNAM PŘÍLOH: 

• Kopie zápisů z jednání pracovní skupiny 

� Zápis z jednání pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko ze dne 1. 2. 2017 

� Zápis z jednání pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko ze dne 5. 4. 2017 

� Zápis z jednání pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko ze dne 9. 10. 2017 

• Akce obnovy realizované nebo připravované v roce 2017 (fotodokumentace) 

• Akce pořádané ve spolupráci se členy pracovní skupiny v roce 2017 

� Uctění památky obětí 2. světové války dne 7. 5. 2017 (fotodokumentace) 

� Povídání s panem Františkem Plechem dne 21. 6. 2017 (plakát + fotodokumentace) 

� Jevíčkovění ve dnech 1. – 3. 6. 2017 (plakát + fotodokumentace) 

� Výstava „V náručí památkové a archeologické péče“ ve dnech 8. – 23. 8. 2017 (plakát + 

fotodokumentace) 

� Jevíčská pouť ve dnech 19. – 20. 8. 2017 (plakát + fotodokumentace) 

� Dny evropského dědictví ve dnech 9. – 17. 9. 2017 (plakát + fotodokumentace) 

� Odhalení pomníku obětem 1. světové války dne 4. 11. 2017 (plakát + fotodokumentace) 

• Kopie článku ze Svitavského deníku  

� Secesním domům vrátí jejich šarm ze dne 22. 3. 2017  

� Nestor malohanácké vlastivědy oslavil 85 let ze dne 3. 4. 2017  

� Křivánkův mlýn je zpět ze dne 30. 6. 2017 

� V náručí památkové péče ze dne 10. 8. 2017 

� Odhalili pomník obětem velké války ze dne 7. 11. 2017 

• Kopie článků z měsíčníku města Jevíčka „Jevíčský zpravodaj“  

� leden 2017 – článek od Františka Plecha: Čeho se dočkali Židé 

� březen 2017 – článek od Karla Jelínka: Březen 1942 – začátek konce jevíčských židů a příběh 

jedné rodiny 

� březen 2017 – článek od Davida Vícha: Neobvyklá archeologická situace z doby římské 

od Jevíčka  

� duben 2017 – článek od Miroslava Šafáře: Tři budovy v Městské památkové zóně Jevíčko 

dostanou nový kabát 

� červenec 2017 – článek od Rudolfa Berana: V oblastech umění máme zjevně co nabídnout 

� červenec 2017 – článek od Františka Plecha: O větším cymbálu na městské věži 

� červenec 2017 − článek od Heleny Ulčové: Městské muzeum – Návraty  

� srpen 2017 – článek od Miroslava Šafáře: Okurková sezóna nám o prázdninách nehrozí… 



� srpen 2017 – článek od Františka Plecha: Zajímavosti z Jevíčka a okolí z let v letopočtech 

končící sedmičkou (1. díl) 

� srpen 2017 – článek od Heleny Ulčové: Městské muzeum – půlroční bilancování 

� září 2017 – článek od Jitky Budigové: Tradice Dnů evropského dědictví v Jevíčku a péče 

o památky 

� říjen 2017 – článek od Františka Plecha: Zajímavosti z Jevíčka a okolí z let v letopočtech 

končící sedmičkou (2. díl) 

� říjen 2017 – článek od Heleny Ulčové: Ohlédnutí 

� listopad 2017 – článek od Františka Plecha: Zajímavosti z Jevíčka a okolí z let v letopočtech 

končící sedmičkou (dokončení) 

� listopad 2017 – článek Františka Plecha: Drobné pamětihodnosti v Jevíčku a na předměstí 

v celém jeho katastru 

  



















Fotografie z akcí obnovy realizovaných nebo připravovaných v roce 2017 

V roce 2017 byly realizované čtyři akce obnovy na území MPZ Jevíčko. Na první fotografii investiční 

technik a člen pracovní skupiny Dalibor Šebek s pracovnicí pam. péče MěÚ Moravská Třebová 

Bc. Blankou Žouželkovou při kontrolním dni v rámci obnovy fasády a výměny oken na průčelí 

městského domu čp. 71. Další fotografie je z kontroly akce obnovy fasády budovy MěÚ (nepamátka 

v MPZ). Členové pracovní skupiny zajišťují také publicitu poskytovatele dotace Ministerstva kultury 

(poslední 2 fotografie jsou z akce obnova církevní části fasády čp. 51). 

 

 

 

 

  



Do Anketního dotazníku pro rok 2018 bylo zařazeno sedm nových akcí obnovy. Na prvních třech 

fotografiích investiční technik a člen pracovní skupiny Dalibor Šebek obhlíží s restaurátorem 

a technologem zpracování stav křížů před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a dlažby v zápraží 

zámečku. Na poslední fotografii obhlíží s projektantem opěrnou zeď kolem zámečku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Fotografie z pietního aktu k uctění památky obětí 2. světové války konaného 

u pomníku obětem fašismu dne 7. 5. 2017 

 

 

Fotografie z pietního aktu: Martin Vykydal  





Fotografie z povídání s panem Františkem Plechem dne 21. 6. 2017 

V sále zámečku proběhlo neformální setkání s panem Františkem Plechem, učitelem, vynikajícím 

hudebníkem, vlastivědným badatelem a dlouholetým kronikářem města Jevíčka. Hovořilo se 

především o historii města, kronikách a Jevíčku.  

 

 



 

 
 

Fotografie z povídání s panem Plechem: Martin Vykydal  



 



Fotografie z Jevíčkovění konaného ve dnech 1. – 3. 6. 2017 

Jevíčkovění, tradiční festival múz, originálního teatru, literatury, výtvarného umění a hudby, byl 

zahájen ve čtvrtek 1. 6. 2017 v kostelíku sv. Bartoloměje, kde přítomným Dada Klementová 

(na fotografii vlevo) a studenti JAMU předvedli „Poezii v hudbě“. Na fotografii vpravo je hlavní 

organizátor a člen pracovní skupiny Mgr. Rudolf Beran. 

 

 



V pátek 2. 6. 2017 se u zámečku konal happening s Pavlem Valentou (na fotografii vlevo), autorem 

knihy Muřinoh a Krchomilka. Na fotografii vpravo paní Stanislava Kavanová, vedoucí knihovny, 

s panem Mgr. Beranem, členem pracovní skupiny. 

 
 

 
 

  



V rámci Jevíčkovění se v synagoze uskutečnila vernisáž výstavy zesnulého jevíčského 

výtvarníka Rudolfa Šnébergera. 

 
 

Na fotografii přebírá pan Mgr. Miroslav Šafář, předseda pracovní skupiny, obraz od paní Zity 

Böhmové nazvaný „Staré časy“, který paní Böhmová věnovala městu Jevíčko. 

 



V sobotu 3. 6. 2017 se program Jevíčkovění přesunul do prostor bývalého augustiniánského 

kláštera.  

 

 

 



 

V atriu bývalého augustiniánského kláštera přivítali členové pracovní skupiny pana Milana 

Nechutu, malohanácky píšícího Pražáka s jevíčskými kořeny, a mnohé další místní i přespolní 

umělce. 

 

 



 

 

Fotografie z Jevíčkovění 2017: Martin Vykydal  





Fotografie z výstavy „V náručí památkové a archeologické péče“ konané 

ve dnech 8. – 23. 8. 2017 

V úterý 8. 8. 2017 byla v synagoze zahájena vernisáží s hudebním doprovodem výstava s názvem 

„V náručí památkové a archeologické péče“. Na fotografiích starosta města a člen pracovní skupiny 

Dušan Pávek, dipl. um., místostarosta a předseda pracovní skupiny Mgr. Miroslav Šafář a správkyně 

městského muzea a členka pracovní skupiny Helena Ulčová. 

 

 



Panelová část výstavy, kterou zapůjčil Národní památkový ústav v Pardubicích, přinášela informace 

o městských památkových rezervacích a zónách v Pardubickém kraji. 

 

 



 

 



V archeologické části bylo možné shlédnout např. keramiku z přelomu 14. a 15. století, pozdně 

gotické římsové kachle, bronzový depot z muzejních sbírek nebo repliku bronzového meče. 

 

 

 



 

 

Fotografie z výstavy: Martin Vykydal  





Fotografie z Jevíčské pouti konané ve dnech 13. – 14. 8. 2016 

Slavnostní mše svatá sloužená v kostele Nanebevzetí Panny Marie panem farářem Mgr. Ing. Josefem 

Slezákem (členem pracovní skupiny). 

 

 



 

 

Fotografie ze mše svaté: Martin Vykydal  
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Fotografie ze Dnů evropského dědictví konaných 9. – 17. 9. 2017 

Dny evropského dědictví zahájili členové pracovní skupiny Dušan Pávek, dipl. um., Mgr. Miroslav 

Šafář a Helena Ulčová v sobotu 9. 9. 2016 v prostorách bývalé sýpky, kde byly prezentovány 

nejvýznamnější památky v Jevíčku. 

 

 



 

 

 

 



Na zámečku se bylo možné podívat na stolové úpravy v reprezentačním sále. 

 

 

 



V rámci Dnů evropského dědictví bylo rovněž otevřeno Městské muzeum Jevíčko, v kterém si mohli 

návštěvníci prohlédnout sbírku porcelánu, fajánse a cínové nádobí, cechy a řemesla, ale také se např. 

dozvědět něco o osobnostech a kultuře Malé Hané. 

 

 



 

 

 

 



Do muzea se v červnu 2017 vrátil muzejní exponát „Model mlýna Ludvíka Křivánka“ z roku 1928, 

který byl na počátku roku 2016 odvezen do Brna na restaurování. 

 



V synagoze bylo ve Dnech evropského dědictví možné shlédnout výsledky archeologického výzkumu 

v rámci akce Revitalizace Palackého náměstí. 

 

Otevřena byla také městská věž, která nabízí nejen nádherný výlet na město a okolí, ale v jejích 

vnitřních prostorách se nachází rozsáhlá expozice popisující historii Jevíčka.  

 



 

Hodinový stroj v patře pod zvonicí ovládá ručičky na cifernících do všech světových stran. 

 

 



Součástí věže je i zvonice, v které visí čtyři zvony, mezi kterými musí návštěvníci při výstupu na věž 

projít. 

 

 

  



Výhled z městské věže na památky města – na první fotografii je zachycen areál bývalého 

augustiniánského kláštera s barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, na druhé fotografii pak 

městské hrady v pozadí s renesančním zámečkem. 

 

 

Fotografie ze Dnů evropského dědictví 2017: Martin Vykydal 



 Město Jevíčko ve spolupráci 
s Městským muzeem Jevíčko  

Vás srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ 
POMNÍKU OBĚTEM 
1. SVĚTOVÉ VÁLKY

sobota 4. listopadu 2017 v 15 hodin 
v parku u Zámečku

Od 15,30 hodin proběhne v sále Zámečku přednáška  
doc. PaedDr. Petra Koliska, Ph.D. na téma: 

„První světová válka – italská fronta a vznik  
československé domobrany“,

 která bude doplněna fotografickou výstavou městského muzea.
 



Fotografie ze slavnostního odhalení pomníku obětem 1. světové války 

konaného dne 4. 11. 2017 

V sobotu 4. 11. 2017 byl slavnostně odhalen pomník obětem 1. světové války, který zhotovilo 

kamenosochařství HEMZAL Konice dle návrhu MgA. Renaty Štindlové. Na pomníku je uvedeno 

57 občanů, kteří padli v boji, zemřeli na zranění nebo se stali nezvěstnými. 

 

 



Na fotografii zleva farář a člen pracovní skupiny Ing. Mgr. Josef Slezák, starosta a člen pracovní 

skupiny Dušan Pávek, dipl. um. a místostarosta a předseda pracovní skupiny Mgr. Miroslav Šafář 

 

 



 

Po odhalení pomníku obětem 1. světové války proběhla v sále zámečku přednáška doc. PaedDr. Petra 

Koliska, Ph.D. na téma „První světová válka – italská fronta a vznik československé domobrany“, 

doplněná fotografickou výstavou městského muzea. 

 

 

 



Fotografickou výstavu v zámečku připravila správkyně městského muzea a členka pracovní skupiny 

Helena Ulčová. 

 

 

Fotografie z odhalení pomníku: Martin Vykydal, Mgr. Miroslav Šafář a Jindřich Červinka 



Článek ze Svitavského deníku ze dne 22. 3. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Článek ze Svitavského deníku ze dne 3. 4. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Článek ze Svitavského deníku ze dne 30. 6. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Článek ze Svitavského deníku ze dne 10. 8. 2017 

 

 

 



Článek ze Svitavského deníku ze dne 7. 11. 2017 
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7gjq"ug"fq8mcnk"žkffi
15. 3. 1939 

/" X{uvFjqxcngemfi" rcu{" ¦" Rtqvgmvqtƒvw" uvƒn{"opqjq"rgpF¦" c" xg™mgt$"
lglkej"oclgvgm"rtqrcfn"U‡™k0

/"žkfqxum$o"cfxqmƒv^o"d{nc"¦cmƒ¦ƒpc"xg™mgtƒ"8kppquv0
17. 3. 1939  
/"NfimcV^o"¦ƒmc¦"xg™mgtfi"8kppquvk"rtczg"x"pgoqepke‡ej0
21. 6. 1939  
/"¥cdcxgp‡"0kfqxumfijq"oclgvmw"c"rqrtxfi"uvcpqxgpq."mfq"lg"žkf0
1940  
/"Rq8ƒvmgo"tqmw"gxkfqxƒp"xg™mgt$"0kfqxum$"oclgvgm0
/"Fq"0kfqxum$ej"Þtgo"pcuvqwrknk"pFog8v‡"urtƒxek0
/"Ocnfi"0kfqxumfi"qdej^fm{"c"0kxpquvk"d{n{"¦tw™gp{0
2. 3. 1940 

/" žkf^o" pcV‡¦gpq" qfgx¦fcv" x™gejp{" egppquvk" fq" dcpmqxp‡" ¿uejqx{"
rqf"pFogemqw"mqpvtqnqw0

/"Qfgx¦fcv"tq¦jncuqxfi"rVkl‡oc8g0
1. 9. 1941  

/""Owugn"mc0f$"žkf"pc"xgpmqxp‡o"qfFxw"pqukv"0nwvqw"™guvke‡rqw"jxF¦fw"
u"8gtp$o"pƒrkugo"äLWFGÑ."dg¦"mvgtfi"ug"qf"38"ngv"pguoFn"wmƒ¦cv"pc"
xgVglpquvk0

/""Vcmvq"q¦pc8gp$o"žkf^o"d{nq"¦cmƒ¦ƒpq"ejqfkv"rq"ejqfp‡e‡ej0
/""Fq"Lgx‡8mc"fq"ätcdkpƒvwÑ"x"Uqwfp‡"1žkfqxumfi1"wnkek"fpgu"80r0"7:"d{n{"
wd{vqxƒp{"vVk"0kfqxumfi"tqfkp{"¦"LctqoFVke"c"lgfpc"¦"óuqdtpc0"Uejƒ-

¦gn{"ug"vco"k"0kfqxumfi"fFvk"¦"Lgx‡8mc."qdlgmv"d{n"rVgrnpFp0
/""PguoFnk"x{ejƒ¦gv"rq"420."x"¦koF"rq"3:0"jqfkpF"pc"wnkek0"
1941  
/""Qfgdtƒp{"™ke‡"uvtqlg."n{0g"c"vgrnfi"qdng8gp‡"1pc"x$ejqfp‡"htqpvw10
/""žkf^o"qd8cpumfi"ngikvkoceg"q¦pc8gp{"r‡uogpgo"?L?0
/""Dg¦"rqxqngp‡"ug"pguoFnk"uvFjqxcv."8k"oFpkv"x"o‡uvF"d{fnk™vF0
/""Dg¦"rqxqngp‡"ug"pguoFnk"x¦fcnqxcv"¦"o‡uvc"d{fnk™vF0
/""Ctklumfi"rqfpkm{"pguoFn{"žkf{"¦coFuvpƒxcv0
/""žkf^o"d{n"¦cmƒ¦ƒp"xuvwr"fq"x™gej"xgVglp$ej"c"urqng8gpum$ej"o‡uv-
pquv‡0

/""Fq"qdejqfw"oqjnk"ejqfkv"pcmwrqxcv"lgp"x"wt8gpqw"fqdw0
/""žkfqxumfi"fFvk"d{n{"x{nqw8gp{"¦g"x™gej"uvwrP^"™mqn0
/""Ctkl™v‡"w8kvgnfi"lg"pguoFnk"cpk"uqwmtqoF"x{w8qxcv0
/""žkfqxumfi"fFvk"ug"pguoFn{"ug"ux$ok"ctklum$ok"mcoctƒf{"uv$mcv0
/""X"0gng¦pk8p‡"fqrtcxF"pguoFn{"w0‡xcv"t{ejn‡m^0
/""X"quqdp‡ej"xnce‡ej"d{n"rtq"žkf{"x{jtc¦gp"¦xnƒ™vp‡"xciqp0
/""žkf^o"d{n{"qfgdtƒp{"vgnghqp{"c"pguoFnk"w0‡xcv"cpk"xgVglp$ej"vgnghq-

p^0
/""OFnk"qog¦gp$"rV‡fFn"rqvtcxkp."vwm{"c"ocuq"pgfquvƒxcnk"x^dge0""
""""1"X"Lgx‡8mw"lko"qduvctƒxcnc"ocuq"rcp‡"Tgkukiqxƒ01"
/"Pgd{n{"lko"x{fƒxƒp{"rqwmc¦{"pc"qdwx"c"qfFx0
10. 3. 1942 

/"Urtƒxc"0kfqxumfi"pƒdq0gpumfi"qdeg"x"Lgx‡8mw"qdft0gnc""rV‡mc¦"rVkrtcxkv"
0kfqxumfi"qd{xcvgnuvxq" m" jtqocfpfiow" vtcpurqtvw" c" qflg¦fw" ¦" Lg-

x‡8mc0
14. 3. 1942  
/""d{n"rtqxgfgp"q¦pƒogp$"vtcpurqtv0"Tƒpq"pƒmncfp‡o"cwvgo"d{nk"rq-

uvwrpF"x™kejpk"fqrtcxgpk"pc"pƒftc0‡"ug"¦cxc¦cfn{"fq"72"mi."rqvqo"
¦xnƒ™vp‡o" xncmgo" rVgu" Dqumqxkeg." mfg" pcuvqwrknc" 8ƒuv" 0kfqxumfijq"
qd{xcvgnuvxc"¦"Dqumqxke"u"e‡ngo"Dtpq0

Vqjq"fpg"umqp8knc"gzkuvgpeg"0kfqxumfi""mqowpkv{"x"Lgx‡8mw0
" /" X" DtpF" owugnk" qfgx¦fcv" Þpcp8p‡" jqvqxquv." fqmncf{." rqfgrucv"
opqjq"rcr‡t^"c"mc0f$"fquvcn"pc"ngrgpeg"8‡unq."mvgtfi"owugn"pqukv"pc"
rtqxƒ¦mw"¦cxF™gpfi"pc"mtmw0"

" 0000"uvcnk"ug"rqwj$o"8‡ungo0
3:0"50"3;64"" /" ¥" Dtpc" d{n" x{rtcxgp" ¦xnƒ™vp‡" xncmqx$" vtcpurqtv" /" Ce" 

/"fq"Vgtg¦‡pc."mvgt$"vco"fqlgn0
3;0"50"3;64"" /"Vco"lko"d{n{"qfPcv{"lg™vF"fcn™‡"xFek."mvgtfi"uk"xg¦nk0

Lgx‡8mq" 360" 50" 3;64" qrwuvknq" egnmgo" 333" žkf^." xƒnmc" wrn{pwnc" c" rq"
pkej" ¦^uvcn" logpp$" ug¦pco" 324"
¦gupwn$ej" pc" t^¦p$ej" o‡uvgej"
Gxtqr{0" Fq" Lgx‡8mc" ug" xtƒvknk" J{-
pgm" Lgn‡pgm" c" Oktkco" švcorhq-

xƒ." ¦" LctqoFVke" fq" Rtcj{" rVklgnc"
Cpvqpkg" Dngkgtqxƒ" rtqxfcnc" ug"
¦c" Rcxnƒvc." lgl‡" u{p" Ngq" Rcxnƒv" lg"
Vgfkvgngo" žkfqxumfijq" ow¦gc" 
x"Rtc¦g0    Htcpvk™gm"Rngej

X¦fFnƒxce‡"rtqitco" 
FQQFRCFW"

Uvctvwlg"uqwvF0" 
rtq"uvVgfq™mqnƒm{"

Vq"hcmv"pgx{8kuv‡™#"U"v‡ovq"rqfvkvwngo"uvctvwlg"x¦fFnƒxce‡"rtqitco"
FQQFRCFW"ftwjfi"mqnq"uqwvF0g"rtq"uvVgfp‡"™mqn{0"Fpgo"x{jnƒ™g-

p‡"vx^t8‡jq"mnƒp‡."pc" lgjq0"mqpek"uk"x‡vF¦qxfi"qfpguqw"72"vku‡e"mq-

twp"pc"ocvwtkvp‡"rngu."lg"3;0"nkuvqrcf."mf{"uk"rVkrqo‡pƒog"UxFvqx$"
fgp"vqcngv0"RtƒxF"qfrcfp‡"xqfqw"c"urtƒxp$o"¦cejƒ¦gp‡o"u"p‡"ug"
rtqitco"äFQQFRCFW"cpgd"Eq"fq"mcpcnk¦ceg"pgrcvV‡Ñ"lk0"qf"tqmw"
4236"¦cd$xƒ0

äK" vgpvqmtƒv" dwfg" ¿mqngo" uqwvF0‡e‡ej" ug¦pƒokv" x{dtcpqw" e‡nq-

xqw" umwrkpw" u" v‡o." eq" pgrcvV‡" fq" mcpcnk¦ceg0" ¥oFp‡og" cng" ¦r^-

uqd"¦vxƒtpFp‡0"¥cv‡oeq"rVgf"fxFoc"ngv{"uqwvF0‡e‡"x{vxƒVgnk"xkfgc."
vgpvqmtƒv"dwfg"lglkej"¿mqngo"itcÞmc0"Oqjqw"x{vxƒVgv"dknndqctf{."
rncmƒv{."mqokmu{."eqmqnk"lg"pcrcfpg0"VF™‡og"ug"pc"uxF0‡"c"pgqvVgnfi"
pƒrcf{.Ñ"Vgmn"Kpi0"¥fgpFm"šwpmc0

RVkrqopFn."0g"uqwvF0"lg"wt8gpƒ"vV‡fp‡o"mqngmvkx^o."vgf{"umwrkpƒo"
uvwfgpv^"i{opƒ¦k‡"c"uvVgfp‡ej"™mqn0"RqfqdpFl™‡"kphqtoceg"m"¦cfƒ-

p‡"c"rtcxkfnc"uqwvF0g"pclfqw"pc"hcegdqqmw."mfg"pcng¦pqw"kpurktcek"
x"rqfqdF"¿urF™p$ej"xkfg‡"¦"rVgfejq¦‡jq"tq8p‡mw."c"vcmfi"pc"yyy0
fqqqfrcfw0e¦0" ¥fg" ug" x" ugmek" rtq" uvVgfp‡" ™mqn{" vcmfi"oqjqw"fq"
uqwvF0g"¦ctgikuvtqxcv0"X‡vF¦"dwfg"x{jnƒ™gp"x"dVg¦pw"w"rV‡ng0kvquvk"
UxFvqxfijq"fpg"xqf{0

QuvcvpF"egnfi"ygdqxfi"uvtƒpm{"rtqlgmvw"yyy0fqqfrcfw0e¦"ocl‡"¦c"
ugdqw"x$¦pcopqw"rtqoFpw0"¥ƒlgoe^o"¦"Vcf"™ktqmfi"xgVglpquvk"pc-

d‡¦‡"x‡eg"¦cl‡ocx$ej"xkfg‡."kphqtoce‡."vkr^"c"tcf"m"vfiocvw"qfrcfp‡"
xqf{0""äRtqlfqw"ug"pcrV‡mncf"8kuv‡tpqw"qfrcfp‡ej"xqf0"Pc"xncuvp‡"
q8k"wxkf‡."eq"¦r^uqdwl‡"pc"8kuv‡tpF"vwm{"c"lcm"ug"qfuvtcPwl‡"c"ug¦pƒ-

o‡"ug"k"u"fcn™‡ok"ftwj{"qfrcfw."mvgtfi"pgrcvV‡"fq"vqcngv{"pgdq"mw-

ej{Pumfijq"fVg¦w"c"vcmfi"u"v‡o."lcm"u"pkok"urtƒxpF"pcnq0kv.Ñ"rVkdn‡0knc""
Tqocpc"Hngkuejnkpigtqxƒ0

X"ugmek"ärtq"¦ƒmncfp‡"™mqn{Ñ"uk"fFvk"c"w8kvgnfi"oqjqw"rVg8‡uv"pFmqnkm"
fqdt$ej"f^xqf^."rtq8"uk"fq"vV‡f{"rq¦xcv"mqeqwtc"CIKjq."mvgt$"lg"
rt^xqfego"egnfijq"rtqlgmvw0"Rq"tgikuvtcek"uk"rV‡oq"qp/nkpg"qdlgf-

pcl‡"x$wmqxqw"jqfkpw"8k"uk"dwfqw"oqek"uvƒjpqwv"¦cl‡ocxfi"ocvgtk-
ƒn{"rtq"x$wmw0"Fqrquwf"ug"rtqitcow"wt8gpfijq"rtq"rtxp‡"uvwrgP"
¦ƒmncfp‡ej"™mqn"¦¿8cuvpknq"lk0"9"222"fFv‡0

Q"rtqlgmvw"FQQFRCFW

X¦fFnƒxce‡" rtqitco" äFQ-

QFRCFW"cpgd"Eq"fq"mcpcnk-
¦ceg"pgrcvV‡Ñ."¦cjƒlknc"x"tqeg"
4236" urqng8pquv" Gpgtikg"
CI" Dqjgokc" c" lgl‡" fegVkpfi"
urqng8pquvk"7GXCM"c0u0."XcM"
Dgtqwp."XJQU."c0" u0"Oqtcx-
umƒ" VVgdqxƒ." XQFQU" Mqn‡p."
XU"Ejtwfko"c"CSWC"UGTXKU"
T{ejpqx"pcf"MpF0pqw0""V{vq"
urqng8pquvk" ug" ¦coFVwl‡" pc"
rtqxq¦qxƒp‡" xqfqjqurqfƒVumfijq" oclgvmw" oFuv" c" qde‡0" MtqoF"
fqfƒxgm"rkvpfi"xqf{"¦clk™¥wl‡" k" 8k™vFp‡"qfrcfp‡ej"xqf0"Dqjw0gn." x"
qfrcfp‡"xqfF."c"vgf{"k"x"mcpcnk¦cek."xgnok"8cuvq"mqp8‡"rVgfoFv{"c"
nƒvm{."mvgtfi"fq"p‡"pgrcvV‡0"Pglgp0g"rq™mq¦wl‡"mcpcnk¦c8p‡"rqvtwd‡"c"
fcn™‡"¦cV‡¦gp‡."cng"vcmfi"¦x{™wl‡"pƒmncf{"pc"8k™vFp‡"qfrcfp‡ej"xqf0"

Vqcngvc"pgp‡"qfrcfmqx$"mq™#"K"vq"lg"lgfpq"¦"mn‡8qx$ej"vfiocv."mvg-

t$o"ug"rtqitco"FQQFRCFW"¦cd$xƒ0"V‡o."0g"pFeq"x{jqf‡og"pgdq"
x{nklgog"fq"¦ƒejqfw"8k"fVg¦w."vqvk0"rtqdnfio"pgok¦‡."cng"¦c8‡pƒ0"

Mqpvcmv<""Tqocpc"Hngkuejnkpigtqxƒ."
g/ockn<"t0àgkuejnkpigtqxcBxjqu0e¦
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Březen 1942 – začátek konce jevíčských židů a příběh jedné rodiny
Zrůdné nacistické plány na likvidaci jedné lidské rasy v Evropě dostaly 
konkrétní podobu až na konferenci 20. ledna 1942 u jezera Wannsee 
na západním okraji Berlína. S podrobným scénářem systematického vy-

vražďování seznámil účastníky Reinhard Heydrich. Výsledky jsou známy: 
šest milionů evropských Židů…
V samotném Německu se Židé ocitali na okraji společnosti již v roce 
1933, zcela pak po vyhlášení norimberských zákonů v roce 1935 a od 
března 1938 po tzv. anšlusu Rakouska i tam. Plány na vyhlazení všeho 
židovského obyvatelstva nacisté postupně uplatňovali na všech jimi ob-

sazených či dobytých územích. Norimberské rasové zákony předzna-

menaly holocaust.
Období druhé republiky (Česko-Slovenská republika od 1. října 1938 
do 14. března 1939)  již znamenalo pro židovské obyvatelstvo značný 
úbytek společenského a ekonomického postavení. V prvních říjnových 
dnech, kdy do vnitrozemí prchalo české obyvatelstvo a mezi nimi ži-
dovští spoluobčané ze Sudet připojených k Říši, nebyli Židé právě vítáni. 
Společenské klima v ČSR ještě více potemnělo po „křišťálové noci“, na-

cisty zorganizované v noci z 9. na 10. 11. 1938 v Německu, v připojených 
Sudetech a v Rakousku.     
Předválečné Jevíčko, ze tří stran bezprostředně dotýkající se říšské hra-

nice, nežilo izolováno od napětí a přicházejících událostí oné doby. Tím 
spíš, že tu žilo mnoho židovských rodin v relativně sousedské shodě 
s českou většinou i s německou menšinou. V Růžové ulici žila mnoho-

četná rodina Vilema Jellinka, obchodníka s koňmi. S manželkou Růže-

nou (1868) vychovali devět dětí. Po smrti otce (1939) převzal živnost 
starší syn Herman (1897), i když se svou rodinou bydlel v Židovské (dnes 
Soudní) ulici. Mladší syn Hynek (1907) se vyučil řezníkem, později udě-

lal řidičský kurz pro šoféry z povolání, byl zaměstnán v Brně jako řidič 
ředitele jedné banky, a poté získal koncesi na taxi, které provozoval 
v Jevíčku do jara 1939. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava zavedli 
Němci norimberské zákony v plném rozsahu. Pro Hynka to znamena-

lo nejprve odnětí koncese k taxislužbě. Nastoupil k paní Procházkové, 
která provozovala autobusovou linku Jevíčko-nádraží-sanatorium  jako 
řidič autobusu. Netrvalo dlouho a Žid nesměl převážet lidi. Následovalo 
zaměstnání u fy Kritzbach jako řidič nákladního auta. Židům byly ode-Židům byly ode-idům byly ode-

brány řidičské průkazy. Tak tedy pak práce v Mackerlově cihelně. Jenže 
mnozí podnikatelé se v této době obávali zaměstnávat Židy. Pak už zby-Židy. Pak už zby-idy. Pak už zby-

la jen práce na stavbě dálnice. Hynek se v roce 1940 oženil, v červenci 
1941 se narodila dcera Fanynka. Nestačilo, aby uživil jen svou rodinu. 
Vzal na sebe povinnost pomoci se zaopatřením maminky. Sestry se rov-

něž ocitly v existenčních potížích. Irma a Hermína měly dobré postavení 
v brněnských irmách, které ztratily, Betty, Joseina a Regina modistky 
a švadleny v Brně také vyhozeny z práce. Betty, rozvedená z manželství 
s árijcem měla čtrnáctiletou dceru Olgu. Anna v domácnosti, nejmladší 
Františka zemřela v roce 1936 a je pochována vedle otce na místním 
židovském hřbitově. Na začátku r. 1942 musela celá rodina opustit svůj 
dům, protože čeští Židé nesměli vlastnit nemovitý majetek. Nábytek 
musely rodiny uložit do synagogy. Hynkovo auto bylo zabaveno již dří-
ve. Blížilo se osudné datum…  
15. březen 1942, ráno 5:00 hod. - ono osudné datum, znamenající ještě 
rychlejší spád tragických událostí. Po předchozí výzvě starosty židovské 
obce S. Stampfa jsou všichni židé soustředěni ve zrušené židovské škole. 
Jsou jim přidělena čísla a v půl sedmé začíná po intervalech, starci, ženy, 
děti, muži odvoz na nádraží Krejcarovým a pivovarským autem. Hynek 
s osmiměsíční dcerou v náručí. Kdo nemůže chodit, je vezen sanitou. 
Z nádraží odjezd zvláštním vlakem do sběrného tábora v Brně do přepl- Brně do přepl-Brně do přepl-
něné budovy nedostavěné školy. Po 3-4 dnech jsou nočními tramvajemi 
převezeni na nádraží a odtud vlakem do Bohušovic n/Ohří, 3 km od 
Terezína. Po příjezdu nástup a rozdělení: muži zvlášť, ženy zvlášť, děti 
do pěti let zůstaly u matek, starší umístěny do „Kinderheimu“. Tak se 
stalo, že Hynek je „ubytován“ v Sudetských kasárnách a manželka Lotte 
s dítětem v Drážďanských kasárnách. Všichni jsou podchyceni místním 

pracovním úřadem, který denně rozdílel práce pro terezínské ghetto.
1. září 1942 umírá maminka Růžena. V té době Hynek pracuje ve skupi-
ně, která pohřbívá zemřelé. Má tedy možnost maminku umístit ve spo-

lečném hrobu tak, aby ve víře, že toto peklo přežije, si ji jednou přenese 
do Jevíčka. Podle stromů v okolí si místo vrývá do paměti. Denní počet 
mrtvých prudce vzrůstá, komandatura rozhoduje o stavbě krematoria. 
Je zakázán jakýkoliv styk mezi osazenstvem jednotlivých kasáren. Hynek 
se nesetkal ani se sestrami, ani s rodinou bratra. Manželku a dceru po-

prvé uviděl po třech měsících jen náhodně. Když na stavbě vlečky nebo 
krematoria utrpěl úraz, manželka se to dověděla a poprosila parťačku 
o úklid v ´jeho´ kasárnách, aby ho navštívila. Po nějaké době se Hyn-

kovi podařilo setkat se s manželkou a dcerou v ´jejích´ kasárnách. Při 
jedné takové návštěvě se stalo, že otěhotněla a v srpnu 1943 se narodil 

chlapec Zdeněk (někde uváděno Zdenko). Když ho maminka v nuzných 
podmínkách ghetta „vypiplala“ do 14 měsíců, byla 6.10. 1944 s oběma 
dětmi zařazena do transportu Eo do Osvětimi. Tam jejich životy skončily. 
V témže měsíci je Hynek s několika jevíčskými Židy zařazen do trans- témže měsíci je Hynek s několika jevíčskými Židy zařazen do trans-idy zařazen do trans-

portu také směr Osvětim. Životní (?) podmínky v tomto vyhlazovacím 
táboře jsou obecně známé. I on zažil různé selekce, ale vždy náhodou či 
štěstím ušel konečné smrti. Nakonec se odvážil velkého rizika, které ho 
mohlo okamžitě stát život. Na poslední chvíli se dověděl, že nastoupená 
skupina mužů je určena k odjezdu na práce do Bavorska. Využil krátké 
nepozornosti dozorujícího SS-mana a zařadil se do skupiny. Lékař ho 
jen letmo prohlédl a tak se dostal do transportu, který hned odjížděl. 
Po dvoudenní cestě přijeli do lágru Kauferring, který náležel pod správu 
Dachau. Přijeli v noci, ráno hned do práce, on zařazen jako pomocný 
elektrikářský dělník do nově zřízeného tábora Landeshut. Tam si vaři-
li sami, trochu se zotavili. Po nějaké době byli přemístěni do tábora 
v Mühldorfu. Budíček ve 3 hod., 7 km na práci do lesa, večer 7 km zpět. 
Následkem drobného úrazu dostal legmónu na pravé noze, proto byl 
zařazen do „pochodu smrti“. Ten se už neuskutečnil protože blížící se 

americká armáda za tři dny (28. 4.) tábory osvobodila. Pět týdnů byl lé-

čen v americkém lazaretu, pak Plzeň, Brno a 6. června 8:15 hod. Jevíčko. 
Výše zmíněná Olga (1927-1995), dcera rozvedené Betty, unikla trans-

portům. To díky tomu, že byla ze smíšeného manželství a starala se o ni 
rodina otce a kamarádka její matky. Po přežitých stresech onemocněla 
velmi silným astmatem a po válce byla léčena ve Vysokých Tatrách. 
V roce 1948 se provdala a navzdory pokračující nemoci se narodila 
dcera Hana. Ta dnes žije s rodinou v Žatci a často se setkáváme. Na- Ta dnes žije s rodinou v Žatci a často se setkáváme. Na-

posled v září s našimi rodinami v Terezíně u pomníčku její prababičky 
Růženy.    
„Účet“ německého nacismu vystavený rodině Jelínkových byl tento: 
Maminka Růžena (Terezín) 1. 9. 1942. Hynkovy sestry Irma, Hermína, 
Regina, Anna (Piaski) - prohlášeny za mrtvé 1. 10. 1942, Josefa (Minsk) 
-  prohlášena za mrtvou 16. 5. 1942, Betty (Birkenau) - prohlášena za 
mrtvou 6. 3. 1944. Hermanova rodina: Herman a jeho žena Hermína, 
děti Helena, Gertruda, Ota (Riga) - prohlášeni za mrtvé 20. 3. 1943. Hyn-

kova rodina: jeho žena Lotte, děti Františka a Zdeněk (Osvětim) - prohlá-

šeni za mrtvé 6. 4. 1945. Pozn.: Datum prohlášení za mrtvou mohl soud 
určit 6 měsíců po poslední stopě nezvěstné osoby.
Nacistickým plánům také unikla Mirjam Stampfová (7. 9. 1927 - 10. 1. 
1999). Její otec měl v Jevíčku obchod s textilem. Mirjam byla aktivní 
skautka a studovala na jevíčském gymnáziu, dokud Němci židy ze škol 
nevyhnali. Jak jsem již uvedl, jevíčští Židé nastupovali do transpor-
tů určených do ghetta Terezín ze sběrného místa ve škole v Brně na 
dnešní Merhautově ulici. Mirjam s bratrem Michalem (1931) a rodi- bratrem Michalem (1931) a rodi-bratrem Michalem (1931) a rodi-
či Vítězslavem (Siegfriedem) a Elou odjeli z Brna transportem Ai 8. 4. 
1942.  Z Terezína do Osvětimi byl otec poslán 28. 9. 1944, zbytek rodiny  
4. 10. 1944. Přežila jen Mirjam. Když se Mirjam vrátila bez rodičů a bez 

bratra do Jevíčka, z otcova obchodu a z je-

jich bytu nic nezbylo. Za to se setkala s duší, 
po rodičích a bratrovi nejdražší, s Márynkou. 
Márynka, neprovdaná paní Marie Vránko-

vá byla služebnou v rodině Stampfově. Pro 
Mirjam se stala druhou matkou, rádkyní do 
nepoznaného života, oporou k dokončení 
maturity (1948) a studia sociálních věd na br-
něnské univerzitě. Za studií se seznámila se 
svým budoucím manželem Laurenčíkem, kte-

rý studoval na lesnické fakultě. Po dokončení 
studia se vzali, žili v Olomouci a narodil se jim 
syn Michael. Manželství se po několika letech 
rozpadlo. Laurenčík emigroval do Švýcarska 
a k Mirjamině lítosti ho po letech následoval 
Michael. Mirjam byla silná žena, v Olomou-

ci měla mnoho přátel, kteří ji měli upřímně 
rádi. Do Jevíčka také často jezdila, dokud zde 
žili její známí. Po listopadu 1989, po dlou-

hých letech vzpomínek, se setkala se synem, 
s jeho rodinou a především s vnučkou Ester 
Leou a později s vnukem Davidem. Žel, někdy 
koncem roku 1998 Mirjam onemocněla a ze-

mřela 10. 1. 1999.  Je pohřbena na židovském 
hřbitově v Olomouci.                        

Pod jejím jménem je nápis: In memoriam Vítězslav Stampf-Osvětim 
1945, Eli Stampfová-Osvětim 1944, Michael Stampf-Osvětim 1944.  

    Karel Jelínek 

Prameny: - rodinný archiv a Chajejnu, List Židovské obce Olomouc
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Neobvyklá archeologická situace z doby římské od Jevíčka
V roce 2015 došlo v rámci průzkumu zaniklých komunikací na pomezí východních Čech (Lito-

myšlsko, Vysokomýtsko) a severozápadní Moravy (Malá Haná, Svitavsko) severozápadně od 
Jevíčka v lese směrem na Zadní Arnoštov k neobvyklému objevu. Těsně pod povrchem zde 
došlo k nálezu štítové puklice (kovová součást štítu zpevňující jeho střed) a dva hroty kopí. Pře-

devším štítová puklice datuje nález do doby markomanských válek (166-180 po Kr.) v průběhu 
doby římské. Je to přesně to neklidné období, z jehož průběhu máme zásluhou archeologů 
Regionálního muzea v Litomyšli (J. Němcová, P. Kejval) ve spolupráci Archeologickým ústavem 
v Brně (B. Komoróczi) doložen římský pochodový tábor v bezprostřední blízkosti Jevíčka.
Situaci nedoprovázely žádné další nálezy, jako zlomky keramiky, kosti, předměty ležely ve ste-

rilním podloží beze stop jakýchkoliv dalších situací. To činí interpretaci událostí na místě nálezu 
velmi obtížnou. Soubor bychom mohli vysvětlit jako neobvyklý hrob (ovšem bez kosterních 
pozůstatků, ať již spálených či nespálených) či jako obětinu související se zaniklou komunikací, 
v jejichž bezprostřední blízkosti předměty ležely.
V dané věci nám mohly pomoci pouze přírodovědné obory. Proto jsme na místě odebrali vzor-
ky pro stanovení zvýšené přítomnosti fosforu. Analýza následně skutečně prokázala zvýšnou míru fosforu v půdě v místě nálezu, což v daném 
případě může signalizovat přítomnost těla, které zcela podlehlo tlecím procesům. Bohužel nám to nic neříká, zda se jednalo o těšlo lidské či 
zvířecí, taktéž s absolutní jistotou neumíme říci nic o době, kdy k tomu došlo, vazba na objevené militarie ale patrně nebude náhodná.
Na základě zevrubné analýzy situace i získaných artefaktů se jako nejpravděpodobnější jeví dvě vysvětlení. Jednak může jít o zcela neobvyklou 
hrobovou situaci, vyloučit ale nemůžeme ani možnost, že se předměty do země dostaly jako obětina s částí zvířecího (?) těla ve vztahu k blízké 
komunikaci. Zda má situace vztah k římskému krátkodobému pochodovému táboru nebo k nedalekému pohřebišti z doby římské identiikova-

ném D. Víchem v r. 2006 (dnes zkoumaném Univerzitou v Hradci Králové), neumíme říci, každopádně je štítová puklice a dva hroty kopí svědkem 
neklidné doby ve druhé polovině 2. století.

PhDr. David Vích

Ohlédnutí za vánočními koncerty Cantila 
Pomalu, ale jistě se k nám blíží jaro, které všichni netrpělivě očekáváme po dlouhé a tuhé zimě. Přesto mi ale dovolte zavzpomínat na úspěšnou 
zimní sezónu pěveckého sboru Cantilo. 
Jak jste se již mohli dozvědět z předchozího příspěvku, na říjnovém soustředění zpěváci pilně nacvičovali a pilovali nový vánoční repertoár. 
Jeho osou se stalo pásmo jedenácti koled v úpravě J. Temla. Tyto krásné české koledy – známé i méně známé – jsme doplnili dalšími vánoční-
mi skladbami, některými osvědčenými „lidovkami“ a duchovními písněmi. Nově sestavený repertoár měl premiéru před samotným začátkem 

adventu – v sobotu 26. 11. v kulturním domě v Šubířově. Následovaly koncerty v kostele v Biskupicích 4. 12.  
a v Úsobrně na 1. svátek vánoční. Mezitím zpěváci „vypomohli“ při oblíbeném koledování s Deníkem na jevíčském 
náměstí 14. 12.
Vyvrcholením série vánočních koncertů bylo vystoupení na Tříkrálovém koncertu v Rychnově nad Kněžnou, kam 
jsme přijeli na pozvání spřáteleného komorního smíšeného sboru X-tet. V pátek 6. ledna, tedy přímo na Tři krále, 
jsme zazpívali v rozlehlém gotickém kostele Nejsvětější Trojice společně s dalšími sbory z Rychnova, což byly X-tet 
a Prausův pěvecký sbor, oba pod vedením p. Dagmar Zemánkové. Každý sbor se představil v dvacetiminutovém 
bloku sestávajícím většinou z vánočních písní a koled, nakonec zazněly tři společné písně – spirituály Panáček 
spí a Bim bam od Spirituál Kvintetu a lidová Z ráju pěkného města od Z. Lapčíkové. Ani silně mrazivé počasí ne-

odradilo početné diváky, kteří navštívili tuto oblíbenou tradiční akci, a na závěr se dostavili i tři králové. Posilněni 
dobrou večeří po ubytování na místním internátu jsme večer vyrazili „stmelovat kolektiv“ s místními zpěváky – jak 
jinak, než zpěvem! V sobotu dopoledne jsme absolvovali poznávací vycházku s programem, který pro nás připra-

vili naši hostitelé. Po prohlídce města a jeho pamětihodností nás místní dovedli na kopec za městem. Tam, vraceje 
se do dětských let, se všichni mohli vydovádět. 
Největším zážitkem dne bylo opékání buřtů při 
15 stupních pod nulou. Zmrzlé zpěváky naložil 
autobus a následoval odjezd domů. 
Touto cestou bych chtěla poděkovat dopravní 
irmě p. Matochy za vstřícný a profesionální pří-
stup a našemu panu řidiči, který nás bezpečně 
a včas dopravil, navzdory nepříznivým podmín-

kám, do Rychnova a zpět. 
A s vámi se těším na shledanou v sobotu  
8. dubna na 7. ročníku přehlídky pěveckých sbo-

rů Okolo Jevíčka!                                                             Mgr. Darina Gnipová

 Vyjádření k článku Svitavského deníku ze dne 2.2.2017 k tématu Letopisu města Jevíčka
V červenci 2013 došlo k prasknutí přívodní hadičky na WC v budově úřadu. Voda zaplavila přízemní skladovou místnost, kde se mimo jiný 
materiál se nacházely i knihy „Letopis města Jevíčka“ autora Jaroslava Mackerleho. Vodou bylo poškozeno a následně vyřazeno celkem 73 
knih. Věc byla řádně nahlášena na pojišťovnu, která řešila tuto pojistnou událost. Následně došlo i k vyřazení poškozených věcí i knih z účetní 
evidence města. Způsobená škoda byla rovněž odškodněna pojišťovnou za poškození stavby a uskladněného materiálu v celkové výši 38.560 
Kč. Nyní při výstavbě archívu v půdních prostorách MěÚ bylo dohodnuto, že poškozené knihy budou odvezeny pracovníky města do měst-
ského sběrného dvora a bylo rozhodnuto, že dojde k jejich recyklaci z důvodu, že knihy byly poškozené vodou a byly uhrazeny pojišťovnou. 
Knihy měly putovat do zpětného výkupu papíru společně s dalším papírem nashromážděným ze sběru a výtěžek měl být poukázán na činnost 
Základní školy v Jevíčku. Knihy neskončily na smetišti, jak bylo uveřejněno ve Svitavském deníku, ale v místě, kde se třídí odpad a poškozené 
knihy, jak bylo již uvedeno, měly sloužit k recyklaci společně s dalším papírem a nedošlo tedy k jejich „svévolnému vyhození“. Bohužel jsme si 
vědomi morální újmy z likvidace knih, ale není vhodné a možné knihy poskytovat do oběhu poškozené, zejména pokud byly vyřazeny z účetní 
evidence majetku města.

Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko



Tři budovy v Městské památkové zóně Jevíčko dostanou  
nový kabát 

Městská památková zóna Jevíčko je unikátní nejen zachovaným středověkým urbanismem, kte-

rý je charakterizován typickou uliční okrouhlicí, ale také množstvím památek zde přítomných. 
Na jejich údržbu město pravidelně vynakládá nejen 
vlastní inance, ale také čerpá dotační prostředky po-

skytované Ministerstvem kultury v rámci Programu 
regenerace MPR a MPZ. V letošním roce přijde na 
řadu obnova průčelí secesní fasády nájemního domu 
č. p. 71 na ulici Třebovské, v rámci které budou vymě-

něna i dosluhující okna. Dům z roku 1910 postave-

ný na objednávku Augustina Křivánka (významného 
mecenáše místní reálky a bývalého ředitele chemické 
továrny v Muchoboru u Vratislavi) je jednou z mála 
ukázek opravdu kvalitní architektury počátku 20. sto-

letí ve městě. Akce již byla schválena zastupitelstvem 
a měla by stát 1.252 tis. Kč bez DPH.           
      
Další architektonicky cennou stavbou se zachovalou 
secesní fasádou je nájemní dům č. p. 98 na Křivánko-

vě ulici. V tomto případě bylo město úspěšné s pro-

jektem na zateplení pláště a výměny oken, na který 
žádalo v rámci 37. výzvy Integrovaného regionální-
ho operačního programu zaměřené na energetické 
úspory v bytových domech. V tomto případě ještě 
není dokončen výběr zhotovitele, projektové náklady 
se pohybují ve výši 2,5 mil Kč bez DPH. Realizace pro-

běhne v létě a na podzim letošního roku.

Třetí plánovanou akcí je oprava fasády budovy Měst-
ského úřadu v Jevíčku. V loňském roce byla vyměně-

na střecha úřadu včetně krovů a na začátku letošního 
roku byl v půdních prostorách adaptován nový prostorný archív. Zbývá opravit uliční i dvorní 
část fasády, na čemž se zastupitelstvo dohodlo již při schvalování rozpočtu na rok 2017. Čás-

tečně by mělo přispět také Ministerstvo kultury, které podporuje nově také akce na obnovu 
objektů nepamátkového charakteru v městských památkových zónách. Přesné náklady budou 
opět známy po výběrovém řízení. Dokončení by se měla dočkat i poslední část fasády bývalého 
augustiniánského kláštera na ulici Soudní, která přiléhá ke kostelu. Finančně se na částce cca. 
100 tis. bez DPH bude podílet opět MK, Římskokatolická farnost Jevíčko a město. Zvláště oby-

vatelům obou uvedených nájemních domů předem děkujeme za shovívavost a trpělivost při 
provádění stavebních prací.            

Mgr. Miroslav Šafář

www.jevicko.cz
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Společně s jevíčskými skauty jsme uctili 
památku 100. výroční narození Petra 
Müllera

Ve spolupráci se společností ELDEK proběhla 
ralizace nového archívu MěÚ

V kině proběhlo divadelní představení  
ochotnického spolku SOS „Furt Furianti“

Vážení občané,
přejeme Vám krásné 
prožití velikonočních 

svátků a radostný 
začátek jara.

Za kolektiv zastupitelů a zaměstnanců 
Městského úřadu Jevíčko

Dušan Pávek, dipl.um.
starosta města 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta městaLabutě na Biocentru v Jevíčku, 

foto Pavel Kirchner 2015



         ˇ          ˇ             ´       Tradicní Jevícská pout 
slavnost nanebevzetí Panny Marie

bohatý kultuRNí pRogRam, městský jaRmaRk

19. - 20. 8. 2017

hlaVNím hostEm pRogRamu kapEla mŇÁga a ŽĎoRp

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic
Jevíčský zpravodaj
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V oblastech umění máme zjevně co nabídnout 
Jevíčkovění pečetila Národní soutěžní přehlídka jazzových a ostatních orchestrů ZUŠ 
1. - 3. 6. a 9. 6. 2017

Vyvedená konfrontace s již zavedenými umělci zširoka daleka znovu prokázala, že v Jevíčku je co 
nabízet. Stydět se nemáme arci zač. Ba ani chlouba nemusí nikoho pokřivit. Nýbrž tu platí v prvé 
řadě to, co je umění vlastní - volnost. Z řemeslné dovednosti a talentu vykřesaná nevázanost 
a lehkost jakožto atributy povznášející lopotu bytí k té lehčí snesitelnosti.   

Naše děti, žáci a studenti místních škol včetně jejich navrátivších  
a hostujících abiturientů obstáli na výtečnou! Možná i takto bychom 
mohli uzavřít letošní, již 6. ročník Jevíčkovění, festival múz, jejich pas-
týřů a oveček.  Vždyť to byly právě děti, pubescenti i adolescenti, 
kdož dal festivalu pel radosti. A tak jen škoda přeškoda, že je nemohl 
slyšet a vidět ochuravělý Josef Somr, jemuž na závěr prvního veče-
ra v kostelíčku svatého Bartoloměje společně s Dadou Klementovou  
a jejími žáky z JAMU Brno zapěli Kainarovu Koledu Vsetínskou i všichni 
přítomní andělé. Ti pak nechyběli ani na druhý den v synagoze, v ka-
várně Literárního klubu KÁČKO na vernisáži výjimečné výstavy jevíč-
ského výtvarníka Rudolfa Šnébergera. Vzpomínka na tohoto dobrého 
kamaráda a osvětového činitele města byla prosta veškerých chmur 
a nostalgie. Pokora a respekt účinkujících dětí, jež prokázaly, nakolik 
dovedou naslouchat, záhy splynula s radostí přítomných pamětní-
ků, počínaje Otcem Karlem Macků a konče litomyšlským galeristou  
Antonínem Pakostou. Zkrátka a dobře, jak si to přál přítomný duch 
Rudy Šnébergera, na již deset let zesnulého umělce jsme zavzpomí-
nali bez patosu. 
Divácká účast na všech programech letošního Jevíčkovění byla chvá-
lyhodná. Prázdné nezůstaly ani židle v atriu bývalého augustinián-
ského kláštera, kde jsme přivítali Milana Nechutu, malohanácky pí-
šícího Pražáka s jevíčskými kořeny, a mnohé další místní i přespolní 
kumštýře. Svoje si tu odehrál a odzpíval pardubický písničkář Dalibor 
Pšenička, jehož v Jevíčku doprovázela básnířka Vanda Vávrová, ne-
chyběl šternberský performer Pavel Svoboda či objevená borotínská 
básnířka Jiřina Jakubcová. Nu a mohutný potlesk sklidil posléze pan 
učitel Plech, když sám zapěl malohanácké písně ze své velmi cenné 
sbírky textů a partitur. 
Zapomenout jsme přirozeně nemohli ani na Muřinoha a Krchomilku. 
Za ní se vydali poutníci po literární stezce v sobotním parnu vede-
ni olomouckým profesorem Milanem Valentou, zakladatelem fes-
tivalů s predikátem „vění“, aby zavečer došli až na plovárnu Žlíbka  
a tu mohli být přítomni slavnostnímu otevření kavárny - baru Druhý 
svět. A zároveň osobitému vystoupení propagátorů naivního umění 
z uničovské Strany houpacího koně, které výtečně doplnili studen-
ti dramaterapie divadelního souboru Pedagogické fakulty Univerzi-
ty Palackého. K tanci a poslechu zahrály skupiny Bluemy, Střemkoš 

ze Střemeníčka a v posledku s mohelnickým revivalem 
4 WD zazářil na jevišti i excelentní kytarista, jevíčský 
rodák Petr Kopčem Smékal. Když hudba dohrála, zvo-
ny na věži právě odbíjely půlnoc a naše děti už nejspíš 
spaly. Jejich andělé se povznášeli nad městem a pořa-
dateli, Městu Jevíčku, nezbylo než poděkovat všem, 
kteří třídenní maraton kultury připravili. Za všechny 
jakkoliv součinné bych tu znovu rád poděkoval pro-
gramové koordinátorce Jevíčkovění Janě Martínkové, 
za  všechny učitele hudby a zpěvu Kateřině Konečné  
a Lucii Kuciánové, Jiřině Finsterlové a Hance Veselkové 
za systematickou přípravu Literárního klubu KÁČKO, za  
organizaci výstavy jejímu kurátoru Kamilu Stopkovi  

Fotoaktuality

Zastupitelé se seznámili se strážníky Městské 
policie Jevíčko

Farní část fasády kláštera bude opravena 
z dotace MK

Multižánrový festival Jevíčkovění 2017 
je úspěšně za námi

www.jevicko.czwww.jevicko.cz
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a v neposlední řadě všem, kteří nám ze svých soukromých sbírek zapůjčili ty úžasné obrazy Ru-
dolfa Šnébergera. Ještě jednou děkujeme!  
Neuplynul však týden a naše děti, členové orchestru Etien Band, dominovaly i na scé-
ně národní. V pátek 9. června získaly v Litvínově Zlatou stuhu na Ústřední soutěžní pře-
hlídce pro jazzové soubory a ostatní orchestry ZUŠ. V těžké a stále rostoucí národní 
konkurenci obhájil Etien Band první místo v kategorii Ostatních orchestrů do 25 členů s vě-
kovou hranicí do 26 let. Srdce jevíčských patriotů tak mohla rezonovat. Navíc když v nabitém   
a bouřícím sále litvínovské Citadely byl při dekoraci ústy porotců soutěže, ostřílených hudebníků 
s mezinárodním renomé, akcentován Etien Band jako soubor vynikající! Speciální cenu za indi-
viduální instrumentální výkon obdržel baskytarista Honza Šafář. Zdravé sebevědomí našich mla-
dých hudebníků, jejich lehkost, radost a zároveň pokora a vykoupení z poctivé celoroční přípravy 
daly orchestru přirozenou a sympatickou tvář, již ocenilo i litvínovské publikum při odpoledním 
veřejném vystoupení Etienu na volném prostranství před Citadelou. Zlatou stuhu pak mladí hu-
debníci věnovali svému kamarádovi a spoluhráči, znamenitému pianistovi Filipu Kaderkovi, který 
protentokrát absentoval pro nemoc. 
K mimořádnému úspěchu Etien Bandu je dlužno poblahopřát především jeho kapelníkovi, panu 
Ing. Radku Kavanovi. Nejen to, jak zvládl generační obměnu souboru, s nímž dosáhl nejvyššího 
možného ocenění již podruhé, ale zejména hudba sama, její nezbytná lehkost a zároveň drive, 
průbojnost a odpich, jež jsou Etienu vlastní, budiž hodna těch nejvyšších uznání.  I v Litvínově 
stál Radek Kavan skromně v pozadí, odkud své muzikanty ovšem bedlivě sledoval a patřičně 
instruoval. 
Klobouk dolů, přátelé! Jednak před dětmi a zrovna tak i před těmi, jež dětem věnují zdaleka víc 
než jen svůj volný čas.  

Za pořadatele Jevíčkovění a fanoušky Etien Bandu Rudolf Beran      

pokračování ze str. 1
MUDr. Jana Melková

Dovolená 
24. 7. -  6. 8. 2017

MUDr. Ivana Křížová 
neordinuje 7. 7. 2017, 

14. 7. 2017 - druhý pátek
v měsíci  

Dovolená
31. 7. - 11. 8. 2017

MUDr. Alena Blahová
Interní ordinace nebude 

ordinovat 
 24. 7. - 4. 8. 2017

  

MUDr. Zuzana Šedrlová
dovolená 3. 7. - 14. 7. 2017. 

Zastupuje pouze akutní stavy 
MUDr. Křížová a lékař 

v ordinaci MUDr. Trčkové. 

  MUDr. Jana Trčková
29. 5. - 2. 6. 2017  DOVOLENÁ

od 5. 6. 2017 následně:
PO  8 - 10 bez objednání 
 10 - 13 pouze objednaní
ÚT  8 - 10 bez objednání 
 10 - 13 pouze objednaní
ST  sestra přítomna 
 v ordinaci 11 - 16
ČT  8 - 10 bez objednání 
 10 - 12 pouze objednaní
PÁ  8 - 10 bez objednání 
 10 - 13 pouze objednaní

Neordinujeme 3. pátek  
t. j. 21. 7. 2017

MUDr. Iveta Mrázková
Oční ambulance V. Opatovice

dovolená 3. 7. - 7. 7. 2017

MUDr. Karel Machánek
dovolená 3. 7. - 7. 7. 2017

MUDr. Jiří Hájek
Dovolená 17. - 28. 7. 2017

Zemřel významný jevíčský rodák 
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. dr. h. c.

Ve věku 74 let zemřel emeritní rektor Vysokého učení technického v Brně, 
bývalý děkan Fakulty strojního inženýrství, významný univerzitní profesor, 
uznávaný vědec a odborník v oboru mechaniky profesor Jan Vrbka. Post 
nejvyššího představitele brněnské techniky zastával v letech 2000-2006, 
ve funkci děkana Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně působil v letech 
1994-2000. 
Profesor Vrbka přednášel zejména o oblasti technické mechaniky, pruž-
nosti a pevnosti, autorsky se podílel na několika publikacích z tohoto 
oboru. Jeho vědecko-výzkumná činnost byla zaměřená na mechaniku 
těles, pružnost a pevnost, mezní stavy materiálů, rozvoj metody konečných prvků. Tam se 
jednalo zejména o pevnostní návrh a optimalizace vysokotlakých složených nádob, výpo-
čtové modelování vybraných technologických operací pomocí metody konečných prvků. 
Profesor Vrbka byl uznávaným odborníkem i v zahraničí, přednášel na vědeckých konferen-
cích např. v Japonsku, Číně nebo Brazílii. Věnoval se také spolupráci s průmyslem. Mezi jeho 
významný přínos patří více než 30 prací pro průmysl. Do roku 1991 se jednalo převážně  
o pevnostní návrh a pevnostní optimalizaci vysokotlakých nádob různých typů, používa-
ných pro výrobu a slinování syntetických diamantů a CBN v Prametu Šumperk. Od té doby 
přispěl v oblasti výpočtového modelování tepelného zpracování železničních kol včetně 
výpočtu zbytkových napětí pro ŽDB Bohumín a také v oblasti výpočtového modelování 
procesu chladnutí dlouhých kolejnic pro Třinecké železárny a. s. 
Svůj entusiasmus pro spolupráci s průmyslem přenesl do řízení školy. V nově založeném 
Technologickém inkubátoru VUT vyrostla řada irem, patřících dnes do jádra českého ino-
vativního podnikání. Během funkčního období profesora Vrbky se vytvořila Fakulta infor-
mačních technologií a její rekonstruované sídlo v bývalém kartuziánském klášteře v Brně 
- Králově poli. Atmosféra spolupráce mezi brněnskými vysokými školami, kterou tehdejší 
vedení školy podporovalo, dala vzniknout myšlence sdružení excelentních vědeckých týmů 
napříč jednotlivými univerzitami v jediné vědecké instituci. Idea vyústila později ve vznik 
Středoevropského technologického institutu (CEITEC). 
Děkujeme všem, kdo vzpomínkou uctí jeho památku. 
Zdroj: webové stránky VUT Brno, Fakulty strojního inženýrství 

S tichou vzpomínkou na prof. Jana Vrbku se připojuje vedení města Jevíčko. 
Čest jeho památce.

• celková rozloha 490 m2, prodej všech pozemků společně jako 
jeden soubor nemovitostí

• prodejní cena je zastupitelstvem stanovena na 200 Kč/m2 bez 
DPH, podmínkou je demolice stávajících staveb na pozemcích 
do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy dle zpracovaného 
projektu a dokončení hrubé stavby do dvou let od podpisu 
kupní smlouvy

• na podmínky prodeje je možné se informovat u Bc. Ondřeje 
Jelínka, vedoucího organizačního odboru MěÚ Jevíčko

Dušan Pávek, dipl. um. v. r., starosta města Jevíčka

ZMĚNA CENOVÝCH PODMÍNEK
Město Jevíčko nabízí k prodeji 
pozemky určené k zástavbě: 
p. č. 61 – zahrada,
p. č. st. 82 – zastavěná plocha 
a nádvoří,
p. č. st. 83 – zastavěná plocha 
a nádvoří, 
vše v k. ú. Jevíčko - předměstí 
na ulici Okružní I
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Městská knihovna 
Jevíčko  

Vážení přátelé v červenci bude knihovna po 
celý měsíc v provozu v této půjčovní době, 
pouze sobotní půjčování bude po dobu prázdnin zrušeno.
Děkujeme za pochopení a přejeme vám krásné léto.

On-line nás najdete na www.knihovna-jevicko.cz 
a na FB https://www.facebook.com/KnihovnaJevicko/

Pondělí 12.30 - 18.00
Úterý 8.00-11.00 12.30 - 16.00

Středa 8.00-11.00 12.30 - 16.00

Čtvrtek 8.00-11.00 12.30 - 17.00

Pátek
 

Rada Města Jevíčka
zve občany Zadního Arnoštova a Mařína na

BESEDU,
která se uskuteční ve středu

19. července 2017
v 17:00 hodin v kulturním domě 

v Zadním Arnoštově.

Drobné občerstvení zajištěno.

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

 
Vážení rodiče, 
zveme vaše děti na 
 
PŘÍMĚSTSKÝ  TÁBOR 
 
pro děti předškolního věku a 1.stupně ZŠ na téma 
 

CESTA ZA PIRÁTSKÝM POKLADEM 
 
Termín:  31. 7 – 4. 8. 2017   od 9,00 do 16,30 hod. 
 
Místo konání: RC Palouček a přilehlé prostory, tělocvičny a třídy ZŠ 
 
Poplatek činí 1000,- Kč, v něm je zahrnuto jedno teplé jídlo denně, pitný režim, 
odměny pro účastníky, lektorné. 
 
Bližší info a přihlášky: Jana Junková   727 911 474 , repak2005@volny.cz 
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K tomu, aby se takového stavu dosáhlo, se drží pohotovostní služby 
každý den, celý týden a celý rok. 
K zabezpečení uvedených úkolů drží členové jednotky pohotovost 
mimo pracoviště. Čtyři lidé mají vždy napsanou službu a musí být do 
pěti minut od vyhlášení poplachu připraveni vyjet k zásahu. Většina 
hasičů pracujících v naší jednotce má s městem uzavřenu dohodu  
o pracovní činnosti, jevíčská jednotka má 20 lidí. 
Dalším projektem JSDH a města Jevíčka je „Zvýšení odolnosti po-
žární zbrojnice Jevíčko“. Co je cílem tohoto projektu?
V rámci 36. výzvy IROP – zvýšení odolnosti stanic integrovaného zá-ýzvy IROP – zvýšení odolnosti stanic integrovaného zá-– zvýšení odolnosti stanic integrovaného zá-
chranného systému – byl vytvořen projekt na přestavbu garáží a zbroj-

nice. U tohoto projektu ještě nevíme, zda nám dotace vyjde. Abychom 
si náš plán pojistili, tak jsme podali ještě druhou žádost přes hasičský 
záchranný sbor Pardubického kraje, ale zde nejsou dotační částky tak 
lukrativní, činí pouze 50%. 
Pokud by vyšla dotace na přestavbu zbrojnice, jak by se změnila?
Zvětšilo by se stání pro výjezdovou techniku, opravila by se střecha, 
zkvalitnilo by se zázemí pro jednotku a poté by se postupně pokračo-
valo v opravě vnitřku zbrojnice. 
Stando, děkuji za tvůj čas a poskytnuté informace.
Rádo se stalo. 

Mgr. Jitka Budigová

O větším cymbálu na městské věži
Při velké opravě hradeb města Jevíčka roku 1593, byla dostavěna hradební městská věž do výšky 50,5 m. Hned roku 1594 byl v ní nad zvonicí 
postaven první hodinový stroj v dřevěném ochozu jen s ciferníkem do města. Cymbál k odbíjení celých hodin a menší cymbál, oznamující čtvrtě, 
jsou zavěšeny v horní části lucerny nad velkou bání. Velký cymbál má průměr 85 cm, výšku 32 cm a byl 
ulit kovářem Janem Benešovským v Moravské Třebové a nese nápis:
„ZIALM CL. CHWALTEZHO NA CZYMBALYCH ZWVCZNYCH CHWALTEZHO NA CYMBALYCH VTIESSENY 
WSSELYKY DVCH CHWAL HOSPODYNA – TENTO CYMBAL GEST SLYT NAKLADEM WSSY OBCZE MIESTA 
GEWICZKA ZA PVRG-MYSTRV PA/NA/ BENESSE MOLTOSSE A PANA YANA CZIECHA Z DOBRVSSKY ODE-
MNIE JANA BENESOWSKEHO – LETA PANIE 1594
Podle vytlučených písmen byl již několikráte pootočen.
Oba cymbály přečkaly I. a II. světovou válku.
Hodinový stroj byl několikráte vyměněn, také přemístěn na patro pod zvonicí. Od roku 1933 ovládá 
ručičky na cifernicích do všech světových stran. Přemístěním hodinového stroje do patra pod zvonicí po 
cimbály v lucerně byla kovová lanka, dnes kovová táhla ke kladivům oboucymbálů, jsou dlouhá. V létě při 
vysokých teplotách se táhla prodlouží a kladiva na cymbály bijí slabě, či vůbec nebijí. Nás může těšit, že již 423 roků také oznamují čas. Kolikrát 
kladivo do velkého cymbálu udeří, když za 24 hodin je to 156 úderů, za týden 1092. Naposledy větší cymbál prohlédl roku 2009 za doprovodu  
P. Jana Turka RNDr. Mgr. František John, Ph.D. arcidiecézní kampanolog pro arcidiecézi olomouckou. Dle jeho hodnocení je cymbál kovolitejským 
dílem, ve kterém se prolínají slohové prvky pozdní gotiky a rané renesance. Buďme šťastni, že takový cymbál v Jevíčku máme.
Dopis RNDr. Mgr. Frant. Johna , Ph.d. František Plech
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3. V praxi k tomu dále slouží kontrolní systém, ve kterém je povinen 
každý pracovník úřadu před objednáním nebo zařazením materiá-
lu do rady nebo zastupitelstva projednat krytí rozpočtu s vedoucí 
inančního odboru Ing. Bartuňkovou, která sleduje čerpání rozpoč-
tových kapitol a před objednávkou potvrdí krytí akce v rozpočtu.

4. Po zajištění rozpočtového krytí je materiál zařazen k projednání 
rady nebo zastupitelstva a ve většině případů stavebních prací a ná-
kupů služeb většího rozsahu je součástí důvodové zprávy pro radní 
nebo zastupitele cenové porovnání, zadávací řízení nebo výběrové 
řízení (tedy srovnání více cenových nabídek), kde v drtivé většině 
případů vybíráme nabídku s nejnižší cenou.

5. V případě schválení rady nebo zastupitelstva a případně podpisu 
smlouvy, pokud je sepsána, proběhne objednávka služeb, zboží, 
stavebních prací, atd.

6. Po realizaci akce, jejím plnění kontroluje a podepisuje opět soulad 
vystavené faktury  s objednávkou a pokyn k úhradě starosta nebo 
místostarosta a objednatel (nejčastěji investiční technik nebo tajem-
ník) a dále vedoucí in. odboru, tedy před úhradou projde faktura 
kontrolou několika lidí.

7. Systém je každoročně podroben kontrole auditora a přezkumu hos-
podaření města, které vykonává kontrolní úsek Pardubického kraje. 
Tento přezkum je opakovaně za poslední roky bez závad.

V tom všem samozřejmě hraje důležitou roli důvěra a spolehlivost jed-
notlivých pracovníků města, kteří jednak nesou odpovědnost za svá 
rozhodnutí a práci, ale musejí si vzájemně důvěřovat. Myslím, že v tom-
to ohledu pracovní tým úřadu funguje dobře.

Informovanost občanů je již léta standardně zajištěna prostřednic-
tvím zveřejnění všech usnesení zastupitelstva a rady ve zpravodaji  
a na webu města. Zápisy z jednání rady a zastupitelstva dostávají 
zastupitelé vždy k dispozici. Každý plán větších investic také zveřej-
ňujeme ve zpravodaji, buď jednotlivě nebo v nějakém přehledu for-
mou tabulky. V případě pochybností, jak má rada nebo zastupitelstvo 
rozhodnout, jsou pořádány ankety na webu města nebo zpravodaji 
(poslední ankety probíhaly na téma  zřízení městské policie, název 
nové ulice Římských legií nebo problematika svozu odpadů, atd.).  
Dále může každý občan přijít na zastupitelstvo a přednést dotaz 
nebo vznést připomínku, návrh atd. nebo se jednoduše informovat 
prostřednictvím emailu či osobně na městském úřadě.  Připomínky 
a náměty občanů se uvádějí v zápisech zastupitelstva a kromě toho 
jsou evidovány v tabulce tzv. drobných úkolů ze zastupitelstva. Každý 
takový drobný úkol je dále přiřazen jednotlivému zaměstnanci úřadu, 
který odpovídá za jeho řešení. Toto plnění úkolů pravidelně kontroluje 
mimo jiné kontrolní výbor města.

Vážení občané, závěrem mi dovolte Vám za Vaše náměty a připomínky 
poděkovat. Musím s čistým svědomím říct, že se snažíme s nimi v rám-
ci našich inančních, časových a jiných možností pracovat. Je pocho-
pitelné, že ne vždy můžeme vyhovět všem, ale od toho je právě rada 
a zastupitelstvo města, aby posoudilo a vybralo ty správné priority  
a použití veřejných inancí.

S přáním pohodového prázdninového odpočinku,  
Dušan Pávek, dipl.um., starosta města

Návraty
Je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Na počátku roku 2016 byl odvezen 
muzejní exponát „Model mlýna Ludvíka Křivánka“ z roku 1925 z Měst-
ského muzea Jevíčko do Brna na restaurování. Smluvním partnerem 

uvedené práce byla Střední škola umění  
a designu a Vyšší odborná škola v Brně. 
Mlýn v muzeu sloužil dlouhé roky hlavně 
pro radost dětí, které rády sledovaly po-
hyblivé mlýnské kolo a jeho další pohyb-
livé součásti.
Bohužel, na dřevěné konstrukci i celém 
mechanizmu zapracoval čas, červotoč  
a nevhodná vlhkost v muzeu. Bylo po-
třeba přistoupit k jeho obnově. Zde snad 
zasáhla šťastná náhoda. Muzeum navštívil 
ing. Máša z irmy Czech Blades a přislíbil 
pomoc se zamýšlenou opravou. Zajistil 
odborníka, který vyhotovil posudek a roz-

počet zamýšlené restaurace 
„mlýna“ a tím i provádějící 
irmu a podílel se i na i-
nančním řešení této otázky. 
Za tuto pomoc velice děku-
jeme.
Nyní se vrací „Křivánkův 
mlýn“ zpět do muzea. Měs-
to Jevíčko jako zřizovatel 
muzea a jeho správce věří, 
že tento vyhledávaný expo-

nát bude sloužit opět k radosti nejen malých, ale i velkých návštěvníků 
muzea.

Informace pro občany
Městské muzeum Jevíčko touto cestou informuje občany města a čte-
náře zpravodaje o otevření muzea dne 5. 7. 2017 (st. svátek) a to v době 
od 13.00 do 17.00 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu. Správkyně muzea, Mgr. Helena Ulčová       

MĚSTSKÉ MUZEUM Pochod na Hušák
Článek v červnovém Jevíčském zpravodaji od Mgr. Jitky Budigové, 
v němž se zmiňuje o historii pochodů na Hušák, vyvolal u mne vzpo-
mínky na mládí, které jsem prožíval ve skautských oddílech v Jevíčku  
a na táborech, které jevíčští skauti stavěli na tábořišti za Vískou, jak 
jsme tehdy říkali U srubu. Jedná se o léta 1945 – 1949. V r. 1949 pak 
byla organizace Skaut – Junák na konci roku úředně zrušena. Bylo teh-
dy zvykem, že skauti skládali pokřiky, popěvky a  slova na známé písně, 
ve kterých zaznamenávali  různé události a příhody svých členů.
Z doby po 2. světové válce, tj. z let 1945 – 1949, se zachoval v ústním 
podání popěvek Na Hušáku. Z textu popěvku vyplývá, že historie po-
chodů na Hušák je mnohem starší než v článku uváděných 40 let, že je 
stará kolem 70ti let. Kolik pochodů na Hušák jevíčští skauti zorganizo-
vali, není známo, protože kroniky z této doby současní skauti nemají.
            

Pozn.: V r. 1949 byly zakládány po vzoru SSSR pionýrské organizace 
těsně přimknuté ke škole, původně uváděné jako POJ (pionýrské or-
ganizace Junáka). Po zákazu činnosti organizace Skaut-Junák již pouze 
jako PO (pionýrská organizace). Pionýrská organizace začala v Jevíčku 
pracovat až od školního roku 1950/1951.

                                    Ing. Jaroslav Zezula starší

Notový zápis zaznamenal p. František Plech.
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MUDr. Jana Melková
Dovolená 

31. 7. – 6. 8. 2017  

MUDr. Ivana Křížová 
Dovolená

31. 7. - 11. 8. 2017

MUDr. Alena Blahová
Interní ordinace – Dovolená

 1. – 4. 8. 2017
14. – 18. 8. 2017

Trvalá změna: ordinační hodiny 
od 7:00

  

MUDr. Zuzana Šedrlová
neordinuje 1. pátek v měsíci  

– 4. 8. 2017

  MUDr. Jana Trčková
PO    8 - 10 bez objednání 
 10 - 13 pouze objednaní
ÚT    8 - 10 bez objednání 
 10 - 13 pouze objednaní
ST  sestra přítomna 
 v ordinaci 11 - 16
ČT    8 - 10 bez objednání 
 10 - 12 pouze objednaní
PÁ    8 - 10 bez objednání 
 10 - 13 pouze objednaní

Neordinujeme 3. pátek,  
t. j. 18. 8. 2017

MUDr. Iveta Mrázková
Oční ambulance V. Opatovice

zavřeno -  29. 8. 2017

MUDr. Karel Machánek
Dovolená 1. 8. – 4. 8. 2017

MUDr. Jana Nádeníčková
http://mudr-jana-nadenickova.

modernilekar.cz/

MUDr. Tomáš Jagoš
Dovolená 7. 8. – 18. 8. 2017

zastupuje MUDr. Letfusová během své 
ordinační doby

       Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Se závěrem roku 2016 ukončil v České re-

publice systém zpětného odběru a recyklace 
vysloužilých elektrospotřebičů svůj jedenáctý 
rok. Jedná se o stejný systém, jaký po mno-

hem delší dobu funguje i ve zbytku Evropy. 
Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat 
svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru  
s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém 
pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil 
na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich pro-

střednictvím lidé odevzdali 17 000 000 vyřa-

zených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 
260 000 tun. 
Dosloužilo i vám doma některé elektrozaří-
zení? Nevyhazujte je do běžného komunální-
ho odpadu. Odevzdejte je bezplatně na sběr-
né místo, odkud bude odvezeno k ekologické 
recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při 
výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elek-

trozařízení odložit:
- Sběrné dvory měst a obcí – na nich mů-

žete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo 
bydliště. 

- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni 
převzít staré spotřebiče při nákupu nového 
zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zá-

kona, která začala platit na sklonku roku 2014, 

musejí obchody s prodejní plochou větší než 
400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozmě-

ry nepřesahují 25 centimetrů, aniž byste byli 
nuceni koupit si nový. 

- Vybrané servisy – rovněž odebírají spo-

třebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem 
zpět“ můžete dokonce pomoci dobré věci. 
Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční 
elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouš-

kami, můžete ho věnovat některé neziskové 
organizaci, například Fondu ohrožených dětí. 
Více o projektu se dozvíte na www.jsemzpet.
cz.

- Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů 
pomáhá také již více než 1300 hasičských sbo-

rů po celé České republice. 

- Města a obce podle zákona musejí nejmé-

ně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebez-

pečného odpadu, do kterého patří i vyslouži-
lá elektrozařízení. 

Kolektivní systém ELEKTROWIN také organi-
zuje vzdělávací a informační akce, při nichž 
můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek. 
Sledujte proto pozorně internetové stránky  
www.elektrowin.cz a facebookový pro-

il „Recyklace je legrace“, kde najdete vždy  
aktuální informace.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém 
pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, 
využití a odstranění elektrozařízení a elektro-

odpadu všech skupin s hlavním zaměřením 
na velké domácí spotřebiče, malé domácí spo-

třebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od své-

ho založení v roce 2005, tedy za 11 let svého 
působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 
000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové 
hmotnosti více než 260 000 tun.

Městské muzeum - půlroční bilancování
Několik dní máme za sebou první polovinu roku a v Městském muzeu můžeme provést malé 
hodnocení toho, co se zatím podařilo udělat. 
Za největší úspěch považuji získání inančních prostředků. Muzeum ve spolupráci se svým zři-
zovatelem Městem Jevíčko obdrželo z grantové politiky Pardubického kraje 50 tis. Kč a našel 

se i sponzor – místní irma Mars Jevíčko, která poskytla rov-

něž nezanedbatelnou inanční pomoc. Takto získané prostřed-

ky byly použity na zakoupení dvou kusů vitrín. Možná se bude 
někomu zdát, že tato investice je zbytečná, ale není tomu tak. 
Městské muzeum má ve svých sbírkách opravdu ojedinělé sbír-
kové předměty, které si zasluhují, aby byly prezentovány jiným 
– lepším způsobem než doposud (stávající vitríny jsou staré, na-

padené červotočem a dřevomorkou a jsou postaveny na vyřa-

zených školních lavicích). Vím, že je to pouze první krok. Přesto 
bych ráda touto cestou poděkovala výše jmenovaným, za jejich 
pomoc a to, že před spoluprácí s muzeem nezavřeli dveře a byli 
ochotni s námi komunikovat.
Další pomoc našemu muzeu byla poskytnuta ze strany ar-
cheologů z Regionálního muzea v Litomyšli, Muzea Bo-

skovicka a několika dalších dobrovolníků, kteří ve svém 
volnu pomohli očistit, uložit a zařadit původní archeolo-

gické sbírky z depozitáře. Na základě dohodnuté spoluprá-

ce s archeology a se schválením rady města byla objednána 
konzervace stávajícího bronzového depotu a byla zadána  
i výroba repliky bronzového meče, který byl nalezen v Jevíčku  
a v minulosti byl majetkem muzea - než v 60. letech došlo k jeho 
odcizení.

To, o čem tu píši, se může veřejnost pře-

svědčit na výstavě v synagoze, která bude 
uspořádána ve dnech 8. 8. – 23. 8. 2017. Proto 
všechny příznivce historie, ale i současnosti 
a hlavně všechny Jevíčáky původní i nynější 
srdečně zvu na tuto výstavu.

Mgr. Helena Ulčová – správcová Městského 
muzea v Jevíčku
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Ohlédnutí

 Zprávy ze ZUŠ Velké Opatovice
Poděkování paní učitelce Ludmile Barvíkové
Vážení spoluobčané, příznivci naší školy a pravidelní návštěvníci kla-

vírních koncertů, 
ráda bych na tomto místě poděkovala naší milé paní učitelce Ludmile 
Barvíkové, která se po dlouhých 20 letech působení na naší škole roz-

hodla svou pedagogickou dráhu ukončit. Nutno napsat, že paní učitel-
ka vykonávala svou pedagogickou činnost úctyhodných 58 let, z toho 
20 let přesluhovala. Za celou svou pedagogickou dráhu – včetně po-

sledních dvaceti let – vychovala řadu úspěšných a zapálených klaví-
ristů, připravila našim spoluobčanům jak ve Velkých Opatovicích, tak 
v rodném Jevíčku řadu klavírních recitálů, koncertů s hudbou a poezií, 
koncertů s různými hosty či koncertů klavírního dua „Ba�“, ve kterém 
spolupracovala s paní učitelkou Ivanou �vojanovskou ze ZUŠ Jevíčko. 
Je třeba také vyzdvihnout její nevšední práci při studiu klavírních do-

provodů, její citlivé pojetí a smysl pro souhru. Všichni její příznivci se 
tak měli možnost pravidelně seznamovat s výsledky její pedagogické 
činnosti i činnosti umělecké. Pravidelná a hojná účast posluchačů na 
jejích koncertech to dosvědčuje.

Ludmila Barvíková pochází z Jevíčka. Konzervatoř absolvovala v Brně. 
Hru na klavír vystudovala u profesora Františka �chäfera. �vou peda-

gogickou dráhu zahájila v roce 1959 na LŠU v Blansku, kde setrvala až 
do roku 1962. V letech 1962 � 1964 vyučovala na pobočce moravsko-

třebovské LŠU v Jevíčku. V roce 1964 vyučovala na LŠU v Bílovci, kde 
setrvala jeden rok. Od roku 1965 až do roku 1997, kdy oiciálně odešla 
do důchodu, pracovala na LŠU, později po roce 1990 na ZUŠ Viléma 
Petrželky v Ostravě �Hrabůvce. V roce 1997 se přestěhovala do Velkých 
Opatovic. V tomto roce nastoupila původně na krátkou výpomoc do 
ZUŠ Velké Opatovice. Tato výpomoc se nakonec protáhla na dvacet 
let. Během těchto let vychovávala mladé a zapálené klavíristy, kteří na 
léta strávená v ZUŠ pod jejím vedením mohou rádi vzpomínat. 
Děkuji tedy za nás za všechny, kteří se s ní i její prací rádi setkávali, za 
její obětavou a profesionální práci a přejí pevné zdraví, osobní spoko-

jenost, tvůrčí elán a radost z hudby. 
A já pevně věřím, že budeme mít příležitost se s jejím uměním i nadále 
na našich koncertech setkávat.

Marcela Ladecká 
ředitelka ZUŠ Velké Opatovice

Pro letošní „Dny evropského dědictví“ v měsíci září bylo vyhlášené 
téma „Památky a příroda“, což je téma se širokým záběrem. Pokud 
se zamyslíme, vlastně vše vychází z přírody – náměty, vzory, podněty  
a hmoty. To vše je třeba k vytvoření „Něčeho“.
Z historického hlediska vnímaví tvůrci drobných i grandiózních výtvo-

rů architektury, sochařství, malířství, řezbářství a četných dalších obo-

rů vycházeli z toho, co jim nabízela příroda a s přírodou více méně byli 
v souladu. Neznali sice přírodní zákony, neměli technické vynálezy naší 
doby, přesto byli schopni a dokázali vybudovat z dnešního hlediska 

významné památky.
     Dnešní generace milov-

níků historie a památek  
z nedostatku času zhléd-

ne výtvory minulých ge-

nerací jako celek. Vím, je 
to úchvatné, dívat se na 
monumentální štíhlou 
siluetu věže, rozlehlost 
klášterního konventu, 
majestátnou stavbu ba-

rokního kostela, žlutě zá-

řící fasádu synagogy, úhledně upravenou budovu zámečku, neopome-

nutelné množství soch a sousoší zdobících naše město. Kdo má ale čas 
zastavit se a podrobněji si prohlédnout jednotlivé detaily těchto výtvo-

rů? Právě zde je nejvíce zřetelné to sepětí památek s prvky převzatými  
z přírody. Štukové girlandy květů a listů, propletené stuhami zdobící por-
tály kolem dveří či ostění oken. Rostlinné prvky na konci hlavic nosníků  

a trámů. Šroubovice schodiště v synagoze s kovaným zábradlím, je-

hož nejnižší sloupek je například zakončený zdobnou piniovou šiškou.  
V kostele se zadívejme pod malovanou klenbu. Jsou tu římsy lomené, 
různě tvarované, uspořádané horizontálně i vertikálně – při troše fan-

tazie připomínají přírodní lomy kamene – přetvořené přírodními silami, 
ale i činností člověka. Ve stavbách je vše jemně ztvárněno, zaobleno  
a pohled na ně více lahodí oku.
Lomené i oblé oblouky kleneb, detaily kamenných zdí. Pohled úzkými 
okenními štěrbinami věže, kde se postupným výstupem mění pohled  
z nich – patro od patra. Návštěvník věže je po výstupu na ochoz odmě-

něn tím nejúchvatnějším pohledem na město a jeho širší okolí. Příroda 
i v tuto roční dobu stále hýří barvami – různé zelené odstíny a zlatavé 
lány obilí vystřídala hněď podmítnutých polí.
Kdo z nás se zamyslel při pohledu na město a okolí, jak krásný je tento 
kout naší země, umocněný právě památkami vybudovanými předcho-

zími generacemi? Na druhou stranu je nutno podotknout, že i pamá-

tek se dotkla nová doba – památky jsou upravené pro potřeby dneš-

ního člověka (osvětlení, vytápění či prostorové úpravy�. Je pravdou, 
že se musí ctít požadavky památkářů, aby u památek byla zachována 
autenticita.
Původní stavební materiály – kámen, cihly a dřevo jsou překryty omít-
kami a štuky, ale jsou i památky, jako sýpka, kde celá vnitřní konstrukce 
je stále dřevěná. Můžeme si představit jaké vzrostlé stromy byly na 
tuto konstrukci potřeba. Kámen a hradby, to je odedávné spojení síly  
a ochrany – i tak na nás mohou působit zbytky zdejších hradeb.
Všímejte si detailů památek a uvidíte v nich nejen dovednost a fortel 
minulých generací, ale hlavně přírodu.

Mgr. Helena Ulčová

Pozvánka na 

 
Zveme Vás na varhanní koncert pana Pavla 

Svobody, vynikajícího varhaníka, držitele 
řady prestižních hudebních ocenění.

Kostel sv. Jiří ve Velkých 
Opatovicích,

v neděli  1. 10. 2017  
od 15:00 hodin.

Na koncertě zazní skladby z děl J. S. Bacha, 
W. A. Mozarta, Luboše Sluky, R. Schumanna, 

B. Martinů a Miloslava Kabeláče.

varhanní koncert
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