
Po uvolnění opatření ke ko-
ronaviru uspořádal v sobotu  
30. května TJ Cykloklub Jevíčko, 
z.s., 12. ročník závodu horských 
kol Jevíčko MTB OPEN pro všech-
ny kategorie. Hlavní závod byl 
vypsán na tratích 22, 37 a 64 km. 
O natěšenosti cyklistů na závody 
svědčí množství startujících. V Je-
víčku startoval mj. i desetinásob-
ný mistr ČR Pavel Boudný a další 
reprezentanti. Startovalo 287 
cyklistů ve všech věkových ka-
tegoriích. V závodě dětí na louce  
v sídlišti startovalo 116 chlapců 
a dívek ve věku od 2 do 12 let.
Závod by nebylo možné uspořá-
dat bez finanční podpory našich 
partnerů, pomoci pracovníků 
Města Jevíčko, pořadatelů, pře-
devším z řad mládeže. Samo-
statné poděkování patří kolektivu 
chirurgické ambulance MUDr. 
Melkové za zdravotní zajištění 
závodu. Všem, kteří se na přípra-
vě a zabezpečení průběhu závo-
du podíleli, srdečně děkujeme.

Cykloklub Jevíčko

Cyklistická sezona 2020 v Jevíčku odstartovala

Jevíčský zpravodaJ

www.jevicko.cz

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

Měsíčník města Jevíčka

Rok židovské paměti v Jevíčku / 2020 / ביויצ׳קו ליהודים זכרון שנת  
 
רוזכ  Fotoaktuality

V sakristii kostela NPM pokračuje 
restaurování unikátního barokního 
mobiliáře

Na Okružní II byla dokončena vodo-
hospodářská infrastruktura, následuje 
komunikace

Lípy na Komenského náměstí prošly 
z bezpečnostních důvodů zásadním 
ořezem

ČERVENEC 2020

MTB Jevíčko OPEN 2020 Výsledky
Poř. [st.č] jméno tým Čas

žákyně ml. 11-12 let        22 km

1. [229] Barbora JANOVSKÁ Moravec Team 1:08:08

žáci ml. 11-12 let

1. [248] Jakub TESAŘÍK Cyklo team Kolárna 55:31

žákyně st. 13-14 let 

1. [313] Adéla LHOTÁKOVÁ BIKE FREAKS Holice 1:00:01

žáci st. 13-14 let 

1. [236] Pavel ŠUMPÍK Jaroslav Kulhavý 
Cyclig team 54:13

kadetky 15-16 let 

1. [242] Karla NOVÁKOVÁ Jaroslav Kulhavý  
Cyclig team 56:32

ženy 

1. [222] Eva SVOBODOVÁ Unikovo MTB TEAM 1:17:50

muži 

1. [232] Michal VAVROUŠEK 1:02:00

kadeti 15-16 let               37 km

1. [255] Jan LUKEŠ CARLA-KUPKOLO 1:09:43

juniorky 17-18 let

1. [132] Lucie HENDRYCHOVÁ BIKE FREAKS Holice 1:24:32

ženy 19-39 let

1. [161] Zuzana SKALICKÁ KOLÁRNA EU 1:22:12

muži 19-39 let 

1. [173] Lukáš ELČKNER 1:08:07

ženy 40 let a více

1. [169] Klára PAVELKOVÁ SupGirls 1:18:59

muži 40 let a více

1. [99] Zdeněk MATUŠKA 1:10:10

muži 19-39 let ELITE          64 km

1. [2] Filip ADEL Superior  
Velsbike Team 2:07:35

2. [36] Marek RAUCHFUSS Ethicsport cycling 
team 2:07:37

3. [35] Jan STROŽ Ethicsport cycling 
team 2:07:42

muži 40 let a více

1. [78] Ondřej FOJTÍK Force Fojtík Wilier 
Team 2:13:22

2. [11] Luboš NĚMEC Vokolek  
cycling team 2:17:55

3. [32] Martin DUSÍK Force Fojtík Wilier 
Team 2:18:03

Kompletní výsledky včetně závodu dětí jsou na webu  
www.mtbjevicko.cz., tjcykloklubjevicko.cz.
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        Město Jevíčko 

 

pořádají 

 

Pietu na úvod Roku židovské paměti v Jevíčku 

Synagoga, 23. ledna 2020 v 17:00 hodin 

a 

Besedu s ředitelem Židovského muzea v Praze 

novinářem, spisovatelem a diplomatem 

PhDr. Leo Pavlátem 

Sál zámečku, 23. ledna 2020 v 18:00 hodin 

 

 

 

 

 

 

 
Srdečně zvou pořadatelé 

POZVÁNKA NA VýSTAVU

Nechte mě být jaká jsem
Životní příběh Anne 

Frankové
 Vernisáž 1. 7. 2020

synagoga v 18:00 hod.
více na str. 10
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Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci červenci 2020  
oslaví významné životní jubileum 

Oldřich Dvořák
Jiří Bystrý
Marta Pocsaiová
Jindřiška Konečná
Marta Dračková
Božena Župková
Jan Valíček
Anna Petrželková
Miroslava Kudličková

kromě jezírka se spoustou vodních rostlin 
vyrostla i nová bylinková spirála, hmyzí ho-
tel a byly vysazeny ovocné keře a záhony ja-
hod. Nechybí také nádrž na dešťovou vodu 

a informační 
cedule s růz-
nými krytinami  
a obrácená ze-
lená střecha 
plná rozchod-
níků. Věřím, že 
oba projekty 

přispějí k inovativnímu způsobu výuky za-
měřené na propojenost s praktickým živo-
tem kolem nás.  
Při postupném uvolňování koronavirových 
opatření se 11. května vrátilo do školy 22 
žáků devátých ročníků, aby se mohli co 
nejlépe připravit k příjímacím zkouškám 
na střední školy.  Vše probíhalo za přísných 
hygienických opatření. V další vlně pak od 
25. května začalo  chodit do školy 132 žáků 
1. stupně. Přestože  nebyli všichni žáci ve 
svých třídách a pouze se svými spolužáky, 
bylo zřejmé, že jim škola a kontakt s kama-
rády chyběl. Žáci rozděleni do skupin po 
nejvíce 15 zabrali většinu tříd a šaten a bylo 
vcelku jasné, že pro plnohodnotnou výuku 
žáků 2. stupně nebudou podmínky. Ti však 
od 8. června využili možnosti společného 
setkávání se spolužáky a učiteli ve škole  
i mimo školu, třeba i na zmíněné školní za-
hradě.
Závěrem bych chtěl velice poděkovat všem, 
kteří využili tuto dobu k zamyšlení a osob-
nímu růstu, popřát vám pěkné léto a hlavně 
pevné zdraví.

Miloslav Parolek

Škola v nouzovém stavu
Školní rok 2019/2020 byl v březnu naří-
zením vlády nečekaně přerušen a uvedl 
všechny účastníky vzdělávání do naprosto 
nezvyklé situace, na kterou se nikdo ne-
mohl předem připravit. Na začátku také 
nikdo netušil, jak vážná celá situace bude, 
jak se bude vyvíjet a jak dlouho bude tr-
vat. Postupně se ladila výuka na dálku, 
žáci si zvykali na samostudium a domá-
cí vězení a z  většiny rodičů se ze dne na 
den stali univerzální bojovníci, kteří muse-
li stíhat svoji práci, byť někteří z domova, 
přitom pečovat o domácnost, připravovat 
jídla a k tomu být svým dětem učitelem 
či “odborným poradcem” pro domácí vý-
uku.
Škola osiřela a učitelé měli pár hodin na 
koordinaci způsobu on-line výuky. Využili 
jsme osvědčeného prostředí školy on-line 
a Google apps, ve kterém máme k dis-
pozici mailové kontakty na žáky a rodiče, 
výukové materiály a další možnosti pro 
sdílení podkladů k výuce na dálku. Po-
stupně většina učitelů pracovala v aplikaci 
Google classroom, kde žáci plnili zadané 
úkoly, komunikovali se školou a ostat-
ními spolužáky.  Akční pracovnice MAS 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. ope-
rativně zorganizovaly pro učitele webi-
nář zaměřený právě na práci v prostředí 
Google-classroom. Další učitelé, zejména 
mladších žáků, pravidelně organizovali vi-
deokonference a natáčeli videa k výuce. 
Ti žáci, kteří neměli k dispozici přístup  
k internetu, dostávali úkoly pravidelně 
do poštovních schránek. Největším oříš-
kem bylo vyladit tempo jednotlivých žáků 
a množství zadaných úkolů, stejně jako 
motivovat a přimět některé žáky ke spo-
lupráci. Nakonec však až na pár výjimek 
pracovala většina a mnozí i lépe než ve 
školní lavici.
V téměř prázdné škole se také mimo jiné 
dařilo bez omezení realizovat projekt re-
konstrukce učebny přírodních věd, na 

kterou jsme 
dostali dotaci 
EU ve výši cca  
2 miliony ko-
run. Ta zahr-
nuje obnovu 
rozvodů pro 
místa určená 

k výuce fyziky a chemie, výměnu podlaho-
vé krytiny, pořízení nového nábytku a počí-
tačů připojených k síti a v neposlední řadě 
velké množství učebních pomůcek, pro-
gramů, senzorů a nové interaktivní tabule 
s pojezdem. Součástí tohoto projektu byla  
i výsadba tří vzrostlých stromů za ško-
lou. Kousek od školy jsme pak zrealizo-
vali projekt „Přírodní zahrada ZŠ Jevíčko“  
v hodnotě 400 000 korun z dotace Státní-
ho fondu životního prostředí. Na zahradě 

Okénko radních

Poděkování
Od 25. 5. se znovu otevřela mateřská ško-
la. Před tím ale panoval ve školce čilý ruch, 
kdy se uklízelo, umývalo a desinfikovalo, 
aby bylo vše připraveno pro nástup dětí ve 
zvýšených hygienických podmínkách.
Chtěla bych poděkovat panu Tomáši  
Zatloukalovi, který nám zdarma provedl 
desinfekci ozónem ve všech prostorách 
mateřské školy.

  Dita Mlčochová, ředitelka MŠ

Převzali jsme ocenění  
za památkovou péči

Město Jevíčko se stalo na za-
čátku roku krajským vítězem 
dvou soutěží na úseku péče  
o památky – Památka roku za ob-
novu kaple u Zadního Arnoštova  
a Historické město roku za nejlep-
ší realizaci Programu regenerace 
MPR a MPZ. Z důvodu nouzové-
ho stavu proběhlo předání ocenění až v červnovém termínu  
a v komornější atmosféře. Krajští vítězové obou soutěží se sešli 

18. 6. 2020 v Praze v prostorách dvorany Českého muzea hudby, které je jedním z objektů 
Národního muzea a ve svých fondech uchovává na 700 000 dokladů a předmětů hudeb-
ní historie. Jako předávající se sešli představitelé Sdružení historických sídel Čech, Moravy  
a Slezska, Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Národního památkového 
ústavu a samozřejmě hostitele – účast-
níky přivítal generální ředidel Národního 
muzea Dr. Michal Lukeš. Kromě uvede-
ných dvou soutěží byli také oceněni mladí 
fotografové v soutěži „Mladí fotografu-
jí památky“. Celorepublikovým vítězem  
ankety Historické město roku se stalo se-
veromoravské město Štramberk, přezdí-
vané „Moravský Betlém“, typické svojí do-
minantou – gotickou věží zvanou Trúba.

Mgr. Miroslav Šafář
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Navštívili jsme vernisáž výstavy  
Přemysl Otakar II. – Král, rytíř, zakladatel

Jevíčko patří k těm českým a moravským městům, která můžeme zařadit do skupiny „měst 
Otakarových“. Společné mají to, že je pátý český král Přemysl Otakar II. buď přímo založil, 
nebo je za svého panování povýšil na město královské. Přemysl Otakar II. byl jedním z nej-
významnějších Přemyslovců na českém trůnu. Na vrcholu své moci vládnul sedmi zemím. 
Vedle kralování v domácích Čechách a na Moravě byl vévodou rakouským, štýrským a koru-
tanským, pánem Krajiny a Vindické Marky. Jím ovládaná říše sahala až k Jadranu a pod jeho 
ochranu patřila i některá severoitalská města (např. Akvilea nebo Pordenone). 
Za vlády Přemysla Otakara II. vyvrcholilo středověké zakládání královských měst doplňova-
né zakládáním královských hradů. Naše město bylo povýšeno králem železným a zlatým na 
královské dne 6. srpna 1258 a bylo mu v té souvislosti uděleno právo magdeburské a právo 
mílové. V Čechách a na Moravě existuje v současnosti 40 „Otakarových měst“ a v Evropě 
dalších 8. K českým městům patří například České Budějovice, Chrudim, Kutná Hora, Polička, 
Praha – Malá Strana nebo Ústí nad Labem. Na Moravě jsou to třeba Litovel nebo Uherské 
Hradiště. Ale Přemysl Otakar II. zakládal města i v dnešním Rakousku, Německu, Polsku,  

a dokonce i na ruském území, kde na úze-
mí dřívějšího Pruska založil město Králo-
vec – dnešní Kaliningrad. 
Popularizaci zakladatelské činnosti tohoto 
velikána našich národních dějin se věnuje 
již několik let zapsaný spolek „Města Ota-
karova“, na jehož pozvání jsme společně 
s radním Rudolfem Beranem navštívili 
vernisáž výstavy „Přemysl Otakar II. – 
Král, rytíř, zakladatel“, která proběhla 
10. června 2020. Cesta z Jevíčka vedla na 
hrad Bezděz, jeden z nejvýznamnějších 
gotických hradů u nás, postavený právě 
Přemyslem Otakarem II. mezi lety 1264 
– 1278. Do české historie se hrad zapsal  
i jako místo, kde byl uvězněn pozdější král 
Václav II. se svojí matkou Kunhutou. Oba 
sem byli přivezeni v lednu 1279 v době 
vpádu Braniborů do Čech. Bezděz bývá 
spojován také se jménem romantického 
básníka Karla Hynka Máchy, který jej za 
svůj krátký život navštívil celkem šestkrát, 
však se podle něj také zdejší kraj nazývá 
krajem Máchovým.
Stěžejním bodem výstavy byly kromě na-
učných panelů věnovaných životu přemy-

slovského krále a dobových předmětů zejména kopie pohřebních insignií Přemysla Otakara 
II. – koruna zapůjčená Správou Pražského hradu a žezlo s jablkem ve vlastnictví spolku. Tyto 
byly u příležitosti jedinečné výstavy v opravených prostorách hradu posvěceny generálním 
vikářem Diecéze litoměřické Mons. Martinem Davídkem. Program byl po prohlídce hradu 
a přednášce zakončen bohoslužbou v podhradí. Jak jsem již napsal v úvodu, Jevíčko je po 
právu zařazeno do této vybrané společnosti nejstarších a nejvýznamnějších českých a mo-
ravských měst. Další doklad toho v jak jedinečném místě žijeme.

Mgr. Miroslav Šafář

Svoz komunálního  
odpadu

Svoz směsného komunálního  
odpadu 

v Jevíčku dne 6. 7. 2020
bude proveden v řádném  

termínu. 

Radek Mazal, SUEZ CZ a. s. 

Termíny svozu  
komunálního odpadu  

doplněného  
o prázdninách o lichý 

čtvrtek v Zadním  
Arnoštově a Maříně:

02. 07. 2020
10. 07. 2020
16. 07. 2020
24. 07. 2020
30. 07. 2020

Ing. Oldřich Dryšl, SUEZ CZ a. s. 

MUDr. Zuzana Šedrlová 
3. 7. 2020 neordinuje  

(první pátek) 
dovolená 17. 7. 2020,  

zástup pouze akutní stavy! 
 dovolená 3. 8. – 14. 8. 2020 

dovolená na interně  
27. 7. – 7. 8. 2020

MUDr. Ivana Křížová 
10. 7. 2020 neordinuje   

(druhý pátek)

MUDr. Jana Melková 
dovolená  27. 7. – 7. 8. 2020

Nabídka urnových hrobů na hřbitově v Jevíčku
Vážení občané,
na hřbitově v Jevíčku byly vybudovány zemní urnové hroby. Pronájem hrobového místa 
je možný dohodnout na Městském úřadě v Jevíčku u paní Ing. Zuzany Mlčochové. Měs-

to Jevíčko umožnilo zpracovateli 
Kamenoprůmysl Komárek s. r. o., 
Letovice umístit na urnové hroby 
kamenné obložky, jejichž odkup 
je možný dohodnout se zástup-
ci uvedené firmy, kontakty viz  
www.kameno-komarek.cz.
K dispozici jsou jak kamenem ne-
obložená, tak obložená hrobová 
místa.

Vedení Města Jevíčka
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/39R/2020 program 39. schůze rady města 

dne 4. 5. 2020
3a/39R/2020 cenovou nabídku společnosti 

ART Reklama, s. r. o., Pražská 1099/78, 
679 61 Letovice na dodávku 4 ks  
dibond reklamních panelů na mantinel 
u atletického hřiště ve výši 24.905,43 Kč 
vč. DPH

3b/39R/2020 finanční spoluúčast spolupořa-
datele, kterým je Město Jevíčko, část-
kou 3.200 Kč na akci „Noční pochod na 
Hušák“

4a/39R/2020 výsledek výběrového řízení na 
místo strážník MP Jevíčko a uzavření 
pracovní smlouvy na dobu neurčitou  
s vybraným uchazečem dle zápisu

4b/39R/2020 přijetí technického pracovníka 
do pracovního poměru na dobu urči-
tou jednoho roku dle zápisu, kde bude 
podmínkou doporučující vstupní lékař-
ská prohlídka z pracovního lékařství 
ve Svitavách, která potvrdí, že žadatel 
nemá pracovní omezení pro činnosti 
běžně prováděné technickými pracov-
níky města

4c/39R/2020 opravu poštovního serveru a ná-
kup nového firewallu od firmy OR-CZ 

spol. s r. o., Brněnská 19, Moravská Tře-
bová, IČ: 481 68 921 dle předložené CN 
za částku 52.916 Kč bez DPH

5c/39R/2020 cenovou nabídku firmy Bez-
vastavby, s. r. o., Úsobrno 120,  
IČ: 07697635 na opravu poškození stě-
ny RD č. p. 421 na ul. Třebovská v Je-
víčku za předpokládanou částku ve výši 
141.000 Kč bez DPH

6/39R/2020 přidělení bytu na DPS Kobližná 
125 v Jevíčku jmenovanému dle zápisu, 
který je opatrovancem Města Jevíčko

Rada města Jevíčko nesouhlasí
2/39R/2020 vyhovět žádosti žadatele dle zá-

pisu na prominutí platby za srážkovou 
vodu ve 2. Q za rok 2020, kdy tato po-
vinnost platit za odvádění srážkových 
vod do kanalizace pro veřejnou potře-
bu je stanovena zákonem č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích

Rada města Jevíčko pověřuje
3c/39R/2020 investičního technika ve spolu-

práci s technickými pracovníky města 
řešením obvodového zajištění statiky 
nosných trámů v objektu bývalé sýpky

Usnesení 39. schůze Rady města Jevíčko konané dne 4. května 2020
Rada města Jevíčko mění
5a/39R/2020 cenu základního nájemného dle 

m² v bytě č. 10 na adrese Nerudova 
529A v Jevíčku z částky 50 Kč na částku 
55 Kč za m² s platností od 1. 5. 2020

Rada města Jevíčko ruší
5b/39R/2020 bod usnesení ZM č. 6/10Z/2019 

ze dne 12. 8. 2019 týkajíci se schvále-
né cenové nabídky firmy Hrbata, s. r. o., 
Svitavská 166, Jevíčko, IČ: 02855712 na 
opravu poškození stěny RD č. p. 421 na 
ul. Třebovská v Jevíčku za předpokláda-
nou částku ve výši 141.730 Kč bez DPH, 
která z kapacitních důvodů nemohla 
zakázku realizovat

Rada města Jevíčko souhlasí
5d/39R/2020 s pořízením nového sporáku  

a s výrobou a montáží kuchyňské linky 
do kulturního domu v Zadním Arnošto-
vě za částku do 40.000 Kč vč. DPH

Dušan Pávek, dipl. um., v.r., starosta 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Rada města Jevíčko schvaluje
1/40R/2020 program 40. schůze rady města 

dne 18. 5. 2020
2/40R/2020 umístění DZ č. B29 zákaz stání 

s dodatkovou tabulkou E4 s délkou 
úseku 30 m na sloupek stávající DZ 
jednosměrný provoz v ul. Růžové pro 
vyřešení stání vozidel v tomto úseku  
a bezpečný průjezd vozidel obsluhy

4a/40R/2020 nájemní smlouvu a smlouvu  
o budoucí smlouvě o zřízení služebnos-
ti č. 2020-SML/717/2713/Fre pro stav-
by lávky v rámci společné stezky Jevíč-
ko - Velké Opatovice v úseku přes Ma-
lonínský potok mezi Městem Jevíčko  
a Povodím Moravy s. p., Brno a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy

4c/40R/2020 smlouvu č. OKSCR/20/21510 
mezi Pardubickým krajem a Městem 
Jevíčko o poskytnutí odměny 100.000 
Kč z rozpočtových prostředků Pk za 
nejlepší přípravu a realizaci Programu 
regenerace MPR a MPZ v roce 2019  
v Pardubickém kraji a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

5a/40R/2020 finanční částku 22.426 Kč vč. 
DPH na nákup ochranných přileb  
a materiálu pro JSDH Jevíčko s úhradou  
z rozpočtu na PO 2020

5b/40R/2020 uzavření kupní smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a firmou C SYSTEM CZ, 
a. s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 

Brno, IČ: 27675645, DIČ: CZ27675645 
na dodávku výpočetní techniky v rámci 
centrálního nákupu stolních PC za část-
ku 38.727 Kč bez DPH a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy

7a/40R/2020 záměr prodeje pozemků p. č. 
4241/38 a p. č. 4241/49, oba v k. ú. Je-
víčko-předměstí

7c/40R/2020 provedení terénních úprav okolí 
atletického hřiště firmou Petr Dokoupil, 
Borotín 5, IČ: 74355163 za cenu 100 Kč 
bez DPH za m2

Rada města Jevíčko ruší
3/40R/2020 bod usnesení RM č. 2/35R/2020  

z 16. 3. 2020, kdy došlo dnem 17. 3. 
2020 uzavření příspěvkové organizace 
MŠ Jevíčko, která dnem 25. 5. 2020 opět 
zahajuje provoz dle platné legislativy za 
dodržování předepsaných hygienických 
a preventivních opatření na základě 
metodického pokynu vydaného Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýcho-
vy „Provoz mateřských škol v období do 
konce školního roku 2019/2020“

Rada města Jevíčko pověřuje
4b/40R/2020 místostarostu projednat finanční 

spoluúčast nejméně ve výši 75 % celko-
vých nákladů k předloženému návrhu 
na úpravy židovského hřbitova zejména 

Usnesení 40. schůze Rady města Jevíčko konané dne 18. května 2020
s Židovskou obcí a ostatními dotčenými 
institucemi se žádostí o udělení souhla-
su s navrženými úpravami

6b/40R/2020 investičního technika zajištěním 
cenových nabídek na opravu eurocesty 
v úseku od ul. Třebovské po křižovatku 
ulic U Cihelny a U Střelnice

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
6a/40R/2020 schválit provedení havarijní 

opravy sociálního zařízení v 1. a 2. patře 
ubytovny města na ul. Soudní 51, kdy 
práce provede firma Instalatérství Bid-
mon, s. r. o., Třebovská 431, 569 43 Je-
víčko, IČ: 28821068 v částce do 360.000 
Kč bez DPH

Rada města Jevíčko nedoporučuje zastupi-
telstvu města
7b/40R/2020 schválit nabídku společnosti  

KERAX, s. r. o. na koupi části pozemku 
p. č. 3573 v k. ú. Jaroměřice za částku 
1.500 Kč/m2

Rada města Jevíčko souhlasí
8/40R/2020 se změnou nájemce bytu č. 1 na 

adrese Křivánkova č. p. 98 v Jevíčku dle 
žádosti

Dušan Pávek, dipl. um., v.r., starosta 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/19Z/2020 program 19. zasedání ZM kona-

ného dne 25. 5. 2020
2/19Z/2020 návrhovou komisi ve složení:  

Ing. František Bušina, Ing. Aneta Pávko-
vá, Marek Káňa

4/19Z/2020 po projednání s projektantem 
provedení změny délky kolmých par-
kovišť výhradně pro stání a parkování 

osobních vozidel v rámci stavby Okruž-
ní II (2. etapa) - komplexní rekonstrukce

5/19Z/2020 prodej nově zaměřených pozem-
ků p. č. 49/7 (70 m2) - zahrada a p. č. 
st. 1433 (27 m2) - zastavěná plocha  
a nádvoří, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí 
K*** Š*** Krásné za cenu 54.550 Kč bez 
DPH + úhradu správního poplatku ka-

tastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč 
kupující + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a K*** Š*** na prodej pozemků 
p. č. 49/7 a p. č. st. 1433, oba v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

6/19Z/2020 prodej pozemku p. č. st. 386  
(32 m2) - zastavěná plocha a nádvoří  
v k. ú. Jevíčko-předměstí J*** P***  

Usnesení 19. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 25. května 2020
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a Mgr. A*** P*** Jevíčko za cenu 16.000 
Kč bez DPH + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
2.000 Kč kupujícími + kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a J*** P*** a Mgr. 
A*** P*** na prodej pozemku p. č. st. 
386 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy

7/19Z/2020 prodej pozemku p. č. 3059/3 (557 
m2) - ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-před-
městí do podílového spoluvlastnictví 
R*** B*** Jevíčko a M*** B*** Jevíčko 
za cenu 278.500 Kč vč. DPH + úhra-
du správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícími  
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a R*** B*** a M*** B*** na prodej po-
zemku p. č. 3059/3 v k. ú. Jevíčko-před-
městí a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

8a/19Z/2020 koupi spoluvlastnického podílu 
o velikosti id. 1/12 k celku pozemku  
p. č. 5141 (10.904 m2) - orná půda 
v k. ú. Jevíčko-předměstí od J*** 
Ž*** Hartvíkovice za cenu 227.167 Kč  
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupu-
jícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a J*** Ž*** na koupi spoluvlast-
nického podílu k pozemku p. č. 5141  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

8b/19Z/2020 koupi spoluvlastnického podílu 
o velikosti id. 1/12 k celku pozemku p. 
č. 5141 (10.904 m2) - orná půda v k. ú. 
Jevíčko-předměstí od P*** D*** Jevíčko 
za cenu 227.167 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodno-
tě 2.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a P*** D*** na 
koupi spoluvlastnického podílu k po-
zemku p. č. 5141 v k. ú. Jevíčko-před-
městí a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

9/19Z/2020 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na 
rok 2020 č. 1

10a/19Z/2020 celoroční hospodaření města 
a závěrečný účet za rok 2019 včetně 
zprávy o výsledku hospodaření za rok 
2019 bez výhrad

10b/19Z/2020 účetní závěrku Města Jevíčko za 
rok 2019

11a/19Z/2020 prodej pozemku p. č. 53 (276 
m2) - zahrada v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí H*** S*** Jevíčko za cenu 138.000 Kč 
bez DPH + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 
Kč kupující + kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a H*** S*** na prodej po-
zemku p. č. 53 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

11b/19Z/2020 jednotkovou kupní cenu za 
prodej části pozemku p. č. 80 v k. ú. 
Zadní Arnoštov ve výši 150 Kč bez DPH/ 
m2 a úhradu vyhotovení geometrického 
zaměření kupujícím

11d/19Z/2020 cenovou nabídku na provede-
ní ořezu stromů na Komenského ná-
městí v Jevíčku firmou Petr Dokoupil, 
Borotín 5, 679 37 Borotín u Boskovic,  
IČ: 74355163 ve výši 95.200 Kč bez DPH

11e/19Z/2020 finanční částku do 250.000 Kč 
bez DPH na zakoupení traktorového 
návěsu - nosiče kontejnerů TN CTS 03-
23-K pro potřeby města

11f/19Z/2020 podání výpovědi nájemní 
smlouvy mezi Městem Jevíčko a KA-
BELOVOU TELEVIZÍ CZ, s. r. o., Ruská 8, 
101 00 Praha 10 do 30. 6. 2020 s ukon-
čením nájmu k 31. 12. 2020

11i/19Z/2020 provedení havarijní opravy soci-
álního zařízení v 1. a 2. patře ubytov-
ny města na ul. Soudní 51, kdy práce 
provede firma Instalatérství Bidmon,  
s. r. o., Třebovská 431, 569 43 Jevíčko, 
IČ: 28821068 v částce do 360.000 Kč 
bez DPH

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/19Z/2020 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Ja-
roslava Zezulu a Bc. Jana Finsterleho

Zastupitelstvo města Jevíčko ruší
11c/19Z/2020 bod usnesení ZM č. 9/17Z/2020 

ze dne 17. 2. 2020 - ZM schvaluje ceno-
vou nabídku na provedení ořezu stro-
mů na Komenského náměstí v Jevíčku 
firmou Lukáš Jeřábek, J. Haška

1095/14, 679 61 Letovice, IČ: 03930211 ve výši 
87.900 Kč bez DPH

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
11g/19Z/2020 radu města přípravou podkladů 

k prodeji kabelové sítě v majetku města
11h/19Z/2020 dočasným vedením Městské 

policie Jevíčko pana Františka Juriše  
s účinností od 1. 6. 2020 do doby, než 
bude v rámci interního výběrového ří-
zení vybrán a zastupitelstvem města 
jmenován nový velitel Městské policie 
Jevíčko

Zastupitelstvo města Jevíčko neschvaluje
11j/19Z/2020 nabídku společnosti KERAX,  
s. r. o. na koupi části pozemku p. č. 3573 v k. ú. 
Jaroměřice za částku 1.500 Kč/m2

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
souhrnnou zprávu MP Jevíčko za období leden 
- březen 2020
Zastupitelstvo města Jevíčko  bere na vědomí  
zprávu vedoucího Obvodního oddělení, Poli-
cie ČR Moravská Třebová za rok 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko  bere na vědomí 
předložené zápisy a usnesení ze 17. a 18. za-
sedání ZM a 33.,34., 35., 36., 37., 38., 39. a 40. 
schůze RM bez připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko  bere na vědomí  
zprávu o činnosti JSDH Jevíčko za rok 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko  bere na vědomí 
informaci o umístění Jevíčského zpravodaje 
na 1. místě v soutěži Radniční listy roku 2020  
s postupem do krajského kola
Zastupitelstvo města Jevíčko  bere na vědomí 
přehled příjmů a výdajů Jevíčského zpravodaje 
za rok 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko  bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce dubna 2020
Zastupitelstvo města Jevíčko  bere na vědomí 
problematiku cvičiště SDH Jevíčko
Výsledky projednávání, která nebyla přijata
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje zbu-
dování podélného parkování vozidel v rámci 
stavby Okružní II (2. etapa) - komplexní rekon-
strukce

Dušan Pávek, dipl. um., v.r., starosta 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Rada města Jevíčko schvaluje
1/41R/2020 program 41. schůze rady města 

dne 1. 6. 2020
2b/41R/2020 přihlášení osoby k trvalému po-

bytu na adrese Na Salajce 323, Jevíčko 
dle zápisu

3b/41R/2020 výši nájemného v podporova-
ných bytech Barvířská 560 ve výši 61,10 
Kč/m2 podlahové plochy bytu vč. sklepa 
a textaci oznámení záměru pronajmout 
podporované byty v režimu sociálního 
bydlení v bytovém domě Barvířská 560, 
Jevíčko

4a/41R/2020 opravu převodovky vozidla Pia-
ggio firmou I-TEC Czech, Rudná 30/3, 
Ostrava, Vítkovice za částku do 70.000 
Kč bez DPH

4b/41R/2020 opravu řízení a hydrauliky vozi-
dla Piaggio firmou I-TEC Czech, Rudná 
30/3, Ostrava, Vítkovice za částku do 
30.000 Kč bez DPH

5e/41R/2020 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
mezi Městem Jevíčko a společností  

GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01  
Ústí nad Labem na zřízení věcného 
břemene na pozemku p. č. 5330/1  
v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorá-
zové náhrady 500 Kč bez DPH a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

7/41R/2020 přidělení uvolněného bytu č. 3, 
vel. 1 + 1, Svitavská 474, Jevíčko žada-
teli dle zápisu na doporučení komise 
bytové a sociální

Rada města Jevíčko souhlasí
2a/41R/2020 s prodloužením nájezdu u RD  

č. p. 584 ze soukromého pozemku na 
veřejnou komunikaci na ul. A. K. Vitá-
ka žadateli dle zápisu s podmínkou, že 
nový sjezd bude proveden za podmí-
nek stanovených SÚS Pk a v souladu 
s podmínkami pro komunikační při-
pojení uvedenými v § 12 vyhlášky číslo 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích a sjezd 
bude zřízen se zpevněním, které vyho-

Usnesení 41. schůze Rady města Jevíčko konané dne 1. června 2020
vuje předpokládanému zatížení dopra-
vou a se snadno čistitelným vozovko-
vým krytem

Rada města Jevíčko neschvaluje
3a/41R/2020 uzavření servisní smlouvy na 

pravidelný roční servis a výměnu filtrů 
v 7 ks rekuperačních jednotek objektu 
MŠ a PŠ Jevíčko za částku 47.810 Kč bez 
DPH se spol. PLUMBER WATERMAN,  
s. r. o., Klobouky u Brna, IČ: 49976893

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
5a/41R/2020 koupi pozemků p. č. 4241/34, p. 

č. 4241/35, p. č. 4241/52 a p. č. 4241/53, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí od vlast-
níka dvou stavebních míst na garáž dle 
zápisu, na základě jeho odstoupení od 
kupních smluv

5d/41R/2020 prodloužení termínu dokončení 
staveb o jeden rok stavebníkům gará-
ží v lokalitě za Židovským hřbitovem  
v k. ú. Jevíčko-předměstí
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BEZPLATNÉ POSKYTNUTÍ ZAHRADNÍHO KOMPOSTÉRU OD MĚSTA JEVÍČKO

6/41R/2020 schválit záměr odprodeje části 
nemovitého majetku Města Jevíčko dle 
zpracovaných podkladů

Rada města Jevíčko pověřuje
5b/41R/2020 vedoucího organizačního  

odboru zajištěním od žadatele dle zá-

pisu specifikaci prvků k zadržování vody 
v krajině v Zadním Arnoštově, který má 
záměr koupit pozemky p. č. 137/4, p. č. 
137/5, p. č. 138, p. č. st. 34 a p. č. 2612, 
vše v k. ú. Zadní Arnoštov

Rada města Jevíčko uděluje
5c/41R/2020 souhlas s vybudováním vjezdu  

k RD přes pozemek p. č. 550/69 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí žadateli dle zápisu

Dušan Pávek, dipl. um., v.r., starosta 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Podmínky pro poskytnutí kompostéru
- kompostéry budou vydávány občanům a firmám, kteří jsou vlastníky, 

spoluvlastníky nebo nájemci pozemků u rodinných domů, bytových 
domů, firem a pozemků v zahrádkářských koloniích v Jevíčku nebo 
Zadním Arnoštově 

- kompostéry musí být umístěny na pozemcích v katastrálních úze-
mích města Jevíčka, lze je umístit pouze na zahrady, nikoliv na veřejná 
prostranství

- žadateli může být vydáno libovolné množství plastových kompostérů 
o objemu 1 100 l

- žadatelé, kteří si již kompostér vyzvedli, si mohou vyzvednout kom-
postér další

-  zahradní kompostér bude vydán po podpisu smlouvy o výpůjčce  
a následném darování kompostéru (dále jen smlouva)

-  smlouvu mohou uzavřít občané a firmy, kteří nemají evidovaný dluh 
vůči městu

- kompostér bude ve výpůjčce do 31. 12. 2023, po uplynutí doby vý-
půjčky přejde kompostér do vlastnictví občana

- formulář smlouvy k předvyplnění je v elektronické podobě ke sta-
žení na www.jevicko.cz na úřední desce nebo v tištěné podobě  
v Turistickém informačním centru Jevíčko, Palackého nám. 1, Jevíčko

-  ve smlouvě občan vyplní šedě podbarvená pole
- s předvyplněnou smlouvou ve 2 vyhotoveních a občanským průka-

zem je třeba se dostavit v úřední den na Městský úřad Jevíčko na 
finanční odbor 

- smlouvu může podepsat za žadatele i zmocněnec na základě plné 
moci

- kompostéry se budou vydávat ve dvoře Domu hasičů, Jevíčko,  
č. p. 466 (vstup z ulice K. H. Borovského) po předložení evidenčního 
čísla, které žadatel obdrží při podpisu smlouvy

Výdej kompostérů
- po dohodě na tel. čísle 739 425 442 nebo e-mailu duchacek@jevicko.cz 

Povinnosti občana, kterému byl poskytnut kompostér 

- po dobu výpůjčky je občan povinen udržovat kompostér v takovém 
technickém stavu, aby byla zachována jeho funkčnost a použitelnost

- po dobu výpůjčky musí být kompostér označen přiděleným evidenč-
ním číslem

- po dobu výpůjčky musí občan umožnit oprávněnému zástupci pro-
vést kontrolu umístění kompostérua jeho využití

- po dobu výpůjčky je občan povinen v případě zničení nebo poškození 
uhradit na vlastní náklady jeho opravu nebo výměnu jednotlivých dílů

- po dobu výpůjčky je občan povinen v případě neopravitelného po-
škození či ztrátě kompostéru uhradit plnou cenu kompostéru ve výši 
2.761 Kč do 30 dnů 

Město Jevíčko nebude zajišťovat rozvoz kompostérů, tento si musí za-
jistit žadatel ve vlastní režii.

Vedení města Jevíčka
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ČERVENEC 2020 NA ŽLÍBKÁCH

Městská knihovna v Jevíčku Vás srdečně zve na představení Bitevní 
pole, kdo jednou v životě potkal pubertu, ví proč bitevní pole.
Ve čtvrtek 9. července 2020 v 18.00 hodin – sál zámečku. 

LiStOVáNí.cz: Bitevní pole (Jérôme Colin)
Je mu čtyřicet a jeho syn je v pu-
bertě. A on se z toho může zbláznit. 
Stalo se to prostě jednoho dne, kdy 
jeho dítě začalo práskat dveřmi, nosit 
špatné známky a odpovídat nanejvýš 
slovem: nepruď. Věda tvrdí, že jsou 
v tom děti nevinně, ale stejně — nic 
horšího než puberťáka digitálního 
věku pánbůh ještě nestvořil. Nutné je 
si ovšem přiznat, že pro stejného pu-
berťáka není nic horšího než rodič. 
To bitevní pole je puberta a všichni 
jsou na pokraji zoufalství. V hlavní 
roli tu bojuje Lukáš Hejlík, kterému 
bylo čtyřicet. 
Vstupné 50,- Kč
účinkují: Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová (alternuje Věra Hollá)
Vstupenku si můžete rezervovat v knihovně na tel: 731 655 437, 
nebo emailem mk@knihovna-jevicko.cz

Ve čtvrtek 16. července 
2020 v 18.00 hodin 
nás provede Jiří Při-
chystal svojí cestou na 
motocyklu Ukrajinou  
a Černobylem. Nenechte 
si ujít poutavé vyprávění 
a bohatou fotografickou 
dokumentaci cesty na 
dvou kolech.  

Je nám velmi líto, že v roce 2020 neproběhne tradiční akce Mejdan 
na zámečku, nedokážeme na tak malé ploše dodržet všechna hygi-
enická opatření závazná pro ZUŠ a knihovny. 

Městská knihovna Jevíčko
Těšíme se na vás na Mejdanu 2021, který vypuk-
ne 25. června 2021 v 17.00 hodin  a všechno si 
vynahradíme. Pevně v to doufáme.

Ještě něco málo pokynů pro návštěvu knihovny, které je třeba dodr-
žovat. Děkujeme za vaši trpělivost a ochotu. 
Budova zámečku i knihovna je přístupná pouze čtenářům. 
Není možné, aby tu děti i dospělí trávili svůj volný čas, tak jak 
tomu bylo dosud. Do budovy zámečku vstupujte s rouškou.
Vracejte knihy v malém sále u dveří, poté si přejdete do knihov-

ny, kde si prosím dezinfikujte ruce.
Knihy, které vrátíte, jdou na 48 hodin do karantény a nelze je 

tedy půjčovat obratem.
V prostorách knihovny, prosím, buďte pouze nezbytnou dobu 

potřebnou na vybrání knih.
Není v provozu veřejný internet – až do odvolání.
Prosíme, vyberte si dostatečnou zásobu knih, a prodlužte tak 

frekvenci návštěvy knihovny

Prosíme vás o trpělivost a ohleduplnost, společně vše zvládneme  
i s dodržením potřebných hygienických opatření. Pokyny pro půjčo-
vání se zeštíhlují a věříme, že v září se vrátíme k plnému provozu bez 
jakýchkoliv komplikací.

    Děkujeme Vám

11. 7. 2020 – Sobotní odpoledne s kapelou Proč ne Band, 
pečené makrely, klobásy z udírny, začátek 17 – 21 hod., pořádá TC Jevíčko, areál Žlíbka 

18. 7. 2020 – Míčový sedmiboj dvojic  
16. ročník, začátek v 8.30 hod., pořádá TJ Jevíčko, areál Žlíbka 

25. 7. 2020 – O Jevíčskou věž Memoriál Přemka Ryše,  
15. ročník tenisového turnaje seniorů ve čtyřhře, odpoledne pečené makrely, klobásy z udírny, začátek v 9 hod., 

pořádá TC Jevíčko, areál Žlíbka 

26. 7. 2020 – Nedělní odpoledne s kapelou Epicentrum, 
pečené makrely, klobásy z udírny, začátek 16 – 20 hod.,  

pořádá město Jevíčko, Kavárna Bar 2. svět, TC Jevíčko, areál Žlíbka 

1. 8 – 2. 8. 2020 – Jevíčská věž o pohár města,  
10. ročník tenisového turnaje mužů,  začátek v 9 hod., pořádá TC Jevíčko, areál Žlíbka 

Radomil Sedlák
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Díl třetí 

Jevíčko mělo i výroční trhy a byly městu uděleny následovně: 

1. r. 1368   6. 7. v Brně markrabě Jan na sv. Bartoloměje
2. r. 1454   30. 3. král Ladislav (Pohrobek) na sv. Pavla na víru obrá- 

       cení
3. r. 1522   23. 11. král Ludvík páté pondělí po Velikonocích
4. r. 1577   10. 7. císař Rudolf II. pondělí před Kateřinou

mimo uvedené:
      r. 1657   5. 10. císař Leopold I. – trh koňský a všelikým dobytkem 

každého dne úterního.

R. 1861 koupila Správa kostelního chudinského fondu v jihový-
chodním rohu Palackého náměstí dům čp. 18 k ubyto-
vání nemajetných věřících. Dříve měl na hřebeni střechy 
špičatou vížku. 

R. 1927    koupilo město v Kobližné ulici dům, opravilo jej nákla-
dem 50 000 Kč k ubytování nemajetných občanů, slouží 
tomuto účelu i dnes.

R. 1926    27. 6. byl na rohu dnešní Nerudovy ulice předán k užívání 
„sirotčinec“ – dům sociál-
ní péče pro děti.

R. 1865   byl v Jevíčku založen první 
peněžní ústav „Záložna“ 
– v dnešním hotelu Mo-
rava

R. 1879    vznikl druhý peněžní ústav 
„Spořitelna“, nejprve  
v místnostech dnešního muzea, po r. 1939 v současném 
místě.

R. 1899    byla po desíti měsících dostavěna a svému účelu předá-
na budova současného gymnázia, která v Jevíčku jako 
česká škola byla založena r. 1897, kdy první roky měla 
třídy v zámečku.

R. 1792    se v Jevíčku narodil v Kostelní ulici 
č.44 Cyril Napp, který po studiích na 
kněze byl r. 1810 přijat do augusti-
niánského kláštera v Brně, tam již  
r. 1826 byl zvolen opatem, podporo-
val zemědělství, r. 1854 založil první 
včelařskou organizaci v Brně (v Ra-
kousku), do řádu přijal J. G. Mendela a poslal ho studovat 
do Vídně, byl zemským inspektorem nad desíti gymnázii. 
Jako prelát zemřel 22. 7. 1867 a nebylo jediného českého 
listu, který by mu neprojevil uznání.

Vydejme se za historickými památkami a zajímavostmi  
do okolí Jevíčka:

Chornice 
R. 1515  gotický kostel sv. Vavřince, r. 1750 rozšířen o barokní ma-

riánskou kapli

M. Trnávka
R. 1300  dřevěný hrad Cimburk 

přestavěn na kamenný, 
který měl celkem 21 ma-
jitelů, z nichž 1464–1493 
Oldřich z Boskovic poprvé 
přestavuje hrad. Naposle-
dy hrad přestavuje a modernizuje v letech 1589–1620  
v renesančním slohu Adam Věžník z Věžník.

R. 1622  15. 3. levně získal Cimburk se vším Karel z Lichtenštejna, 
na hradě sídlili již jen úředníci a hajní.

R. 1766    8. 7. úderem blesku hrad zcela vyhořel a nebyl již obno-
vován.

R. 1752  na místě původního kostela postaven nový kostel  
sv. Jakuba, v kterém již nebylo pochováváno. První z roku 
1406.

Vranová Lhota
R. 1788  kostel sv. Kateřiny (na místě kaple)

Jesenec
R. 1711  dal zbudovat premonstrát-

ský opat zábrdovický Enge-
bert Hájek v horní části ves-
nice krásný barokní zámek.
Týž o několik roků později 
dal postavit opět barokní kostel, který je chloubou mo-
ravského venkova. Jeho sakristie je vlastně kaplí z 80. let 
17. století rovněž sv. Liboria, který dala postavit Zuzana 
Kateřina Liboria Zástřizlová, provdaná za Františka Val-
tera Dietrichsteina (majitelé Boskovic). Ona též odkázala 
jesenecký statek premonstrátskému klášteru v Brně-Zá-
brdovicích ve prospěch poutního místa ve Křtinách.

Biskupice 
R. 1713 Libštejnští z Kolovrat z pusté tvrze postavili současný zá-

mek
R. 1716 titíž ve vesnici postavili palírnu čp. 4, dále:
R. 1729  zrušili dvůr a založili osadu Libštejn, od r. 1952 nese ná-

zev Zálesí
R. 1873  zrušili panský pivovar (existující již r. 1612)
R. 1765  hraběnka A. Blümegenová přestavěla kostel sv. Petra  

a Pavla na současnou podobu. Též stavěla kostel r. 1788 
ve Vranové Lhotě.

R. 1822  hřbitov kolem kostela zrušen a přeložen na ves

Jaroměřice 
– kostel ve vsi stál uprostřed hřbitova 
(do r. 1873), byl několikráte přestavo-
ván, náhrobek Linhartických z r. 1562,

R. 1592 postavil Bilský z Kašírova re-
nesanční zámek

R. 1713  mimo jmenovaného kostela ve vsi Všech svatých v prů-
běhu jednoho roku na Kalvárii postavil František Michal 
Šubíř na Kalvárii kostel Povýšení sv. Kříže, v sousedství  
r. 1742 velkou loretánskou kapli s hrobkou.

Šubířov 
R. 1710  založen lidmi na kácení dřeva pro tavení železné rudy 

nad Dzbelem a stavbu silnice Jaroměřice – Konice. Vedle 
těžby dřeva se zde pálilo i dřevěné uhlí. S těžbou dřeva 
se začalo od Slámovy luže směrem na západ. Klestí bylo 
roztroušeno, aby uschlo, potom spáleno, půda zorána 
a kolem 7. 9. vyseto žito – tak dosáhl Šubíř dvojího užitku 
za dřevo a ještě vyššího za žito.

R. 1742  byl postaven zde kostel, své jméno vesnice dostala až  
r. 1718 ŠUBÍŘOV a nebyla vzdálenou samotou Jaroměřic. 
Nutno připomenout dva dvory šubířovský a chobyňský, 
k jejichž zrušení došlo 30. listopadu 1729 (byly rozparce-
lovány a odprodány). 

R. 1785  zde byla založena farnost, protože zde stál kostel, ale 
kostelní poplatky byly dále odváděny na Kalvárii do Ja-
roměřic. Se vznikem farnosti vznikla i škola triviální, ale 
nevyučovalo se, nebyla místnost ani učitel.

  Nová škola byla místo „domku“ postavena po velkém 
požáru r. 1891 až r. 1894 – světil ji skřípovský farář Kadlí-
ček.

Pokračování příště

s
František Plech napsal o Jevíčku a Malé Hané
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Zveme Vás do Jevíčka  
na sérii kulturních akcí 

Vernisáž výstavy Nechte mě být, jaká 
jsem, životní příběh Anne Frankové 
Synagoga Jevíčko, vernisáž v 18:00  
(v rámci Roku židovské paměti v Jevíčku) 

Posezení s dechovkou 
Malohanačka 
Palackého náměstí,16 – 19 hod., 
občerstvení hotel Morava  
(v případě deště se nekoná)

Listování s Lukášem Hejlíkem  
a Pavlou Dostálovou (alternuje 
Věra Hollá)  
Bitevní pole (Jérôme Colin) 
Městská knihovna, Zámeček Jevíčko, 
18:00, vstupné 50,- Kč

Ukrajina – Černobyl, Jiří Přichystal, 
povídání a fotografie z cest na 
motocyklu 
Městská knihovna, Zámeček Jevíčko, 
18:00

Jazz v centru - Jam session  
Komenského náměstí, 17 – 20 hod., 
občerstvení hotel Apoštol,  
otevřena Městská věž a muzeum 
(v případě deště se nekoná)

Špacír za Karlem Bleierem (Město 
Jevíčko a Historicko-vlastivědný 
kroužek Malá Haná) 
9:30 Synagoga Jevíčko/ 10:30 vycházka 
do Jaroměřic/ 15:00 Hanácká krčma 
Jaroměřice – setkání u Bleierů

Koncert Vladimíra Merty na počest 
kronikáře Františka Plecha 
Synagoga Jevíčko, 19:00  
(pořádá 84. oddíl Skautů Kolín a Město 
Jevíčko), vstupné 80,- Kč

Kapela Epicentrum na Žlíbkách 
Plovárna Žlíbka, 16 – 20 hod., 
občerstvení, makrely Tenis klub Jevíčko 
a Kavárna Bar 2. Svět 
(v případě deště se nekoná)

Na lidovou notu s cimbálovou 
muzikou 
Letní zahrádka hotelu Alster Jevíčko,  
16 – 19 hod.,  
občerstvení hotel Alster

Hasičské odpoledne s kapelou  
Tři generace 
Panský dvůr Jevíčko, 15 – 20 hod., 
občerstvení SDH Jevíčko  
(v rámci hasičských závodů)  
(v případě deště se hudební produkce nekoná)

Tradiční Jevíčská pouť 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Jevíčko, 9:30 slavnostní Mše Svatá, 
11:00 posezení s dechovým orchestrem 
ZUŠ Jevíčko na farní zahradě

Přátelské posezení na pouti  
v Zadním Arnoštově s Harmonikáři 
Slza Petra Křivinky 
Kulturní dům Zadní Arnoštov,  
14 – 20 hod., občerstvení zajištěno

Další akce místních spolků a organizací naleznete na www.jevicko.cz
Na akcích bez uvedení vstupného platí vstupné dobrovolné.

Jevíčské 
2020

středa

1. 7.

pátek

3. 7.

čtvrtek

9. 7.

čtvrtek

16. 7.

sobota

18. 7.

sobota

25. 7.

neděle

26. 7.

sobota

8. 8.

sobota

15. 8.

neděle

16. 8.

sobota

22. 8.

kulturní léto

sobota

25. 7.
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84. oddíl Skautů Kolín a Město Jevíčko 
pořádá 

25. 7.
2020

Koncert na počeSt KroniKáře  
FrantišKa plecha

Synagoga Jevíčko, 19:00           vstupné 80,- Kč

   

Turistické  
informační centrum  

otevřeno  
v sobotu 15.8.     9:00 – 11:30
v neděli 16.8.    10:00 – 15:00Info: Turistické informační centrum Jevíčko, 461 542 812, 736 752 611, www.jevicko.cz

Nedele 16. srpnaˇ

Sobota 15. srpna

2020ˇ
ˇ ˇTradicní 

Jevícská pout 

od 9:00 Rybí speciality  
    z kuchyně ZO Rybářského svazu  
    Jevíčko, pečené makrely,   
    grilované ryby (AMUR, BOLEN,  
    CEJN, KAPR, SUMEC),  
Palackého náměstí

Omlouváme se, ale z důvodu ochrany proti  
šíření koronaviru se v letošním roce tradiční  
sobotní kulturní program na Palackého náměstí nekoná.

V rámci sobotního dne 15. 8. 2020 proběhnou hasičské závody mládeže  

„Pohár hejtmanů Pardubického a Jihomoravského kraje“  
v areálu atletického hřiště a Panského dvora v Jevíčku na ulici K. H. Borovského.  
Občerstvení a posezení s hudbou bude zajištěno.

9:30  Slavnostní mše svatá  
   v kostele Nanebevzetí    
   Panny Marie,  
poté posezení s dechovým orchestrem 
ZUŠ Jevíčko na farní zahradě
 

Po celý nedělní den městský jarmark na Palackého náměstí

Lunapark v prostoru Palackého náměstí 
bude otevřen po celý pouťový víkend.

Hledám domek nebo chalupu v okolí Jevíčka, 
Velkých Opatovic, Chornic. 

Může být i horší stav, se zahrádkou. 
Děkuji, tel.: 774 945 405.

Nabízíme komplexní lesnické práce – těžbu  
a přibližování dřeva, po dohodě koupíme dříví  

na stojato. Tel.: 728 625 708.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ JEVÍČKO, z. s. VÁS ZVE 

V SOBOTU 11. ČERVENCE 2020 
od 11.00 do 16.00 hod.

do areálu chovatelů na ulici Brněnská č. p. 343  
v Jevíčku na

         

vstup volný 

TOČENÉ PIVO A LIMO

ZVĚŘINOVÉ 
SPECIALITY
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 4. května. Rudá armáda dobyla Zlína, Slavičína, Otrokovic, Ho-
lešova, Paskova, Frýdku, Místku, Orlové a blíží se k pevnosti Olomouc.  
V severním Německu se vzdala armáda půl milionu mužů, Dönitz má 
sídlo v Kodani, Hamburg byl prohlášen otevřeným městem a padl, Kiel 
rovněž. Tím vlastně je skoro celé Německo likvidováno a bojištěm zů-
stává jen a jen protektorát.
 Ustupující armáda se již objevuje. Občas projede městem auto 
táhnoucí za sebou v závěsu až pět aut pro úsporu benzínu směr na 
Moravskou Třebovou. K večeru přijíždí a usídluje se v hotelu Záložna ně-
mecká policie, tzv. Schutzdienst, v počtu 42 mužů. Celé město se ihned 
navzájem varuje a informuje. V okolí začíná být rušno. V Uhřicích ně-
mecký dezertér hodil ruční granát mezi německé vojáky. Byli dva mrtví 
a několik zraněných. V Jaroměřicích nabízeli Maďaři kulomet výměnou 
za dámské kolo. V Derflíku dostali volkssturmáci hlášení, že se blíží par-
tyzáni. Hájili tedy domov. Vidouce tři muže, spustili do nich palbu. Byli to 
však soukmenovci, kteří palbu opětovali, a tak utkání Wehrmacht kon-
tra Volkssturm skončilo 3:1. Tři mrtví vojáci a jeden volkssturmák. Zato 
však vojsko bere soukromníkům kola. Proto dnes každý rozdělává kolo 
a schovává je. Zásobování vázne. Děti dostávají místo ¾ litru jen ½ litru 
mléka na den a my dospělí se už bez té 1/16 litru odstředěného mléka 
obejdeme.
Dnes je opět prodej vojenských koní, koná se však v ulicích pro nebez-
pečí hloubkových letců.
Kanonáda utichla a je opět klid.
 5. května. V noci protáhlo Jevíčkem maďarské vojsko v dlou-
hých a nekonečných řadách. Světlo stále ještě nesvítí a zhaslo dokonce  
i v sousedních vsích. A tu se hned organizuje v Jevíčku rádiová služba. 
Hrstka nadšených průkopníků sestrojila rádio na akumulátor a induktor 
s ručním pohonem na kliku. U tohoto přístroje střídala se nyní služba 
ve dne v noci, ať už v poslouchání či v otáčení klikou induktoru. To byla 
ústředna, odkud bylo město zásobováno novinkami. A jaké přicházejí 
zprávy: V Praze propukla revoluce. Vlastenci obsadili rozhlasovou budo-
vu a stále vyzývají bývalé vojáky k nástupu do zbraně. Některé německé 
posádky v Praze se vzdaly. Od Benešova se však blíží německé tanky. 
„Vyzýváme obyvatelstvo, aby zatarasilo záseky, vyzýváme hloubkové let-
ce k součinnosti“ – Až se nám dech zatajil, vydrží-li Praha beze zbraní 
proti přesile. Německé armády v Holandsku a Dánsku kapitulují. Zaja-
to půl milionu mužů. Salzburg a Innsbruck padl. Zůstáváme už jen my  
v protektorátě.
 Boskovice byly dnes ráno bombardovány. Spadlo zde asi 33 kusů 
bomb malých a silně trhavých. Při náletu bylo šest lidí usmrceno a tři 
jsou tak těžce raněni, že asi též smrti neuniknou.
 V Březinkách zastřelili partyzáni dva německé důstojníky a jen 
šťastnou náhodou byla vesnice ušetřena perzekuce, poněvadž sami 
Němci pokládali čin za dílo rakouských zběhů.
 Vyhlášky jsou nyní oznamovány jen bubnováním. Uzavírací hodina 
se nyní mění už na půl devátou večer a trvá do pěti hodin ráno. Rozši-
řování zpráv a sabotáž se trestá smrtí.
 6. května. V noci projely městem řady aut a i ve dne už občas 
jezdí skupiny vozidel. Německá policie ze Záložny již odjela. Městem 
projíždějí jednotky SS Totenkopf a již se také dovídáme o jejich činnosti 
v okolí.
 Včera, v sobotu, bylo Javoříčko, malá vesnice u Bouzova, obstoupe-
na SS-Manny. Nikomu to nebylo nápadné, poněvadž se lidé domnívali, 
že Němci hledají ve vesnici partyzány. Ale vtom už postupuje od Bouzo-
va silná četa a střílí každého muže na potkání. Tak padli dva mužové již 
dva kilometry před Javoříčkem. Na pokraji lesa v poražených stromech 
byl zastřelen další muž. U mostku na soutoku potoků Špraňku s Javo-
říčkou byla hromadná poprava pěti mužů, kteří jeli do lesa pro dřevo 
a slyšíce střelbu, schovali se pod mostem. A potom… potom nastalo 
hrozné běsnění a vraždění ve vesnici. Čtyři mužové byli zavlečeni do-
vnitř stavení, ztýráni a zastřeleni. Stavení jim bylo nad hlavami zapáleno. 
Našli se po nich jen seškvařeniny. Ženy musely odvázat dobytek a s dět-
mi odejít. Vesnice byla zapálena a domy borceny pancéřovou pěstí. Na 
dolním konci vsi leželo u zdi pět mužů tvářemi k zemi, všichni zastřeleni 
ranou do týla. Jinde zastřelen otec s dvěma syny. Co dům, to tragédie, to 
nešťastná vzpomínka krvavými slzami oplakávaná. U školy byl zastřelen 

Čtení na pokračování

OSVOBOZENÉ JEVÍČKO – ZÁPISKY Z KONCE VÁLKY (3. díl)
Jaroslav Mackerle

řídící učitel, který zde pů-
sobil již dvacet let a s ním  
i jeho syn. Tak bylo po-
stříleno třicet osm nevin-
ných občanů a vypálena 
a rozbořena celá vesnice. 
Uchráněna zůstala jen 
škola a hájenka, v níž asi 
byl původ celé té tragédie.  
I nebe dnes nad tou hrů-
zou pláče.
 
Novinková služba dodává zprávy: Revoluce v Praze se udržela. Byl vyhlá-
šen klid zbraní, který Němci jako obvykle porušili a Prahu znovu napadli. 
Tanky od Benešova byly vyřízeny pancéřovou pěstí. Vysláno letadlo za 
Pattonem. Američané ve 20 minutách dobývají Plzně a táhnou Praze ku 
pomoci. Též vlasovci obracejí zbraně proti Němcům a dosáhli okraje 
Prahy. – Tak přece se udržela – padá nám kámen ze srdce. V ústech lidu 
pověsti rostou: K. H. Frank prý je nakloněn vyjednávání se spojenci, ale 
vrchní velitel vojsk v protektorátě maršál Schörner chce boj stůj co stůj. 
Prý i Norsko kapitulovalo. To by už skutečně byl konec války pro Evropu, 
a u nás se ještě bojuje. Jsme nyní v ohnisku války a světového zájmu. 
 Dnes prší. V parku v pivovaru Němci demontují vozidla a ničí je 
pouštěním ze svahu od lednice. Upotřebitelné součástky rozprodávají.
 Vrážné obsazují partyzáni v počtu 300 mužů. Zajišťují Němce,  
z nichž 9 odsuzující k smrti a pohřbívají na Hradisku.
 7. května. V noci přijelo do města množství aut nákladních i s hou-
senkovým náhonem a jsou rozestavěna kolem náměstí těsně u chodní-
ku, skoro až u průčelí domů. Většina z nich je maskována sítěmi z ple-
tenců zelené dřevěné vlny. Do cihelny přijela kolona aut a nějaká děla. 
Auta stojí též v úvoze u Kamenného mlýna. Celé město je vzrušeno. 
Obchodníci zavřeli svoje krámy a stáhli rolety pro nebezpečí rozbití skla 
výkladů, vyšli do ulic a všichni si prohlížejí auta. Je to nezvyklá podívaná 
pro naše město. Nyní vidíme, že jde do tuhého, a již se schystávají rudé 
prapory.
 Němečtí příslušníci se z města ponenáhlu ztrácejí s odcházejícím 
vojskem. V 11 hodin 15 minut odváží okresní hejtman svoji rodinu ve 
dvou autech na Svitavy.
 Město si zatím sděluje, co je nového: Praha se stále drží. Olomouc 
padla, Hulín též. Spojenci obsadili Písek a celý klín jižních Čech. Od Pra-
hy jsou jen 25 km. Vlasovci Prahu již obklíčili. Němci v městě se vzdávají, 
jiní však bojují a munici rozvážejí v sanitních vozech. Dönitz prý zakázal 
provádět v protektorátě destrukční činy, což nás, je – li pravda, uklidňu-
je. Pak proběhla zpráva, že prý Rudá armáda je už v Ptení a u Moravské 
Třebové. Skutečně je z té strany slyšet silnou dělostřelbu a u cihelny 
detonaci. To však jen Němci hodili do hliníku ruční granát.
 U parčíku na náměstí stojí rozhlasový vůz s teleskopickou anté-
nou, kolem stojí skupina důstojníků a radí se mezi sebou. – Jsme ar-
máda před likvidací, prohlásil vedoucí důstojník Schulze v cihelně, kde 
spěšně opravují auta k další jízdě a zbavují se přítěže, součástí motorů, 
rezervních disků, dynam, startérů a jiného materiálu. – Nízko nad námi 
přeletuje roj německých letadel směrem na západ. Silnice od Biskupic 
a Jaroměřic jsou plny pochodujícího vojska. Jedno auto sleduje druhé  
a skoro každé má několik vozů v závěsu. Celý ten proud směřuje dále na 

Arnoštov a Svitavy nebo 
na Opatovice a dále na 
Letovice. Každou chvíli 
se již čeká kapitulace, 
a proto se Němci snaží 
dostati se do americ-
kého zajetí. Přijíždějí 
už pancéře a otáčejí se 
pod cihelnou u Střelni-
ce. Přijíždějí i dvě útoč-
ná děla na pásech. 

Pokračování příště
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Společenská rubrika
červen 2020

Naši jubilanti: 

Zdeněk Ondráček

Zdeněk Sekerka

Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Obec Biskupice
Návštěva hejtmana v Biskupicích

Ve čtvrtek 28. 5. 2020 navštívil naši obec hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. 
Společně jsme pohovořili o plánovaných krajských investicích v celé lokalitě Jevíčska, 
a to jak do oblasti dopravy, tak v rámci dalších dotačních titulů. Dle sdělení hejtmana 
patří celé Moravskotřebovsko a Jevíčsko v rámci přípravy investic do silnic mezi prioritní 
oblasti i v rámci krajských žádostí o dotace z Integrovaného regionálního operačního 
programu.  Hejtman se zajímal také o situaci v okolních lesích a informoval o možnos-
ti dotačních titulů na oplocenky a výsadbu lesních porostů. “Jedná se o dotační titul, 
který kraj naopak finančně posílil, jelikož zájem o ně byl velký,“ uvedl hejtman. Další 
dobrou zprávou je, že ani stávající situace a výpadky v příjmech nezastaví důležitou 
stavbu nemocnice následné péče včetně nové výjezdové stanice krajských záchranářů 
v Moravské Třebové neohrozí, s tím, že stavba by měla začít v letních měsících letoš-
ního roku. Je tedy vidět, že Pardubický kraj v rámci plánování investic nezapomíná ani 

na okrajové oblasti kraje.  Toto po-
tvrzuji z vlastní zkušenosti, protože 
pamatuji ve funkci starosty fun-
gování krajů od samého vzniku, 
a mohu tedy za sebe hodnotit, že 
spolupráce s krajem je velmi dob-
rá a to především ve druhé polo-
vině existence kraje, tedy po ná-
stupu Radko Martínka a následně 
Martina Netolického. Ať se jedná  
o krajský Program obnovy venko-
va nebo dotace v jiných oblastech, 
které jsou pro nás velmi důležité  
a především po stránce zpracování 
velmi jednoduché, což je pro malé 
obce důležité. Stejně tak se jedná 
o investice v obci, kdy se podařilo 
zrealizovat kompletní průtah obcí. 
Probírali jsme také konání tradič-
ního festivalu Biskupické kaléšek, 
který se uskuteční první říjnovou 
sobotu. Na závěr jsme společně 
také navštívili místní obchod, kde 
byl pan hejtman velice překvapen 
jak po stránce výběru zboží, tak  
i z informací o obchodě.

Dalibor Šebek, starosta obce

AVZO BISKUPICE 
A OBEC BISKUPICE 

POŘÁDAJÍ
  XIV. VÍKENDOVÝ  
POBYT PRO DĚTI

TERMÍN POBYTU: 
čtvrtek 30. 7. 2020 od 16:00 – 
neděle 2. 8. 2020  do 16:00
MÍSTO: areál Střelnice v Bisku-
picích
S SEBOU: spacák, stan, sportov-
ní oblečení a obuv, pláštěnku, 
gumáky, pokrývku hlavy, plavky, 
hygienické potřeby (popř. léky), 
kartáček na zuby, hrníček na pití, 
kartičku pojišťovny, karnevalo-
vou masku.
PŘÍSPĚVEK NA CELÝ POBYT 
DÍTĚTE ČINÍ PRO MÍSTNÍ DĚTI 
300 Kč, PRO PŘESPOLNÍ DĚTI 
500 Kč (v ceně je započítáno 
pestré celodenní stravování  
a celodenní výlet).
PŘIHLÁŠKU NA POBYT  
SI MŮŽETE VYZVEDNOUT od 
1. 7. V MÍSTNÍ SAMOOBSLU-
ZE A TAKÉ JI TAM DO NEDĚLE  
26. 7. 2020 ODEVZDAT. 
INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO  
RODIČE PROBĚHNE NA 
STŘELNICI V NEDĚLI 26. 7. 
2020 OD 18 hodin.

AVZO Biskupice
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Kácení máje
I přes nepříznivou situaci způsobenou 
tou „koronó“ upořádali občané Zálesí, 
samozřejmě za dodržení všech ome-
zujících platných nařízení, v sobotu 30. 
května tradiční „KÁCENÍ MÁJE. K po-
slechu a tanci přijela zahrát, tak jako 
každoročně, kapela Kázeň, a letos to 
bylo navíc s větší radostí, že si mohla 
po dlouhé době zahrát na veřejnosti. 
Samozřejmě nechyběla tradiční scénka, 
bez které si kácení už ani nedovedeme 
představit. Děkujeme panu Berkovi  
a všem dalším, kteří kácení zajistili, za 
udržení tradice a přejme si, ať se příští 
rok sejdeme, tentokrát bez omezení. 

Dalibor Šebek, starosta obce

Z historie
František Plech
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
červenci: 

 Marie Ratzková
 Radoslav Schrömer

Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Beseda s hejtmanem
Ve čtvrtek 28. května dopoledne navštívil hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin  
Netolický Chornice, aby se setkal s místními občany a pobesedoval o aktuálním dění 
v našem kraji. Po krátkém úvodu přišly na řadu otázky z řad přítomné veřejnosti, které 
se týkaly především regionální dopravy, zdravotnictví a investic do krajských komunika-
cí. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že stavba nové krajské nemocnice v Moravské Třebové 
bude zahájena už v letošním roce a že aktuálně probíhá výběrové řízení na stavitele 
tohoto zařízení. Na otázku k modernizaci silnice v úseku od trnavské křižovatky na hra-

nici Olomouckého kraje nám bylo řečeno, že 
tato stavba za zhruba 212 milionů korun by 
měla být zahájena někdy v polovině příštího 
roku. Beseda probíhala v přátelské atmosféře 
a z Chornic využilo možnosti tohoto setkání 
více jak třicet obyvatel. Přestože měl hejtman 
nabitý program, zdržel se u nás o více jak půl 
hodiny déle, než měl původně v plánu. Nako-
nec nezbývá než popřát, ať se vydaří vše, co 
je v plánu.

Jiří Smékal, starosta obce

Konkurz
Začátkem měsíce března byl vyhlášen 
konkurz na obsazení místa ředitele naší 
základní a mateřské školy. Do konkur-
zu se přihlásili celkem tři uchazeči, kte-
ří předložili svůj návrh koncepce toho,  
jakým způsobem by naši školu dál vedli. 
Předložený materiál posuzovala osmi-
členná komise složená se zástupců obce, 
školy, rodičů, školní inspekce, krajského 
úřadu a odborné veřejnosti. Komise se 
sešla 3. června, kdy každému z ucha-
zečů byl dán stejný časový prostor, ve 
kterém svoji koncepci obhajovali. Pak 
komise vyhodnotila tuto obhajobu a do 
pozice nově obsazované funkce ředite-
le naší školy doporučila PaedDr. Zdenku 
Vašíčkovou, která tím pádem v polovině 
prázdnin přebírá pomyslné otěže na ve-
doucím místě. K tomuto jí gratuluji a zá-
roveň děkuji dalším dvěma uchazečům za 
jejich práci a náhled na věc.

Jiří Smékal, starosta obce

„Koupaliště“  
Chornice  
již v provozu  

- za příznivého 
počasí 

bohaté občerstvení  
zajištěno.



www.obecchornice.cz

                     Červenec 2020   / 17Měsíčník města Jevíčka



Jevíčský zpravodaj

www.jaromerice.cz

18 /  Červenec 2020

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci červnu své významné narozeniny 
oslaví:

 HEDVIKA GLOCOVÁ
 LUDMILA HEGEROVÁ
 MARTA CHARVÁTOVÁ
 BOŘIVOJ KOHOUTEK
 MARIE PAZDÍRKOVÁ

Všem jubilantům přejeme pevné 
zdraví, elán a optimismus do dalších let.

Řadu jaroměřických občanů opustili: 

MARIE VÁVROVÁ
Vyslovujeme upřímnou soustrast 
pozůstalým rodinám.

Dolomity, arrivederci!
Kniha Miroslava Nevrlého Karpatské hry je nejen svědectvím autorových cest, ale i zábavnou  
a vtipnou studnicí moudrostí, plnou rad, doporučení a podnětů k zamyšlení. Právě ona přivedla 
Mgr. Jaroslava Musila k cestování. Jeho fotografie s dalekými výhledy, strmými skálami, hustý-
mi mlhami nebo rozlehlými loukami, po kterých se prohání koně a divocí psi, přímo vyzývají  
k cestám do dáli a příjemně souzní s myšlenkou cestování nalehko a poznání sebe sama. Nejen 
tato myšlenka zazněla na vernisáži během četby výše zmíněné knihy, kde ji mistrně přečetl au-
tor fotografií a jeho host, Hana Krejsová Bočková, která program obohatila svými vlastními bás-
němi. Děkujeme za možnost nahlédnout do dáli a věříme, že se názvu navzdory touto výstavou 
s horami neloučíme a i při současné komplikované situaci budeme moci na cesty opět vyrazit.

Obecní knihovna

Noc kostelů
Každoroční setkání v kostelním přítmí za svitu posled-
ních slunečních paprsků bylo letos obohaceno o děje-
pisnou přednášku, která nás seznámila s kusem místní 
církevní historie, osobností Petra Adolfa Ungera. Eru-
dovaná historička Mgr. Eva Richtrová, PhD. představila 
jeho životní cestu i jeho ne příliš pozitivní charakter ve 
světle jeho činů na základě historických pramenů. Že 
zanechal v Jaroměřických silnou stopu, o tom svěd-
čí řada zážitků, s kterými se po přednášce svěřili pa-
mětníci. Ve veselejším duchu se pak nesla prohlídka kostela, kterou vedl tradičně Mgr. Michal 
Schuster. V Loretánské kapli potom zazněly kusy klasické hudby, ale i modernější skladby v po-
dání pedagožky Ivany Svojanovské a jejích žákyň, Eleny Foretové a Andrey Vašíčkové. Prohlídka 
kostela Povýšení sv. Kříže byla příjemnou tečkou za krásným i poučným večerem. Děkujeme 
všem vystupujícím a také všem návštěvníkům za velkou účast a těšíme se na viděnou příští rok.

Obecní knihovna



www.jaromerice.cz

                     Červenec 2020   / 19Měsíčník města Jevíčka

1. 7. - 26. 8.    PRÁZDNINOVÉ BINGO, zážitková letní hra pro 
děti do 15 let. Hlavní výhry: Fotografování s Renatou 
Vaculovou, Rodinná vstupenka na hrad Svojanov, 
Venkovní hra, knižní ceny. Los k vyzvednutí v knihovně.

5. 7. PALIČKOVÁNÍ – VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ, neděle,  
9:00-14:00, VS.

10. 7. SEZNAMTE SE S KUNDALINÍ JOGOU, pátek, 18:00-
20:00,VS. Seminář s lektorkou Veronikou Vykydalovou 
pro všechny, kdo by rádi vyzkoušeli kundaliní jógu, 
zahrnuje dechové cvičení a relaxaci s tibetskými mísami, 
cena 180Kč, rezervace místa na tel: 776 724 005.

11. 7. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA, sobota, 18:00, CŽP. Modely 
firmy BB Styling bude možné po přehlídce vyzkoušet  
a zakoupit. Občerstvení zajištěno, živá hudba.

13.7. VEČER S HANAČKÓ, sobota, od 20:00, Hanácká krčma.
Posezení s vystoupením Jaroměřických Hanaček, k tanci 
a poslechu zahraje kapela DOMINO, bohatá tombola.

13. - 24. 7. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ZŠ JAROMĚŘICE, výstavní 
síň uzavřena.

25. - 28. 7.   PALIČKOVÁNÍ HROU. 
od 29. 7. NEDOKONČENÁ DÁLNICE, výstava o projektu 

dálnice, která měla propojit Vratislav, Brno a Vídeň  
a stavebních pracích podle jednotlivých úseků.

Připravujeme:
7.8. OŽIVLÉ POVĚSTI JAROMĚŘIC, pátek, setkání účastníků 

ve 20:00 u CŽP. Noční procházka Jaroměřicemi  
s Mgr. Michalem Schusterem. Divadelní ztvárnění 
pověstí v podání šermířské společnosti GONFANON  
a jaroměřických ochotníků

10. - 14. 8.   KNIHOVNA UZAVŘENA Z DŮVODU DOVOLENÉ

22. 8.  SVATÁ HORA U PŘÍBRAMI A ZÁMEK V DOBŘÍŠI, 
sobota.  Odjezd autobusu: 4:30 Biskupice, 4:40 Jevíčko, 
4:50 V. Opatovice, 5:00 Jaroměřice. Cena 590Kč. Prosíme 
přihlášené účastníky o úhradu do 17.7.2020.

27. 8. SLOSOVÁNÍ PRÁZDNINOVÉHO BINGA, čtvrtek, od 
16:30

28. 8. SVATÁ HORA U PŘÍBRAMI A ZÁMEK V DOBŘÍŠI, 
pátek.

30. 8. POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, ca 21:00, Letní kino ve 
stodole CŽP. Česká komedie (2019). Režie: Jiří Vejdělek. 
Vstupné: 80Kč.

4. 10. EDITH, VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ, neděle, zájezd do 
Národního divadla v Brně.  Taneční muzikál o životě 
slavné šansoniérky Edith Piaf s herečkou Radkou 
Fišerovou v hlavní roli. Cena: 690,-Kč (540,- vstupenka, 
dopravné 150,-). Odjezd autobusu: Biskupice 16:00, 
Jaroměřice 16:10, Jevíčko 16:15, V. Opatovice 16:20. 
Prosíme o úhradu do 4. 9. 2020.

PROGRAM AKCÍ JAROMĚŘICE 
ČERVENEC 2020

V síti čtenářské gramotnosti
řil o příběhu a jeho všudypřítomnosti. Dále se autor věnoval tématu 

tvůrčího procesu, rozvoji kreativity a zároveň 
předkládal zajímavé náměty. Shodli jsme se, 
že k psaní textů je důležitý nejen talent, ale ze-
jména práce, kterou textu věnujeme. Totéž platí  
i o učitelské profesi. Nejen talent, ale hlavně 
práce na získávání nových dovedností nás po-
souvá dál. Velmi rádi se budeme s projektem 
Síťování posouvat i v příštím školním roce a již 
teď se těšíme na další příjemná setkání.

Mgr. Růžena Bohatcová

Základní škola v Jaroměřicích je už druhým rokem centrem kolegiální 
podpory projektu Síťování základních škol v oblasti 
čtenářské gramotnosti. Cílem projektu je pracovat na 
trvalém rozvoji pedagogických kompetencí zapoje-
ných učitelů a zvýšit kvalitu vzdělávání ve školách. Na-
vzdory nelehkému období proběhlo i v letošním roce 
10 velmi milých setkání. Zapojení učitelé z okolních 
základních škol vytvořili síť založenou na vzájemném 
sdílení zkušeností, metod a nápadů vhodných k vyu-
žití ve výuce. Závěrečného setkání se zúčastnil také 
lektor tvůrčího psaní, René Nekuda. Autor oblíbených 
knih (Příběhostroj, Kreativní zápisník) poutavě hovo-

Kalendář svozu odpadu
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Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
1 cm výškový inzerce při šířce 9,2 cm je zpoplatněn částkou 130 Kč bez DPH  
(157,30 Kč vč. DPH) nebo 1 cm výškový inzerce při šířce 19,2 cm je zpoplatněn částkou  
270 Kč bez DPH (326,70 Kč vč. DPH). Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu v JZ  
v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma.

602 735 399
516 474 602

NONSTOP
Marxova 1a
Moravská
Třebová

tel.: 461 316 312

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
POHŘEBNÍ ÚSTAV

www.pohrebniustavholub.cz

!!TVRDÉ DŘEVO!! Prodám palivové dřevo 
 štípané měkké/tvrdé rovnané 50 cm/100 cm, 

sypané 25-50 cm, smrkovou kulatinu 2 m.
Hájenka Šebetov tel.: 606 893 919, 

e-mail: zouharhonza@email.cz.

Slušní manželé hledají ke koupi RD – CHALUPU 
na víkendy, zahrada podmínkou. Jevíčko, 

V. Opatovice, Letovice.  
Tel.: 739 871 556.

Česká společnost BLAUKOM, regionální špička v oboru elek-
tro, se sídlem v Jevíčku přijme do pracovního poměru na 
dobu neurčitou zaměstnance na pracovní pozici: 

ELEKTROMONTÉR/KA (náborový příspěvek 10.000 Kč)
Nabízíme: realizaci montáží v rámci Evropské unie, nadstan-
dardní prémiové ohodnocení, čerpání firemních benefitů, osobní 
podporu při zaškolení, rozšíření znalostí v oboru elektro, zdar-
ma získání, obnovení a rozšíření paragrafu vyhlášky 50/1978 Sb., 
možnost zapojení se do výuky cizích jazyků.
V případě zájmu kontaktujte telefonní číslo: 775 499 076 
nebo navštivte webovou stránku www.blaukom.cz.

Hledám dům či chalupu, 
se zahradou, okolí Moravské Třebové nebo  
Jevíčka, tak do 30 km. Cena do 2 mil. Kč.  

Děkuji za info. Tel.: 728 741 473.



ťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938. Nezbylo po ní zhola nic, pouze 
ona patrně mosazná na černo barvená destička a pod ní na zemi Ká-
men zmizelých vsazený do dlažby na počest kantora svitavské židovské 
obce Ehrlicha Chaskela. Sláva, sice nic nezbylo, ale na člobrdu se neza-
pomnělo! A tak jsem i já, cestou domů, pomyslil v autobuse na jedince. 
Na těch pár příběhů a osudů, k nimž se při oživování židovské paměti 
v probíhajícím roce pokoušíme přiblížit. Pomyslný film běžel a v optické 
paměti mi vytanula fotografie s usměvavou tváří Karla Bleiera, syna 
jaroměřického lihovarníka, který si během pražského studia lékařské 
fakulty na Univerzitě Karlově přivydělával výukou jazyka. Češtinu 
chodil doučovat synka jednoho anglického diplomata. A právě od toho, 
poté co nacisté zabrali republiku a času k rozhodování bylo věru pra-
málo, dostal čerstvě graduovaný lékař spásnou nabídku. Vycestovat 
přes Lamanšský průliv do Velké Británie. Jakože ne každý Žid měl teh-
dy takovouto příležitost. Nicméně mladý Karel Bleier se rozhodl jinak. 
Přeci tu nemohl ponechat nacistům napospas svoje rodiče a mladší 
sestru Antonii, jež mu byla sluníčkem. A tak namísto cesty do svobodné 
Anglie zamířil domů. Do Jaroměřic u Jevíčka. V protektorátním Jevíčku 
poté pracoval jako lékař v ordinaci MUDr. Pavla Spiegela na Palackého 
náměstí. Ale toho jen do času.   
Míru lidských hodnot nelze definovat. Jako by byla určena smyslem 
našeho života. Poslední osvícenec a kritik čistého rozumu Immanuel 
Kant toť determinoval kategorickým imperativem. Avšak co ono Desa-
tero? V hebrejštině dokonale stručné. Spočítáte-li si znaky na kamen-
ných deskách na jevíčské synagoze, dospějete k číslu pětapadesát. Tedy 
žádné opulentní povídačky a zbytečný balast. Kodex etiky je nadmíru 
výstižný a není dlužno jej tedy ani širokosáhle interpretovat neslanou 
nemastnou omáčkou. Těch deset přikázání jakožto deset prstů na lid-
ských rukou, které zaklíněny v sobě navzájem též cosi představují. Ale 
co, to už je na každém z nás. 
Zrcadlení na hladině bezedné studnice člověčiny, zdroje vláhy pro 
krajinu vnitřní, odezírá člověk bezděky. A podle toho zajisté jedná. Ná-
vrat Karla Bleiera v první fázi nacistické okupace domů do Jaroměřic 
u Jevíčka nebyl kalkul. Nebylo zbytí. Leč nakolik jej rodina skutečně 
potřebovala, nelze takto zpětně soudit. A přetěžko též domýšlet, co šro-
tovalo v myslích jeho rodičů, Bedřicha a Anny Bleierových, když s nimi 
jejich syn odjížděl 14. března 1942 transportován nejprve na židovské 
shromaždiště do Brna, a odtud již odděleně do Terezína, kde pak více 
než po dvou letech dne 18. května 1944 nastoupil do jednoho z osudo-
vých transportů do Osvětimi II - Březinka /Auschwitz-Birkenau. 
Přesný čas, kdy Karel Bleier v Osvětimi zahynul, neznáme. V databázi 

obětí holocaustu je u jeho jména posled-
ním údajem datace transportu s označe-
ním Eb, č. 899. A  zcela přesně nemohla být 
na podzim 1944 datována ani smrt jeho 
rodičů a o dva roky staršího bratra Oty, 
rovněž lékaře, stejně jako mnohých ostat-
ních Jevíčáků, kteří byli donuceni v březnu 
roku 1942 opustit vlastní domov. Domov, 
který milovali a za kterým se zajisté ohlíže-
li ve chvílích nejtěžších. Když slunce jejich 
pozemských životů při jedné z největších 
katastrof lidské planety zapadalo. 
Je-li smrt tolikým důsledkem zášti  
a nenávisti zlovolného člověka, nabývá 
ve své zvrácenosti obludných rozměrů.  
V nevratném vykolejení rozporuje to, co 
jest etickým kodexem ryzí člověčiny a co 
stojí psáno na navrácených kamenných 
deskách na průčelí jevíčské synagogy. Na-
devše i s poznáním, že víra v neuchopitelný 
a lidským okem nespatřitelný Smysl živo-
ta je budiž to, co naši pozemskou platnost 
přesahuje. 
Šalom alejchem, přátelé!                    

 Ruda B. Beran

Milí čtenáři Iniciál, 
ve čtvrtek 23. dubna 2020 se na průčelí jevíčské synagogy po bezmála 
osmdesáti letech navrátily kamenné desky s Desaterem, tedy s desatero 
přikázáními, jež mají pro etiku židovství a křesťanství zásadní význam. 
Nejsou to sice in natura desky původní, jež zmizely bůhvíkde, nýbrž 
desky nově zhotovené v dílně mistra kamenosochaře Petra Hemzala. 
Tradiční výklad Talmudu, učení judaistů, stejně jako Starý zákon slo-
žený z posvátných židovských knih, které z židovství převzali křesťané, 
vycházejí z toho, že těchto deset zásad života obdržel z božích rukou 
náboženský a vojenský vůdce prorok Mojžíš na hoře Sinaj ve 14. - 13. 
stol. před naším letopočtem. Rozdíl je snad výlučně v tom, že Židé ome-
zují závazek Desatera na národ vyvedený z egyptského otroctví, zatím-
co v křesťanské katechezi je Desateru přikázání připisována platnost 
univerzální. 
Tento zásadní kodex naší kultury přitom konvenuje též převážné části 
z řad bezvěrců. I spořádaní a dobře vychovaní ateisté přece dobře vědí, 
že rouhat se a opovrhovat životem nevede k ničemu dobrému, stejně 
jako neúcta k vlastním rodičům, proč není žádoucí vraždit, krást, lhát 
či chodit sousedovi za ženou, nakolik je člověku blahodárný odpočinek 
a usebrání ve dnech svátečních, nu a koneckonců - ono základní, jakže 
by měl mít každý lidský život jakýsi smysl. A tu pozor! Smysl v jazyko-
vém úzu svázaný s životem vždy v rodě jednotném! Jakože každý, kdo 
jen trochu přemýšlí, si tu a tam pokládá otázku po smyslu života. Ne-
pídíme se po smyslech jako takových. Neboť ty známe. Víme, k čemu 
slouží, jakou mají funkci. Ale smysl života? Ten hledáme pokaždé toliko 
jediný. 
Pročež i takto lze snad dovysvětlit obsah Desatera tomu, kdo se společ-
ně s čertem bojí nejen kříže, ale rovněž tak i menóry, toho sedmiramen-
ného svícnu, jenž patří k nejtradičnějším symbolům judaismu. Pravda, 
vždyť deset božích přikázání nezpochybňují venkoncem ani ti, kteří je 
věrolomně porušují. Málokterý vrah se vám bude vychloubat spácha-
ným činem, zloděj  krade obvykle na tajňačku, záletníci a záletnice, 
kterak  jim požehnal radou již legendární sexuolog Miroslav Plzák, své 
nevěry zatloukají, zatloukají a zatloukají, stejně jako se lháři nakonec 
často úzkostlivě modlí, aby jejich zrady nebyly vyzrazeny. Není tedy 
zdá se pochyb o tom, že Mojžíšem zvěstovaná etická pravidla života 
jsou lidem dány shůry, stejně jako rozum a cit, prozřetelnost či zodpo-
vědnost, jakož i pokora před tím, co tušíme, aniž bychom to kdy spatřili 
nebo se toho mohli dotýkat rukou. Smysl našeho bytí, jež nás výsostně 
přesahuje a zaštiťuje. 
Jevíčská synagoga patří v současnosti k městským památkám a občané 
sem přicházejí nejčastěji za kulturou. Do osudového března roku 1942 
byla uctívanou svatyní jevíčských Židů, a to 
i přesto, že za fašistické okupace se tu již 
bohoslužby nekonaly. Nacisté zde sklado-
vali zkonfiskovaný židovský majetek. Budo-
va byla vystavěna v klasicistním stylu v le-
tech 1793 - 1794. Dnes, tedy po 226 letech 
patří ke kulturnímu dědictví města, nabyla 
svoji původní tvář a my se můžeme pokor-
ně holedbat. Chlubit ovšem nikoli tím, že 
jsme snad něco udělali, nedejbůh dokázali, 
nýbrž nás může těšit právě ono kulturní 
bohatství, které po našich předchůdcích 
ve městě přetrvalo. Hodnoty naplňující 
naši společnou paměť, o niž je třeba pe-
čovat.
Na počátku června jsem se ve Svitavách 
na autobusovém nádraží čirou náhodou 
pozastavil u pamětní desky, kterou na-
jdete na administrativní budově dopravní 
společnosti ICOM a která je věnována ži-
dovské historii našeho bývalého okresního 
města. Právě na tomto místě totiž do roku 
1938 stávala svitavská synagoga, kterou 
tehdejší Svitaváci vypálili za takzvané Křiš-
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kořeny tohoto kulturního jevu daly vzniknout tzv. moravské písařské 
škole, do níž patřil Herlingen z Jevíčka, Natan ben Šimšon z Velké-
ho Meziříčí, Meshulam Simmel z Polné a další, kteří se podíleli na  
posledním rozmachu židovského rukopisného a iluminátorského 
umění. Specifickým uměleckým prostředkem židovských písařů byla 

vždy mikrografie. „Moravská škola“ knižní 
iluminace 18. století má své charakteristic-
ké ilustrace a ozdoby. 
Herlingen, uváděný také jako Aharon ben 
Benjamin Zeev Herlingen z Jevíčka, je jed-
nou z největších písařských, malířských 
i mikrografických osobností evropského 
židovského iluminátorství a jeho mis-
trovské dílo nemá v českém židovském 
prostředí obdoby. Byl aktivním písařem 
a ilustrátorem více než třicet let (1721-
1755). Ovládal několik jazyků Svaté říše 
římské. Tvořil také v latině a dalších jazy-
cích, proto jeho kaligrafické dílo zahrnu-
je i nehebrejské rukopisy, včetně latinsky 
psané Knihy žalmů. V roce 1730 dosáhl 
vrcholu svého mistrovství a na titulní stra-
ně hagady jmenoval sám sebe umělcem 
v hebrejštině, latině, němčině a francouz-
štině. Jako ilustrátor byl najímán i bohatý-
mi nežidovskými zákazníky a v roce 1736 
byl jmenován písařem Císařské knihovny 
ve Vídni. Tuto skutečnost též hrdě uvá-
děl na titulních stranách mnoha rukopisů.  
Ilustrace prováděl v jeho charakteristickém 
grafickém stylu technikou pera a inkoustu  
a malbou kvašem na pergamenu (telecí 
kůži). Užíval originální vídeňskou vazbu 
iluminovaného pergamenu a okraje listů  
i některé ilustrace prováděl ve zlatě. Dnes 
existuje více než čtyřicet Herlingenem po-
depsaných rukopisů, ale předpokládá se, 
že napsal přibližně tucet dalších. Poslední  
zaznamenaný rukopis je z roku 1752.
V roce 2012 byl jeden rukopisný skvost 
od Herlingena vydražen v aukční síni Sot-
heby’s za 962 500 amerických dolarů.
V roce 2013 byla v aukci vydražena Her-
lingenova hagada za 210 000 liber. Šlo 
o vzácný židovský rukopis z roku 1726  
v původních deskách z červeně zbarvené-
ho pergamenu se zbytky stříbrného zdo-
bení, který byl náhodně objeven v jednom 
domu v Anglii.
V Bostonu byla v roce 2013 prodána jeho 
další hagada za 375 000 dolarů. Tato  
hagada z roku 1735 zdobená ve stylu en 
grisaille (malba jen v odstínech šedé) byla 
také nalezena náhodně. Nově objevené 
hagady tak přispěly k velké vlně sběratel-
ství židovských rukopisů ve světě a sou-
časně byly prodány ještě další exempláře  
z Herlingenovy tvorby.
V knize s názvem Předpisy a modlitby  
k obřízce z roku 1728 uvedl tento nápis: 
Učiněno zde v hlavním městě království 
Vídni. Aharon, syn Benjamina Zeeva, pa-
mátka spravedlivého budiž požehnáním,  
z Jevíčka roku 488 malého počtu.

AARON WOLFF (Schreiber) HERLINGEN AUS GEWITSCH - neboli 
z Jevíčka (1700-1760)
- písař a iluminátor, který byl známý pro jedinečnou kvalitu a zdob-
nost svých prací, byl jedním z nejnadanějších a nejvýznamnějších 
židovských kaligrafů své doby ve střední Evropě. Narodil se v Jevíč-
ku kolem roku 1700. Jeho rodina přišla na 
Moravu po vyhnání Židů z Vídně v letech 
1669-1670. Herlingen se stal aktivním na 
poli hebrejské rukopisné produkce už jako 
mladý a svůj první rukopis napsal a deko-
roval v letech 1719-1720 v Pressburgu (ny-
nější Bratislavě). Při sčítání lidu roku 1736 
v Pressburgu byl Herlingen uveden jako 
Moravský Aaron z Jevíčka, úředník v císařské 
knihovně ve Vídni: jedna manželka, jeden 
asistent, jedna služebná.
Následně se přestěhoval do Vídně, kde vy-
tvořil většinu svých rukopisů a jeho reputa-
ce rychle rostla. Herlingen se specializoval 
na bohatě iluminované rukopisy („požeh-
nání po jídle“ a na pesachové hagady - kni-
hy domácích bohoslužeb během svátku 
Pesach). Jeho dalšími díly jsou: Kniha Ester, 
Předpisy a modlitby k obřízce, Kniha žalmů, 
Megilot a Perek Shirah. Stejně jako u jiných 
hebrejských rukopisných umělců té doby, 
jsou i jeho ilustrace silně ovlivněny ikono-
grafií tištěných hebrejských ilustrovaných 
knih, hlavně slavnou Amsterodamskou ha-
gadou z let 1695 a 1712. Svým přístupem 
vnesl do tvorby novou obrazotvornost  
a atraktivní svěžest. Jeho práce jsou vy-
tvořeny s velkou precizností a dokonalým 
řemeslným zpracováním. Jedinečným způ-
sobem a stylem uspořádal i mapu ve své 
hagadě a tím opravil kartografické nedo-
statky mapy z Amsterodamské hagady.
Mistr Aaron Wolf Herlingen z Jevíčka, zná-
mý jako Aaron Schreiber (tj. Aaron Písař), 
představuje klíčovou postavu v renesanci 
hebrejského rukopisného umění ve Vídni  
v první polovině 18. století. Jako mistr 
knižní kaligrafie a iluminátorství byl nej-
výraznějším reprezentantem uměleckého 
fenoménu tvorby hebrejských (souběžně  
i německých nebo aramejských) ilumino-
vaných rukopisů. Jeho výpravné rukopisy 
si objednávali bohatí a vlivní Židé, většinou 
dvorští finančníci nebo samostatně půso-
bící bankéři. Rukopisná díla tohoto druhu 
se již v 18. století stávala exkluzivními dárky 
nebo sbírkovými předměty i do panovnic-
kých sbírek a knihoven. Okruh uměleckých 
písařů a tvůrců těchto děl (dnes je známo 
asi 500 rukopisů) pocházel z židovských 
obcí menších moravských měst: Jevíčka, 
Třebíče, Lipníku nad Bečvou, Polné a Vel-
kého Meziříčí. Z venkovského moravské-
ho prostředí ovšem mistři písma a ilumi-
nace záhy odcházeli do Vídně a následně 
přenášeli své umění dále do Porýní nebo 
severního Německa. Jejich díla jsou dnes 
zastoupena ve sbírkách téměř celého svě-
ta. Židovsko-moravské (výjimečně i české) 
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Mistr Aaron Wolf Herlingen z Jevíčka
Dalibor Badal
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Židovská německá škola v Jevíčku
Ludmila Dobrozemská

Židovská škola byla zřízena roku 1785. Stála v dnešní Soudní ulici (dří-
ve Židovská). Jednalo se o německy mluvící obecnou školu podléha-
jící okrskovému školnímu dozorci, dozoru jevíčského faráře i dozoru 
farnímu. Dozorci zde každoročně prováděli vizitaci, ke které byl jako 
patron zván zástupce opatovické vrchnosti. Škola byla vybudována  
a udržována z dobrovolných příspěvků jevíčských obyvatel, obec při-
spívala na otop do škol. Nejprve fungovala v rámci školy pouze jedna 
třída. Až roku 1837 byla založena druhá třída, počet žáků ve škole 
tak dosáhl 140. Ve škole se vyučovalo až do roku 1919, kdy došlo ke 
sloučení židovského města s městem Jevíčko.
Z učitelů zde nejdéle působil Moses Wolf, který zde učil od 28. dubna 
1819 do roku 1845. Po něm nastoupil jeho syn Michael Wolf. Roku 
1846 už ale jeho místo převzal Emanuel Schütz, který byl ve své prá-
ci velmi pečlivý, při vizitacích býval chválen za výsledky v geografii, 
přírodovědě a za výuku náboženství. Roku 1857 onemocněl a na-
hradil ho Salomon Kornitzer. Emanuela Schütze po jeho uzdravení 
jmenovali novým učitelem v Pešti, takže Salomon Kornitzer se stal 
roku 1857 novým učitelem v Jevíčku. Pouhý rok poté byl za nového 
učitele vybrán Vilém Beran. Kornitzer totiž ve škole působil pouze 
jako tzv. provisor. V Jevíčku ale nadále zůstal vyučovat náboženství. 
Postupem času se počet žáků ve škole opět zvyšoval a dva učitelé 
nestačili.1 Vyučování tak bylo doplněno buď o privátní učitele nebo  
o učitele tzv. pokoutní.  
Záznamy uvádí, že děti studovaly v malé a tmavé budově, která ne-
byla pro učení ideální. Roku 1851 si učitel Schütz stěžoval na malou 
učebnu, ve které se učilo 130 dětí, 58 nedělních (opakujících) žáků, 
a ve které probíhaly soukromé hodiny hebrejského jazyka. Zemský 
úřad po tomto oznámení nařídil okamžitou nápravu, měla být změ-
něna lokalita školy.
Zajímavým faktem je, že židovští učitelé připravovali dle potřeby také 
snoubence. Izraelští snoubenci se museli dle zákona z roku 1810 pod-
řídit vyučování z knihy Bue Zion a k žádosti o sňatek přiložit vysvěd-
čení. 2 

Židovské svátky v židovském roce 5780 a 5781
ve 3. čtvrtletí gregoriánského kalendáře roku 2020 

TU BEAV, 5. srpna 
Není krásnějšího svátku v Izraeli než 15. dne měsíce avu, nazývaného Dnem lásky. 
Tento lidový svátek vznikl pravděpodobně v období druhého Chrámu, leč jeho ko-
řeny mohou sahat mnohem hlouběji do židovských dějin.

ROŠ HA-ŠANA, 19. - 20. září    
Roš ha-šana je židovský Nový rok, který se slaví 1. a 2. dne měsíce tišri. Odtud se 
počítají roky a dny židovského kalendáře. Podle židovské tradice byl v tento den 
stvořen svět. Neodmyslitelným rysem svátku je troubení na beraní roh zvaný šofar. 
Zvuk rohu má připomínat smlouvu uzavřenou mezi Hospodinem a Izraelem na hoře 
Sinaj a měl by rovněž všechny probudit z „mravní malátnosti“. Jedná se o první den 
tzv. Deseti dnů pokání, jež jsou nejdůležitějšími dny v židovském roce.

JOM KIPUR, 28. září    
Den smíření je nejzávažnější svátek v judaismu. Je to nejen den zákazu práce, ale  
i přísného celodenního půstu. Idea smíření s Bohem předpokládá předchozí smíře-
ní s lidmi. Bůh Izraeli odpouští zhotovení zlatého telete, načež se Abrahám obřeže  
a uzavírá tímto s Hospodinem smlouvu. Jedná se o nejsvětější den židovského roku. 

Synagoga  
v Jevíčku
Dalibor Badal

Jevíčské tam věže v dáli
svojí pýchy se už vzdaly.

Teskná mračna z nebe roní,
jeden chrám tu nezazvoní.
Nemá zvonů, nemá duší,
jenom paměť všechno tuší.

Dávných chanuk zašel čas,
osm světel hoří v nás.

Židovskou školu roku 1919 navštěvovaly pouze židovské děti, kterých 
nebylo mnoho. Proto byla škola v rámci sloučení křesťanské a židov-
ské jevíčské obce sloučena roku 1919 s místní měšťanskou školou. 3 
Nebylo ale pravidlem, že židovská mládež v Jevíčku navštěvovala 
místní židovskou školu. Mnozí navštěvovali i tzv. Reálné gymnázium 
v Jevíčku, například 4:
– 1911–1912 – Oskar Hochwald z Jaroměřic,
– 1926–1927 – Bruno Engel a Františka Englová z Jevíčka, 
 Bedřich Plaschek z Úsobrna, Ota Bleier z Jaroměřic,
– 1927–1928 – Karel Bleier z Jaroměřic,
– 1928–1929 – Karel Bleier,
– 1930–1931 – Karel Bleier, Bruno Engel,
– 1931–1932 – Bedřich Platschek,
– 1933–1934 – maturuje Františka a Bruno Englovi,
– 1937–1938 – Ruth Schwarzová,
– 1938–1939 – Lea Englová z Jevíčka, Miriam Stampfová, 
 Ruth Schwarzová, Antonie Bleierová, Jan Schwarz.

Právě na reálnou školu přispěli finančně i mnozí Židé, např. Tobiáš 
Löwit, Gärber, Max Klug, Heřman Bleier a další.
Naopak židovskou školu navštěvovali i katolíci. Židé totiž chodili za 
katolickými matkami a slibovali jim, že když své děti dají do židovské 
školy, dostanou svetr, kalhoty a další věci. Dnes na místě židovské 
školy stojí obytné domy.

1  V roce 1834 bylo ve škole celkem 194 žáků, roku 1845 už 257. I v dalších letech se počty dětí po-
hybují kolem 200, od roku 1858 pak začíná žáků ubývat. Roku 1857 jich je 190, 1858 112 žáků a v 
roku 1868 už jen 105. Zdroj: Pinkava, J.: Jevíčko v letech 1848–1918. Jevíčko 1993, s. 203. Podrobný 
seznam žáků včetně klasifikace: SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, fond Židovská obecná škola 
Jevíčko 1841–1919, kniha 111–113 Třídní výkaz a třídní kniha, inv. č. 111, 112, 113.

2  Archiv židovského muzea v Praze. Fond Židovská náboženská obec Jevíčko 1732–1942, kniha 
Škola – zlomky spisového materiálu 1850–1890, i. č. 66798, 66855, 66864, 66913, 66999.

  Pinkava, J.: Jevíčko v letech 1848–1918. Jevíčko 1993, s. 201–204.
3  Archiv města Jevíčko. Pamětní kniha města Jevíčka založená roku 1921, s. 48.
4  SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, fond Archiv města Jevíč ko III., Karton 15/5 Reálka, inv. č. 372, 

Seznamy žáků. 
  Reálné gymnázium v Jevíčku. Osobní archiv Františka Plecha.
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Muřinoh gratuluje  
sedmnáctému vylosovanému poutníkovi,
který úspěšně doputoval za Krchomilkou.
Je jím Antonín Vácha z Olomouce,
jemuž zasíláme knihu Muřinoh a Krchomilka  
s věnováním autora.

Z depozitáře městského muzea - Rok 1895
Mgr. Helena Ulčová

A nebyli bychom to ani my Češi či Moravané, aby se mezi námi nena-
šlo, sice nemnoho, ale přece jen několik těch, kteří v úspěch budování 
a provozu takového podniku v Jevíčku nevěřili.
A tak byl navzdory pochybovačům pivovar vybudován a pivo se v Je-
víčku vařilo až do sedmdesátých let minulého století. Je jen škoda, 
že se v objektu určenému k vaření piva s využitím místního zdroje 
výborné vody vařit přestalo. Pamětníci si jistě pamatují, jaký sortiment 
pivovar vyráběl i chuť tohoto znamenitého moku.
V rubrice se nachází ještě jedna zmínka - tak trochu související s pi-
vem. Hovoří se v ní o chmelu.
„Znalci chmelařství, kteří navštívili naši krajinu, vždy se divili, že na 
červenici na Malé Hané dávno již nebyly zařízeny chmelnice. Červená 
půda na svahu, jak často u nás se vyskytuje, jest pro chmel jako stvoře-
ná. Také by se našlo u nás dost míst, proti severním větrům chráněných 
tak například na červeném kopci u Jevíčka, Opatovic, Borotína, mezi 
Biskupicemi a Jaroměřicemi atp. Chmel je toho času nejvýnosnější plo-
dina, která již tak mnohému hospodáři pomohla na nohy.“
Co k tomu dodat... Naši předkové byli asi více konzervativní a obávali 
se experimentovat. Nebo si snad mysleli, že ztratí prim v pěstování 
řepy a brambor?

Hanácké koronavirus
V době pandemie zachytil a zpracoval MUDr. Dalibor Badal

V jednom z nejmenovaných pražských supermarketů vznikla dne  
1. dubna 2020 velmi nebezpečná situace kvůli zdánlivé banalitě, jakou 
byl nákup za 201 Kč placený pětisetkorunovou bankovkou.
Když občan, původem z Malé Hané, oznámil prodavačce: „Tô korônô 
mám!“, dali se ostatní zákazníci ve frontě na zběsilý útěk a urychleně 
odhodili nákupní košíky s moukou a těstovinami v domnění, že do-
tyčný má koronavirus. Z tlačenice u dveří vznikla lehká, středně těžká  
a jedno těžké zranění. Dotyčný však myslel pouze korunu v peně-
žence.
Prosíme tedy občany z oblastí s hanáckým nářečím, aby ve stavu nou-
ze a v době mimořádných opatření neužívali své jinak krásné hanácké 
nářečí. 
Nerozômijó têmô kolêkrát ôž ani mistni, natož Pražáci! 

Žijeme v době moderních dorozumívacích technologií. Zamyslel ses 
někdy, vážený čtenáři, nad jejich vývojem? Možná si řekneš, že je to 
hloupost - vzpomínat. Ale není.  A to si budeme povídat jen o posled-
ních 125 letech. A proč tolik úvodních slov? 
Ráda bych čtenářům přiblížila  určitý, ne zcela úplný a dokonalý fond 
tiskovin a periodik, který se nachází v depozitáři Městského muzea 
Jevíčko. Touto cestou bych za vás listovala v novinách s různými názvy, 
které vycházely pro Jevíčko a okolí.
První ročník a první číslo původně plánovaného čtrnáctideníku s ná-
zvem Malá Haná vyšel dne 16. května 1895 v Olomouci a byl určen 
pro čtenáře Jevíčka a okolí.
Benjamín Popelka v knize Vlastivěda moravská z roku 1912 k vydávání 
novin uvádí: “Aby bylo možno lid v Jevíčku a okolí vzdělávat, zalo-
žen byl čtrnáctideník a později týdeník Malá Haná, jenž jsa nestran-
ným své poslání znamenitě plnil a platné služby konal nejen v Jevíčku, 
ale na Hané vůbec.“
Obsahem novin byly místní informace a zprávy z radnice, politické  
a denní zprávy z okolí i ze světa, dopisy čtenářů s osobními sděleními 
(svatby, oslavy, pohřby) a inzerce.
Nejzajímavější sdělení byla v rubrice Národní hospodář. Nuže se na 
jednu z nich podívejme. Téma se týká Akciového pivovaru v Jevíčku, 
takže cituji tehdejší tisk: „Přípravné práce pokračují pilným tempem 
a stavitel slibuje, že pivovar letos beze všech obtíží bude státi. Může-
me tedy s jistotou za to míti, že tento pro Malou Hanou veledůležitý 
podnik, který znamená zajisté počátek dalšího rozkvětu hospodářské-
ho průmyslu u nás, letos se uskuteční.“ Článek dále zmiňuje platební 
ukázněnost akcionářů a pokračuje: „Kámen a ostatní materiál bude 
se vozit co nejdříve a  zajisté se pak naskytne akcionářům příležitost 
k značnému výdělku. Akciový pivovar  Jevíčský jest důležitým podnikem 
pro povznesení města samého, jakož i celého selského stavu v okolí.“  


