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Obnova kaple u Zadního Arnoštova byla v letošním roce 
dokončena restaurováním unikátních nástěnných maleb

Drobná barokní architektura kapličky ve zlidovělém pojetí je dokladem barokní zbožnosti 
a výrazným krajinotvorným prvkem u silnice na Zadní Arnoštov na vrcholu kopce v lokali-

tě „U rybízu“. V rámci stavební obnovy objektu byly v loňském 
roce otlučeny venkovní štukové omítky a provedeny nové ven-
kovní štukové omítky se silikonovým nátěrem v bílém odstí-
nu. Dále byla demontována stávající vláknocementová krytina  
vč. bednění a nahrazena novým bedněním s krytinou z břidlico-
vých čtverců v černém odstínu. Kaple byla opatřena novou bran-
kou. Byla provedena repase také křížku nad vchodem s výměnou 
pískovcové patky. Stávající podlaha z pálených cihel byla vybou-
rána a nahrazena novými plnými pálenými cihlami uloženými do 
cementové malty. Kolem kaple byl realizován okapový chodník 
z kačírku. Na stavební obnovu ve výši 92 tis., kterou prováděla 
spol. LAKMAL Letovice, čerpalo město dotaci Pardubického kra-
je 65 tis., částkou 10 tis. přispěl soukromý donátor pan Jiří Suk  

z Prahy. Na stavební obnově spolupracovalo též kamenosochařství Petr Hemzal a kovářství 
Pavel Továrek. V rámci obnovy kapličky nás zhotovitel při odstraňování starých nátěrů omí-
tek upozornil na přítomnost nástěnných maleb, jejich následné restaurování proběhlo v roce 
letošním. 
Podle informací restaurátorky BcA. Martiny Bednářové, která průzkum a restaurování prová-
děla, se jedná o vzácné barokní malby z pol. 18. století s tím, že takovýchto výzdob v malých 
lidových sakrálních stavbách není dochováno mnoho, tím je nález v Zadním Arnoštově zcela 
ojedinělý. Navíc jde o fresky provedené ve vápenné čisté vrstvě. Jedná se o malbu prove-
denou technikou fresco-secco, technikou malby do mokrého podkladu, domalování detailů 
pak za sucha. Stěny, římsa i klenba v interiéru kaple byly přemalovány vrstvami novodobých 
bílých nátěrů. Stěny byly v celé ploše navíc překryty vrstvou štuku. Na původní barokní 
malbě se nacházelo větší množství přemaleb, kte-
ré znečitelňovaly částečně místy odkrytou barokní 
vrstvu malby, a to jak v celku, tak v detailech. Např. 
na středu klenby se nacházela novodobá výmalba 
figury P. Marie nebo, dle přiložené skici od badate-
le Jaroslava Mackerleho, sv. Veroniky. Jedná se však  
o přemalbu z 20. století (malba temperou, Balakry-
lem), která byla při restaurování odstraněna. Důleži-
tým objevem je datace v nápisové části dole na čelní 
stěně: „Jahr...1768“ týkající se vzniku výmalby. Čelní 
stěně dominuje zpodobnění Nejsvětější Trojice, na 
levé stěně je výjev Krista Trpitele s andělem, naproti 
podobizna P. Marie Bolestné. Strop zdobí nebeská mračna s andílky. Cena restaurátorských 
prací vč. průzkumu byla 143 tis., přičemž Pardubický kraj přispěl 50 tis. Jedná se o historicky 
dochovanou a po umělecké stránce velmi cennou původní barokní výmalbu. 

Mgr. Miroslav Šafář

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

Měsíčník města Jevíčka
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Vážení spoluobčané,
rok 2020 pomalu rozbíhá své soukolí, a proto mi dovolte v úvodu 
mého okénka Vám všem především poděkovat za spolupráci a pod-
poru v uplynulém roce 2019. Této si moc vážím a přeji Vám do ce-
lého roku 2020 hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a osobní, rodinnou  
i pracovní pohodu. Poděkování za spolupráci také směřuji všem ko-
legům z Městského úřadu Jevíčko a městských organizací, bez nichž 
bychom naši práci nemohli vykonávat.
Myslím, že by v tento čas bylo vhodné trochu zhodnotit rok uplynulý 
a nahlédnout pod pokličku roku nového. Na úvod musím říci, že díky 
tomu, že jsme s kolegou místostarostou Mirkem Šafářem zůstali ve 
svých pozicích po komunálních volbách na podzim 2018, nenastal 
vůbec prostor k nějakému přešlapování na místě a odstavení nohy 
z plynu. V plnění našich plánů a vizí, ke kterým jste nám ostatně jako 
naši voliči dali mandát, jsme bez zdržování pokračovali dále.
Rok 2019 tedy přinesl spoustu zrealizovaných projektů ku prospěchu 
města a jeho občanů. Celý výčet včetně základní fotodokumentace 
a ekonomiky můžete zhlédnout na webu města Jevíčka v sek-
ci „projekty města“. Dovolte mi alespoň tedy stručně shrnout to 
nejdůležitější.
Jednou z prvních rozběhových investic bylo zateplení dvou byto-
vých domů  v majetku města č. p. 782 a 783 na sídlišti K. Čapka. 
Tato investice v celkové výši 10,1 mil. Kč a dotační podporou cca  
4 mil. Kč znamenala zejména výměnu všech oken, zateplení fasády, 
půdy i sklepa a měla by obyvatelům zlepšit komfort bydlení, snížit 
náklady na energie a městu zvýšit alespoň částečně výnos na ná-
jemném. Na tento bytový projekt navázal hned další na ulici Barvíř-
ské, kde byla zahájena stavba bytového domu v rámci sociálního 
bydlení v celkové výši investice 12,3 mil. Kč a schválenou vysokou 
dotační podporou 10,7 mil. Kč. Tento projekt by měl být dokončen 
v srpnu 2020 a vznikne v něm 5 nových bytů. V bytové oblasti se 
musím zmínit také o jedné zásadní věci a tou je optimalizace cen 
nájemného v městských bytech, ke které jsme přistoupili s účinností 
od roku 2020, kdy rada města na základě podnětu správce bytové-
ho a nebytového fondu pana Karla Skácela odsouhlasila navýšení 
nájemného v městských bytech. Důvodem byla zejména postupně 
se propadající nízká cena nájmů ve srovnání s okolními městy a ob-
cemi a také naše vize zvýšení investic města do bytového fondu. Jen 
v roce 2019 zejména díky uvedeným projektům město investovalo 
do obnovy a rozvoje bytového fondu města částku dosahující 20 
mil. Kč. Pozn.: Cenová mapa Ministerstva pro místní rozvoj stano-
vuje průměrný nájem pro oblast Jevíčka v hladině 100 - 110 Kč/m2, 

přičemž rada města stanovila např. u výše jmenovaných zateplených 
domů č. p. 782, 783 nájem na 60 Kč/m2. V drtivé většině případů je 
však rozpětí nájemného nastaveno v hladině od 40 do 55 Kč/m2, a to 
v závislosti na typu objektu a úrovni bytu.
Vůbec největší investicí města v roce 2019 byla rekonstrukce ulice 
Soudní, kde nezůstal kámen na kameni. Nový vodovod, kanaliza-
ce, veřejné osvětlení, kabelová televize, ze strany společnosti ČEZ 
distribuce nové zemní vedení, ze strany O2 (Cetin) nové telefonní 
zemní vedení a ve finále komunikace, chodníky a parkoviště ze žu-
lové dlažby. Tato akce stála město celkem 14,4 mil. Kč. Nicméně díky 
rekonstrukci ulic Růžová a Soudní jsme dle mého názoru zásadním 
způsobem zlepšili nejen funkčnost a odstranili častou poruchovost 
kanalizace, vodovodu atd., ale také povznesli estetiku historického 
centra Jevíčka. Příjemným překvapením bylo pro město také přidě-
lení dotace 2,6 mil. Kč na rekonstrukci atletického hřiště u gym-
názia a ZŠ, o kterou jsme usilovali již několik let, a konečně v roce 
2019 jsme byli úspěšní. Proto jsme této šance využili a zrekonstru-
ovali sportovní areál, který bude na jaře opět k využití našim ško-
lám pro výuku tělesné výchovy, ale také veřejnosti pro všeobecné 
sportovní aktivity. Nezanedbatelnou část financí město v roce 2019 
také investovalo do oprav a restaurování kulturních památek za 
nemalé dotační podpory Ministerstva kultury a Pardubického kraje. 

Okénko radních

Jejich kompletní výčet opět najdete na webu města v sekci „projekty 
města“ a také v tomto čísle zpravodaje.
Celkové investice města v roce 2019 tedy činily více jak 30 mil. Kč. 
Mimo tyto uvedené se podařila celá řada drobnějších věcí, jako např. 
chodníky na ulicích Svitavská a K. H. Borovského a nové veřejné 
osvětlení v souvislosti s uložením kabelů ČEZ do zemního vedení 
a další.
Rovněž rozpočet města pro rok 2020 počítá s bohatou investiční 
činností. Pro informaci jen uvádím základní data nového rozpočtu 
města, kdy příjmová kapitola by měla činit 73,1 mil. Kč, výdajová 
83,3 mil. Kč. Schodek pro investice by měl dokrýt zůstatek fi-
nancí na účtech města ke konci roku 2019. Tento zůstatek k 31. 
12. 2019 by měl činit cca 12 – 13 mil. Kč. Na řadu investic také 
budeme žádat o dotační podporu a tato není započítána v příjmech 
rozpočtu, neboť se dle metodiky započítává až ve chvíli jejího při-
dělení žadateli. Důležité bude tedy zejména rozložení financování 
jednotlivých akcí, ale náš předpoklad je takový, že by město mělo 
opět ke konci roku 2020 ušetřit část peněz pro rok 2021, předpo-
kládáme, že by tento zůstatek na konci roku 2020 mohl činit cca  
8 mil. Kč. Zásadní bude zejména úspěšnost města při získávání do-
tací.
Dovolte mi tedy jen stručně v tabulce zveřejnit výřez z rozpočtu 
města k plánovaným investicím. Kompletní rozpočet najdete opět 
na webu města v sekci „povinně zveřejňované údaje“.

Stručný přehled investic města Jevíčka na rok 2020:

Výdaje - investice, opravy:  
Okružní II, komplex. rekonstrukce 6 700 000,00
Víska, splátka cesty HZS 330 000,00
Barvířská, II. etapa výstavby bytů 7 600 000,00
Mařín, oprava cesty 340 000,00
E-mailový server MěÚ 200 000,00
Pozemky pro RD, Svitavská 910 000,00
Kino, rekonstrukce, I. etapa střecha 5 000 000,00
Kotelna ubytovny, Soudní 1 000 000,00
Žlíbka projektová příprava koupaliště 200 000,00
I. etapa zpevněné komunikace prům. 
zóna 500 000,00

Auto pro pečovatelskou službu 500 000,00
Nádoby na tříděný odpad, občané 2 370 000,00
Cyklostezka, projektová příprava 440 000,00
Celkem 26 090 000,00

Milí spoluobčané,
držte nám v našich plánech palce, nejsou zrovna malé, ale jsme pře-

svědčeni, že jsou reálné a důležité. Budeme 
také rádi za Vaši součinnost a zpětnou vazbu. 
Ne vždy se vše povede na 100 % a dle představ 
nás všech, ale věřte, že se vždy snažíme do-
sáhnout toho nejlepšího výsledku pro nejširší 
skupinu obyvatel města.
Ještě jednou tedy přijměte mé osobní PF do 
roku 2020 😊.

Dušan Pávek, dipl. um., starosta Města Jevíčka
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Společenská rubrika 

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

Josef František Cháb
František Machálek
Leopold Kubita
Hannelore Skácelová
Blažena Mazalová
Josef Drobníček
Justina Hollerová
Jaroslav Wolf
Rudolf Spáčil

Informace o možnosti zapojení se do systému nakládá-
ní s komunálním odpadem pro podnikatele

Původci odpadu z obchodní podnikatelské činnosti podobnému komunálnímu  
odpadu (tj. papírových, lepenkových a plastových obalů vznikajících při prodeji zboží) 
se mohou formou smlouvy zapojit do systému nakládání s komunálním odpadem. 
Smlouva se sjednává s roční platností za úplatu ve výši 2.000 Kč vč. DPH a opravňu-
je podnikatelský subjekt odevzdat takto vytříděné odpady přímo na sběrném dvoře  
v Jevíčku, přičemž jejich velikost musí být upravena tak, aby se co nejvíce zmenšil jejich 
objem (např. v plastových pytlích, svázané do balíku). Kontakt pro sepsání smlouvy: 
MěÚ Jevíčko, Petra Minaříková, tel. č. 464 620 511, e-mail: minarikova@jevicko.cz.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Proč nemohl s námi dál tu žít, proč musel tak náhle odejít.
Prázdný je domov, smutno je v něm,  

proč přišel ten osudný den.

Dne 31. 1. 2020 uplyne 30 let od tragického úmrtí manžela,  
tatínka, dědečka a pradědečka pana  

Vítězslava Haikera.
8. 1. 2020 by se dožil 85 roků.  

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná manželka Růžena,
děti Draha a Víťa s rodinami.

Veřejné WC bez obsluhy s automatem na mince
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás informovat, že vstup do veřejných WC je nyní řešen pomocí automatického 
ovládání, kdy návštěvník vhodí do vstupního automatu minci (mince) v hodnotě 5,- Kč ( je možné 
použít mince v hodnotě 1 Kč, 2 Kč a 5 Kč). Automat nevrací. Poté se ozve signál dveřního spí-
nače a je možné vejít do prostoru záchodků. 
Veřejné záchodky se nachází v prostoru dvorního traktu budovy městského úřadu na Palackého 
náměstí v Jevíčku. WC je otevřeno v pondělí – pátek v době od 07:00 do 16:00 h a v sobotu 
v době od 09:00 do 11:30 h. 
Toalety jsou bezbariérové a vybaveny i přebalovacím pultem. Zapínání světel a větrání je řízeno 
automaticky, aby nedocházelo k plýtvání elektrickou energií. Díky kamerovému systému jsou 
příchozí cesty k toaletám monitorovány městským kamerovým systémem.
Město si vyhrazuje právo kdykoli otevírací dobu upravit.

         Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko Zimní údržba komunikací 
města – žádost o pomoc  
s úklidem sněhu a výzva 
vlastníkům motorových  

vozidel
Vážení spoluobčané,

v souvislosti se zabezpečením zimní údrž-
by komunikací a chodníků ve městě v prů-
běhu zimních měsíců, Vás chceme požádat  
o součinnost zejména při úklidu chodníků  
u vlastních domů. Vzhledem k tomu, že odklí-
zení sněhu pracovníky města je časově velice 
náročné a kapacitní možnosti jsou omezené, 
je každá pomoc ze strany občanů při úklidu 
sněhu velmi vítána. Nebuďte tedy prosím lho-
stejní si uklidit před vlastním domem. Předem 
děkujeme všem, kteří pomáhají podle svých sil 
a těm, kteří pochopili, že úklid při sněhových 
přívalech je obtížně zvládnutelný úkol. Této 
ochoty si velice vážíme.
Dále žádáme občany, aby věnovali zvýše-
nou pozornost způsobu parkování vozidel 
na místních komunikacích. Jedná se zejména  
o neomezování průjezdu mechanizací s rad-
licí, které zajišťují odstranění sněhu plužením 
z komunikací a chodníků a také průjezdu vo-
zidel zajišťujících svoz domovního odpadu.  
V této souvislosti Město Jevíčko vyzývá vlast-
níky vozidel, která jsou dlouhodobě zaparko-
vána na místních komunikacích a jsou mini-
málně používána, aby tato vozidla zaparkovali 
na jiná, vhodnější místa.
Buďme k sobě navzájem mnohem více ohle-
duplní! Zabráníte tím kromě jiného třeba  
i poškození svého nevhodně zaparkovaného 
„plechového miláčka“, kterému obsluha stroje 
provádějícího zimní údržbu nebude schopna 
ani při nejlepší vůli zabránit!

Bc. Pavel Sedlák
          tajemník MěÚ Jevíčko

Kontrola chat v zahrádkářských koloniích
Vážení občané, nastal čas zimního období a vaše letní chaty opět zůstanou bez vašich častějších 
návštěv.  Věnujte v tomto období pozornost svým zahrádkám a chatám, a to v každé zahrád-
kářské a chatové kolonii, neboť opuštěné a nekontrolované objekty jsou vhodným terčem pro 
osoby, které vniknou do těchto objektů a majitel, který pravidelně nekontroluje svůj majetek, 
nemůže poté poskytnout informace Policii ČR, které by se měla tato událost v každém případě 
nahlásit. Pachatelé často odcizí věci, které lze odevzdat ve sběrných surovinách. Tam se také tyto 
věci dají dohledat. Proto si svůj majetek zkontrolujte a neponechávejte ho bez dozoru. Dozor ve 
všech chatových oblastech bude provádět MP Jevíčko nepravidelnými kontrolami.

Bc. Miroslav Zemánek, velitel MP Jevíčko 

Alkohol u řidičů
V měsíci listopadu 2019 v nočních hodinách kontrolovala hlídka MP Jevíčko na ulici Okružní IV 
v Jevíčku řidiče, který se dopustil dopravního přestupku, u řidiče bylo zjištěno dechovou zkouš-
kou 2,5 promile alkoholu v dechu a následně, že má uložen zákaz řízení do roku 2021. Řidič byl 
bezprostředně předán Policii ČR pro podezření ze spáchání dvou trestných činů. Zvláště v před-
vánočním období se MP Jevíčko zaměří u řidičů na kontroly požití alkoholu.

Bc. Miroslav Zemánek, velitel MP Jevíčko 

      MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO
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Detašované pracoviště Jevíčko 
na rok 2020

Městský úřad Jevíčko, Palackého 
nám. 1, 569 43 Jevíčko

10:15 – 11:40 hodin

Během těchto termínů můžete u sociální 
pracovnice zakoupit baterie do sluchadel 

značky Panasonic.

Mgr. Ludmila Benešová
vedoucí střediska sociálních

služeb Salvia, z. ú.

V roce 2019 jsme provedli opravy památek a drobných sakrálních objektů  
v celkové výši přes tři milióny Kč

Rok 2019 překonal rok 2018 v objemu finančních prostředků do památkové péče o cca 80 tis. Kč, přičemž výše dotačních prostředků 
zůstala takřka stejná. Opět jsme na realizaci 14 akcí čerpali dotace z Ministerstva kultury a Pardubického kraje. 

           Ve spolupráci s Ing. Lenkou Porketovou sestavil Mgr. Miroslav Šafář

25. června
27. srpna
24. září
29. října
26. listopadu

30. ledna
27. února 
26. března
30. dubna
28. května

             Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú., 
Wolkerova alej 92/18, Svitavy

Foto z interiéru KNPM
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MUDr. Jana Trčková
24. 1. – 31. 1. 2020 DOVOLENÁ

MUDr. Jana Melková  
  23. 12. 2019 – 3. 1. 2020  

DOVOLENÁ

MUDr. Ivana Křížová 
neordinuje 10. 1. 2020 - druhý pátek

20. 1. – 24. 1. 2020 DOVOLENÁ 
 zástup MUDr. J. Trčková,  

MUDr. Z. Šedrlová pouze akutní stavy  

MUDr. Karel Machánek
 31. 12. 2019 DOVOLENÁ

MUDr. Zuzana Šedrlová
  od 1. 1. 2020 bude telefonní číslo 461 326 271  

funkční pouze 1 hodinu před ukončením pracovní doby. 
Dovolat se můžete na mobil 739 669 993.

ORDINAČNÍ  A  PROVOZNÍ 
DOBA 

 

lékařka, internista:  
 

MUDr. ALENA BLAHOVÁ 
 

zdravotní sestra : Bc. MONIKA LIŠKOVÁ 
 
 

Tel.:464 620 203 
 

provozovatel: ORDINACE PLINT  s.r.o. 
Okružní II/261, Jevíčko 569 43 
IČ: 02816580 

 
 

 Provozní doba Ordinační doba 

Pondělí 7.00 – 14.00  

Úterý 7.00 – 14.00  

Středa 
 12 – 18 

Čtvrtek 7.00 – 13.00  

Pátek 7.00 – 12.00  

 
 
 
Odběry krve provádí sestra v pondělí, úterý, ve čtvrtek a pátek od 6.30 –
7.00 hod podle předchozího objednání. 
 

Na interní vyšetření se objednávejte na telefonu:   464 620 203 
 

od 1. 1. 2020 změna ordinační doby! 
 

 

Sokolská plavba po Vltavě

V sobotu 21. září se konala v Tyršově domě (TD) v Praze na Kampě každoroční akce pro talento-
vanou sokolskou mládež spadající pod odbor Všestrannosti. Za naši pardubickou Východočeskou-
-Pippichovu župu byli letos nominováni jevíčští florbalisté: Tomáš Červinka, Jan Staněk, Ondřej 
Badal a Pavel Jaroš. Datum Sokolské plavby po Vltavě není vybráno náhodně, protože v tuto dobu 
si připomínáme narození prof. PhDr. Miroslava Tyrše (*17. 9. 1832 v Děčíně), který se zasloužil  
o vznik Sokola. 
Z Jevíčka jsme vyjeli už v pátek. V Tyršově domě jsme se ubytovali v Hostelu a šli se podívat 
na noční Prahu. Nechyběla procházka po Karlově mostě, pohled na Hradčany, Národní divadlo  
a v neposlední řadě Staroměstské náměstí s orlojem a radnicí. Naše florbalisty to samozřejmě moc 
nezajímalo, ale spořádaně poslouchali můj výklad a odpovídali na dotěrné otázky. Vše se změnilo 
na „Staromáku“, kde potkali svého oblíbeného „youtubera“, s kterým se vyfotili a prohodili pár slov. 
Od té chvíle se výlet do Prahy proměnil v lov „youtuberů“. 
Sobota začala slavnostním nástupem na nádvoří TD a uvítací řečí starostky České obce Sokolské 
sestry Ing. Hany Moučkové, která všem 250 mladým talentům poděkovala za jejich snahu a píli  
a popřála mnoho úspěchů do dalšího školního roku jak v Sokole, tak v osobním životě. Po hlasi-
tém pokřiku „ZDAR“ byli žáci rozděleni do šesti skupin a mohl začít sportovně-kulturně-zábavní 
program obohacený Army testem, který probíhal pod vedením výsadkářů z Chrudimi. Naši borci  
z Jevíčka v něm prospěli na samé jedničky (známkování jako ve škole). Dále pro děti byla připravena 
nafukovací horolezecká stěna, překážková dráha, obří trampolíny, speciální fotbalová brána a asi 
největším lákadlem byl živý stolní fotbálek. Kde místo panáčků pod sklem zápolí hráči v nafukovací aréně, která přesně kopíruje vizáž hracího stolu. 
Na poslední disciplíně musely týmy rozluštit řadu různých šifer, které daly dohromady tajenku. Po obědě následovala vytoužená plavba parníkem po 
Vltavě s odborným výkladem, kde jsme na uvítanou dostali všichni od kapitána lodě nanuk. Po večeři ve stylové středověké restauraci v rytířském 
stylu probíhalo v tělocvičně celkové vyhodnocení a předání upomínkových předmětů. 
V neděli před odjezdem jsme samozřejmě museli na prosbu kluků navštívit „youtuberský chrám“ v OD Palladiu. Chtěl bych všem zúčastněným bor-
cům poděkovat za jejich celoroční přístup, jak na tréninku, tak mimo něj. Dále všem FLORBALOVÝM družstvům popřát postup ze Župního turnaje 
v březnu 2020 a tím získat další příležitost podívat se do hlavního města. Také bych rád pozval nové florbalisty mezi nás na trénink, který probíhá 
každý PÁTEK ve velké tělocvičně ZŠ Jevíčko pod vedením trenéra Ladislava Vaška. 
Mladší žáci 15:30-16:30 a starší žáci, dorost 16:45-18:00.

se sokolským „NAZDAR“ náčelník Tělocvičné jednoty Sokol Jevíčko 
Vít Musil
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Foťte, foťte, foťte…  Aneb zajímavosti z okolí

a technologie výstavby. Nebojím se zde přirovnání k výstavbě 48 kusů 
„vysílačů“ v řadě za sebou. Obzvláště pak v tak náročném terénu, jaké 
třeba stoupání na Lavičnou jistě představuje.  Lze proto očekávat i na-
sazení vrtulníku k instalaci některých částí desítky tun vážících stožárů. 
Plán realizace je v roce 2026 (ČEPS a.s. svoje plány dodržuje). Sloupy 
tohoto typu a velikosti v ČR ještě moc nenajdete. 
Informace o této stavbě se dají najít na internetu a to i včetně vizu-
alizací celého díla. Daly by se tedy připojit k tomuto článku pouhým 
studentským (nejen) dvojklikem  CTRL+C a CTRL+V, ale nerad bych 
porušil nějaká autorská práva a tak nechám dohledání informací na 
čtenářích samotných. 
A pokud jsem se již v článku dotknul viditelnosti výškových staveb  
v regionu a jejich technických dat, zcela jistě mi dáte za pravdu v tom, 
že zde také dominují čtyři komíny P-D Refractories CZ a.s. (dříve MŠLZ) 
ve Velkých Opatovicích se svojí výškou 85 m (nejvyšší komín) a další pak 
62 m, 45 m a 43 m. 
A pro úplnost výčtu z regionu viditelných výškových staveb (při dobré 
viditelnosti) nelze nezmínit vůbec nejvyšší bod České republiky, kterým 
není obecně mylně uváděná Sněžka 1603 m, nýbrž vysílač na Pradědu  
s nadmořskou výškou 1637 m, jehož vlastní stavba má 146,5 m (od 
roku 1993 snížená z původních 162 m).  
Dále pak je možno vidět i třetí nejvyšší stavbu v ČR vůbec, vysílač Kojál 
– 340 m, kdy nový stožár v roce 1984 nahradil původní vysílač 322 m, 
který byl v té době nejvyšší stavbou v ČR.  
Je tedy patrné, že společnost, její stavby a ráz krajiny prochází změna-
mi, vývojem.  Je myslím dobré mít změny zachycené pro další gene-
race. Obzvláště pak při dnešní tak snadné dostupnosti záznamových 
prostředků. Po stránce technické je dle mne také zajímavé vědět, kam 
sahají schopnosti lidského umu, a to i zde viditelně v regionu. Zrovna 
tak jako různá zajímavá prvenství a technická NEJ….

Grafika a text: Ing. Roman Christ

Foťte, foťte, foťte. Ale také svá data dobře zálohujte a sdílejte. V dneš-
ní době je velmi snadné a jednoduché zachytit historii změn, míst  
i proběhnuvších událostí. Vždyť fotografie se dá dnes snadno pořídit  
i mobilním telefonem, minimálně tedy na dokumentační bázi. Ač je 
to k nelibě profesionálním i amatérským fotografům, nezbývá, než se  
s touto skutečností smířit a respektovat ji. 
Otázka však zní…. Na co zaměřit? Jistě, různé akce, společenské událos-
ti, významné osobnosti, změny v urbanizaci měst i obcí. Ale nejenom 
to. Mění se i naše okolí. To blízké, ale i okolí docela relativně vzdále-
né, a ač tomu nepřikládáme velký důraz, najednou se ta změna objeví  
i v pozadí fotografií z našeho regionu. Již tak ani nevnímáme siluetu 
vysílače mobilního signálu nad Svárovem nebo blyštící se lopatky větr-
ných elektráren u Žipotína. A přece jen, pokud se na mnohé fotografie 
podrobněji zaměříte, leckde tyto objekty na nich objevíte, a to i přesto, 
že vysílač nad Svárovem (přesněji nad Kamennou svatbou) je vzdálený 
4 km a větrné elektrárny u Žipotína dokonce 19 km. 
A jako příznivec všeho technického bych vám rád doporučil i zhlédnu-
tí obou zde zmíněných technických záležitostí z blízka. Stojí to za to. 
Vždyť dvě ze čtyř větrných elektráren u Žipotína jsou elektrárny typu 
DEWIND D8 o celkovém výkonu – každá 2000 kW (další dvě DEWIND 
D4 – 600 kW) a dosahují úctyhodné výšky 120 m, přičemž 80 metrů má 
nosný tubus a 80 metrů je průměr rotoru, každému listu rotoru tedy 
náleží rovných 40 metrů. 
Také vysílač nad Kamennou svatbou u Svárova (základová stanice ve-
řejné telefonní sítě EUROTEL s.r.o., dnes O2) patřil v době své výstavby 
(1996) k nejvyššímu příhradovému typu vysílače GSM v ČR vůbec (77,3 
m).
A nově se také chystá nová zajímavá „technikálie“ v naší blízkosti. To, 
co se na úřední desce skrývá pod označením – oznámení záměru  
„V 416 – sdružené vedení s V5592/3“ ve svém důsledku taktéž změní 
pozadí mnohých našich fotografií a nejen to.  Neboť se fakticky jedná  
o „elektrovod“ z Velkých Opatovic do Konice, který je svou zařezávající 
se pasekou do kopce na Lavič-
né viditelný pro pozorovatele 
i fotografy z rozličných míst 
v našem regionu. Elektrovod 
bude jiný, a to tvarem, vzhle-
dem, velikostí. Jen ta jeho tra-
jektorie zůstane nezměněná.   
A navíc se bude měnit  
i v čase. Neboť celé vede-
ní v délce 14,6 + 1,1 km  
z Opatovic až do Konice bude 
odstraněno, sloupy demon-
továny a následně postave-
ny sloupy nové, jiného typu, 
většinově konstrukčního typu 
s označením „Dunaj“. Převáž-
ná většina těchto nových 48 
sloupů bude vyšších než 50 
metrů (což jinak odpovídá 
výšce městské věže v Jevíč-
ku), nejvyšší sloup této liniové 
stavby pak bude dosahovat 
až výšky 67,6 metrů, čímž 
překoná i výšku kostelní věže  
v Chornicích, která činní 
„pouze“ 64,5 m (pro info: Pe-
třínská rozhledna je přesně 
o jeden metr nižší).  Rozpětí 
ramen stožárů bude jednotné  
a to úctyhodných 29 metrů 
(pro rovnání: jevíčská městská 
věž má základnu cca 8 x 8 m).
Zajímavá bude ale nejen  
vizuální změna, ale i technika 
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MATEřSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

        AKCE MŠ JEVÍČKO
Od podzimu do zimy školka nezahálela.
Zejména starší děti absolvovaly dvě veřejná vystoupení. První, zdařilé, 
proběhlo v říjnu při příležitosti besedy s důchodci. Děti seniorům zatan-
čily a všichni společně si také zazpívali.
Druhé veřejné vystoupení proběhlo 1. 12. 2019 na Dárečkové neděli, 
kterou pořádá Knihovna a Město Jevíčko. Děti z MŠ ve spolupráci s pě-
veckým sborem ZŠ Jevíčko zazpívaly několik vánočních písní a koled  
k navození adventní nálady.
Dva dny před tím proběhla ve školce dílna, na níž si děti vyzkoušely 
některé z vánočních tradic a připomněly si, proč se vlastně dodržují. Po 
dílně a odzpívané koledě pod smrkem vedle školky se i ten náš strome-
ček rozsvítil. Chladný podvečer provoněl výborný punč a bříška potěšily 
sladké dobroty našich kuchařek.
I letos přišel do školky ve čtvrtek 5. 12. Mikuláš se svojí družinou, čertem 
a dvěma anděly.
V týdnu od 9. 12. do 13. 12. 2019 proběhla ve třídách tradiční vánoční 
posezení, o která nás loni ochudila probíhající rekonstrukce MŠ  a ome-
zený provoz pouze ve třech třídách. Letos si to všichni společně, děti  
i dospělí, ve všech čtyřech odděleních, náležitě užili.   

Za MŠ Mgr. Alena Faltýnková

Vánoční dílna a rozsvícení vánočního stromkuNávštěva Mikuláše a čerta

Přehled akcí Jevíčko LEDEN 2020
4. 1.          09:00 TřÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
9. 1. 17:30 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ S RADNÍMI      
  MĚSTA, SÁL ZÁMEČKU
10. 1. 20:00 XX. ŠKOLNÍ PLES ZŠ A ZUŠ JEVÍČKO,    
  SÁL HOTELU MORAVA
12. 1.        15:00      TřÍKRÁLOVÝ KONCERT, KNPM JEVÍČKO 
13. 1. 16:00 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
  MĚSTSKÝ ÚŘAD
16. 1. 08:00 DEN OTEVřENÝCH DVEřÍ  
  GYMNÁZIUM JEVÍČKO
18. – 19. 1. 09:00   34. ROČNÍK HALOVÉHO  
  TURNAJE V KOPANÉ, ŽLÍBKA
23. 1. 17:00 PIETA NA ÚVOD ROKU ŽIDOVSKÉ  
  PAMĚTI, SYNAGOGA
23. 1.        18:00      BESEDA S LEO PAVLÁTEM,  
  SÁL ZÁMEČKU

Zpívání u zámečku na Dárečkové neděli
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JEVÍČKO 
a 

CHARITA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM JEVÍČKO 

 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 
VYSTOUPÍ VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ LETOVICE 

POD VEDENÍM PETRA KŘIVINKY 

NEDĚLE 12. 1. 2020 V 15:00 HOD. 

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE  

V JEVÍČKU 
Vstupné dobrovolné

Tříkrálová sbírka 2020 
Také letos naším městem a okolními obcemi poputují koledníci Tříkrálové sbír-
ky. Návštěvu tří králů můžete očekávat v sobotu 4. 1. 2020. Charitní koledníky 
poznáte podle úředně zapečetěné kasičky s logem charity a vedoucí skupinky 
se vám může prokázat platným průkazem koledníka. Kromě požehnání, které 
koledníci do vašich domů přinesou, je velkým přínosem této sbírky zejména to, 
že velká část finančních prostředků je využita v našem regionu. 
Hlavním koledovacím dnem v Jevíčku je sobota 4. ledna 2020. Sraz všech králů 
– koledníků a pomocníků je v  09:00 hod. na zámečku v Jevíčku. Koledová-
ní začíná společným požehnáním všech koledníků a následným koledováním  
v našich domovech.
U příležitosti sbírky pořádá Město Jevíčko, Římskokatolická farnost, spolu  
s Charitou Moravská Třebová Benefiční Tříkrálový koncert, který proběhne  
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku, 12. 1. 2020 v 15 hodin – vystou-
pí Dechový orchestr Základní umělecké školy Letovice a Schola Jevíčko. 
Podrobnější informace ke koledování v Jevíčku poskytne: 
Dagmar Krhlová, dobrovolník Charity Moravská Třebová, mobil 725 020 852  
a Bohumila Benešová, organizátor koledujících skupinek dětí, mobil 777 983 
996 
Současně budou zveřejněny na internetových stránkách Města Jevíčka  
v Aktualitách – www.jevicko.cz 
Případné vaše dotazy můžete psát na e-mail: tksjevicko@centrum.cz
Kontaktními osobami Tříkrálové sbírky Charity Moravská Třebová pro Mo-
ravskotřebovsko-Jevíčský region je Tereza Letfusová a Lenka Zahradníková, 
na které se můžete obracet s dotazy, návrhy na využití sbírky, jako i s případ-
nými problémy, které by při koledování nastaly. Tel: 733 742 024, 733 742 157 
Všem dárcům i koledníkům předem děkujeme 

Charita Moravská Třebová 
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Rada Města Jevíčka 

 

zve zástupce všech spolků, volnočasových a kulturních 
organizací v Jevíčku  na 

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ 
s radními města Jevíčka 

 

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 9. ledna 2020 

v 17:30 hodin v sále zámečku v Jevíčku 

 

UProgram setkání: 

- vyhlášení výročních ocenění města za rok 2019 
- informace spolků a organizací o plánu akcí na rok 2020 
- Grantový systém na rok 2020 
- diskuse, občerstvení 

 

Ocima fyzioterapeutky
K A R D I O  ·  P R O T A H O V Á N Í  ·  P O S I L O V Á N Í   

C V I Č E N Í 

CENA ZA LEKCI: 50,- 

KAŽDÉ ÚTERÝ 18:00 - 19:00 V TĚLOCVIČNĚ GYMNÁZIA 

S SEBOU: KARIMATKU

terezafinsterlova@seznam.cz

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA  
A MĚSTO JEVÍČKO POŘÁDAJÍ  

 
34. ROČNÍK HALOVÉHO 

TURNAJE V KOPANÉ 
JEVÍČKO CUP 2020 

 
 
 

18. – 19. LEDNA 2020  
VE SPORTOVNÍ  HALE  

NA ŽLÍBKÁCH SE ODEHRAJE  
ZA ÚČASTI 10 MUŽSTEV 

34. ROČNÍK TURNAJE.  
ZAČÁTEK SOBOTNÍ I NEDĚLNÍ  

ČÁSTI OD 9.00 HODIN. 
 

 
 

 
BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

KAVÁRNA - BAR 2. SVĚT  
 
 

NA PŘÍJEMNÉ SPORTOVNÍ 
ZÁŽITKY VÁS ZVOU POŘADATELÉ 

NEDĚLNÍ SOUTĚŽ O CENY  1.  CENA – DIVOČÁČEK 
LOSOVÁNÍ  PO SKONČENÍ NEDĚLNÍ ČÁSTI TURNAJE 

 
  Gymnázium Jevíčko 
    Vás srdečně zve na  

Nabídka: 
 Obory čtyřleté gymnázium a Kombinované lyceum 
 Ukázka celé školy, sportovišť a Domova mládeže (internát) 
 Možnost návštěvy výuky  
 Přehled volnočasových aktivit 
 Testy profesní orientace 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

www.gymjev.cz

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ
ve čtvrtek 16. ledna 2020 
v budově Gymnázia Jevíčko 
od 8.00  do 16.00 hodin
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Fotodokumentace některých projektů, které jsme realizovali v roce 2019
Děkujeme za spolupráci všem partnerům, zastupitelům a zaměstnancům města Jevíčko. Vedení města Jevíčko

 

Hledám ke koupi rodinný dům v Jevíčku  
nebo v okolí do 20 km.

Tel.: 739 118 479.

Nabídka pronájmu městské chaty
Město Jevíčko nabízí k pronájmu městskou chatu 
v blízkosti Smolenské přehrady. Termíny si zájemci 
mohou zamluvit na telefonním čísle 464 620 524  
a 733 603 029 nebo e-mailu jelinek@jevicko.cz.

Hledám domek či chalupu Jevíčko, Šebetov, Úsobrno 
a okolí do 30 km, nejlépe se zahradou, klidně i po-

zemky. Děkuji. Tel.: 728 741 473. 

Nabídka předplatného Jevíčského zpravodaje
Nechte svým blízkým zasílat Jevíčský zpravodaj.  
ČR    41 Kč/měsíc
Cizina – evropské země 75 Kč/měsíc
Cizina – mimoevropské země 81 Kč/měsíc
Kontakt: 464 620 511, reklamy@jevicko.cz.

  Zateplení domů K. Čapka 782, 783   Oprava komunikace Jevíčko - Víska       Oprava opěrné zdi zámečku

        Obnova jižní fasády synagogy Oprava opěrných pilířů věže zámečku       Nový chodník na ulici Svitavské

Komplexní rekonstrukce ulice Soudní         Oprava atletického hřiště Stavební úpravy objektu Barvířská 560

 Restaurování sochy sv. Mikuláše 
Tolentínského

Obnova kříže ke kostelíčku  
sv. Bartoloměje
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Zprávy z DM

3. prosince se Gymnázium Jevíčko a DM 
zapojily do „Srdíčkového dne“, jehož  
organizaci zajistila vedoucí vychovatelka DM  
p. Vafková. Studenti z 1.B tento den prodá-
vali po městě propisovačky, náramky, mag-
netické kolíčky a další sbírkové předměty. 
Vybraná částka (více než 14 000,- Kč)  je 
určena na pomoc nemocným dětem. 
Během listopadu zahájila p. Vafková na DM 
tradiční podzimní turnaje v těchto disciplí-
nách: šipky, stolní fotbal, stolní tenis jed-

notlivci a dvojice. Další zajímavou sportovní aktivitu 
pro studenty zorganizovala p. Blahová, a to návštěvu 
horolezecké stěny ve Velkých Opatovicích. 
S příchodem adventu se i na DM snažíme vytvořit 
vánoční atmosféru a zapojit studenty do výzdo-
by DM, jako je např. zhotovení adventního věnce  
(s p. Machorkovou), strojení stromečku či zdobení 
svícnů (s p. Gnipovou). 

 Mgr. Darina Gnipová 

Seznámení nejširší veřejnosti s činností Svazu postižených civilizačními chorobami  
(Svaz invalidů)

Vážení spoluobčané,
rok 2019 utekl jako voda a můžeme se za ním spokojeně ohlédnout. 
Podařilo se nám pro naše členy, jejichž počet není zanedbatelný - 186 - 
zajistit zajímavý a hodnotný program. 
Chtěli bychom poděkovat v první řadě Městu Jevíčko za přízeň, kterou 
nám projevuje a do budoucnosti nabídl i další spolupráci v možnosti 
některé akce pořádat v zařízení MěÚ. Opakovaně děkujeme i dalším OÚ  
a sponzorům, kteří nás finančně podporují. Bez této pomoci bychom 
nemohli našim seniorům zajistit žádné vyžití. Naši členové se účastní 
všech akcí pořádaných v našem regionu, zapojují se do veřejně prospěš-
ných činností sportovních i kulturních.

Rádi Vás seznámíme s akcemi, které pořádáme:
-  9 x jsme byli na plavání a relaxaci v Městských lázních v Boskovicích. 

Není to jen relaxace, ale i malý výlet a pro všechny rozptýlení, zvláště 
v dlouhých zimních dnech. Od listopadu, pro menší zájem o plavání, 
jsme začali jezdit společně veřejnou dopravou, kde máme seniorské 
slevy. Každý z nás si zajistil přes zdravotní pojišťovny slevu na perma-
nentku.    

- 1x měsíčně se schází výbor, aby naplánoval nové akce, seznámil se 
s děním ve Svazu prostřednictvím důvěrnic z 10 obcí. Od listopa-
du máme nově důvěrnici ve Velkých Opatovicích, kde Svaz invalidů 
nemají. Každoročně členům výboru patří velké poděkování, protože 
práce s lidmi je náročná a nedoceněná. K životním výročím osobně 
blahopřejeme, v případě smutných událostí v rodině jako je úmrtí, 
zasíláme kondolence, včetně účasti na posledním rozloučení. Všechna 
tato práce je dobrovolná, bez finančního ohodnocení.

-  V dubnu jsme pro velký zájem uspořádali zájezd dvěma autobusy na 
tržnici Kudowa Zdroj, cestou zpět jsme navštívili Broumovské skály  

s vyhlídkou Hvězda a Broumov s jedním z nejznámějších a nejkrásněj-
ších klášterů v Česku. 

- 9. 5. jsme linkovým autobusem zajeli do Čech pod Kosířem. Prohlédli 
jsme si zámek a Muzeum kočárů. Zpět jsme si udělali zastávku v Ko-
nici, kde byl volný program. 

-  6. 6. jsme opět dvěma autobusy absolvovali zájezd do Lednice s pro-
hlídkou zámku, ve Valticích jsme měli exkurzi do vinného zámeckého 
sklepa a Mikulova.   

-  25. 9. jsme linkovým autobusem navštívili Moravskou Třebovou, kde 
jsme si s průvodcem prohlédli muzeum, klášter s kostelem, radnici  
a zámek (výstava kočárků).

-  9. 10. opět dvěma autobusy jsme navštívili tržnici v Kudowe Zdroji 
a cestou zpět jsme projeli Polskem a zastavili se v jedněch nejzná-
mějších lázních Polanica zdroj a dále na poutním místě u kláštera  
v Králíkách a zde jsme si prohlédli i město.  

- 9. 12. tradičně navštívíme Olomouc s vánočními trhy a na večer máme 
zakoupené vstupenky do Městského divadla na divadelní představení 
Postřižiny 

- 2x za rok máme výroční schůzi. Mikulášská výroční schůze je vždy 
slavnostní s hudebním vystoupením a tombolou.

Všechny akce jsou našimi členy hodnoceny velmi dobře a o tom svědčí 
i velký zájem o vše, co náš Svaz podniká. 
Pro rok 2020 máme opět zajímavý program - např. zájezd do Znojma, 
oblíbený zájezd na tržnici v Polsku se zastávkou v kostele Neratov. Po-
kud by byl zájem i od dalších občanů z řad veřejnosti se do Svazu při-
hlásit, rádi je mezi sebe přivítáme.  
Přejeme všem spoluobčanům v novém roce především pevné zdraví  
a spokojenost v životě.  

za výbor SPCCH: Helekalová Dana a Šmídová Blanka
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Společenská rubrika
prosinec 2019

Naši jubilanti: 

Šnajdrová Věra 
Zechová Eva 
Kolář Jan 
Musilová Eva
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Obec Biskupice
SD ĚL EN Í  O B CE

SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA
Sdělujeme občanům, kteří mají uzavřenu smlouvu o nájmu hrobového místa na hřbitově v Bis-
kupicích, že je nutno uzavřít novou smlouvu o nájmu hrobového místa na období od roku 2020 
do roku 2030 (povinnost uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa je dle zákona č. 256/2001 
Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 
Nové smlouvy se budou uzavírat od února 2020 nejpozději do 31.4.2020, a to v pracovní dny 
 (tj. úterý a středa: 7:30 – 11:30 a 12:00 – 15:30) na OÚ Biskupice.

Pro rychlejší vyřízení doporučujeme se předem objednat, a to:
- telefonicky na tel. 461 326 521 (paní Eva Smékalová)
nebo
- emailem: biskupice@biskupice.cz (na tomto emailu je možno smlouvu vyřídit prostřednic-

tvím elektronické komunikace).

Do smlouvy nájemce uvádí jméno, příjmení, trvalý pobyt (popř. telefon,  email.).
Pro uzavření smlouvy si nájemce dále musí stanovit další osobu (tzn. jméno, příjmení, trvalý 
pobyt, příbuzenský vztah, popř. telefon, email), která bude uvedena ve smlouvě a bude opráv-
něna za něj jednat v případě úmrtí nájemce, nedostupnosti nájemce nebo nemožnosti doručit 
na adresu nájemce poštovní zásilku.
Tato informace se týká si občanů, kteří si chtějí nově pronajmout hrobové místo na hřbitově  
v Biskupicích.
Děkujeme za pochopení.

Dalibor Šebek, starosta obce

Vánoční dílna 
V sobotu 7. prosince 2019 uspořádal SPOZ a Irča Havlíčková výtvarnou dílnu Vánoční. Návštěvníci si mohli vyrobit vánoční ozdůbky a dekorace, 
aby v domovech mohla naplno vypuknout vánoční atmosféra. Připraveno bylo i malé občerstvení. Děkuji všem organizátorům a už se těšíme na 
další dílničku.  Filip Procházka, místostarosta obce
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Rozsvěcení stromečku 
V sobotu 30. prosince 2019, v předvečer 1. adventní ne-
děle, jsme u nás v Biskupicích již tradičně slavnostně roz-
svěcovali náš vánoční stromeček. Tento stromeček pochází 
z místního lesa z tajného místa a musím říct, že nám dal 
opravdu zabrat. Na jeho transportu a umístění se podílel 
Martin Pinkava, Jan Polách, Filip Procházka a Luboš Říha. 
Rozsvěcení stromečku je stálou kulturní akcí a především 
děti se na ni moc těší, protože součástí rozsvěcování je  
i vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Letos jsme jich 
vypustili na 180 a bylo krásné pozorovat rozzářené dět-
ské tváře v naději vánočního překvapení. Celou akci mo-
deroval a hudbou provázel Slávek Nepeřil, vánoční písně 
přijel zahrát dechový orchestr ZUŠ Jevíčko pod taktovkou 
Dušana Pávka. Za vánoční požehnání občanům, stromečku  
i Vánocům děkuji otci Pawlovi. Po celou dobu byl volně pří-
stupný zvěřinový raut – gulášek, žebírka, sekaná, paštika, 
škvarky, dále vánoční cukroví, nechyběl ani vánoční punč, 
vánoční čaj a prodej vánočního zboží. Na závěr kulturního 
dne vystoupila se svojí světelnou a ohňovou show skupina 
PostrPoi Postřelmov. Je již tradicí, že tato akce slouží jako 
poděkování obce svým občanům. Ne jinak tomu bylo i nyní, dovolte mi tedy ještě jednou jmé-
nem svým i jménem celého zastupitelstva obce poděkovat - za péči o obec, za super kolektiv 
občanů, za podněty a nápady, za kritiku i pochvalu. Na tomto místě bych také rád poděko-
val všem sponzorům, zúčastněným a všem, kteří přiložili ruku k dílu, obci Biskupice, místní-
mu mysliveckému sdružení, Ilče, Olině a Honzovi, Petrovi, manželům Havlíčkovým, p. Neue-
rové, za perníčky a cukroví Ludmile, Ivetce a Anně Sekerkové, Marii Navrátilové, Neubauerové 
Ludmile a Marii, Musilové Evě, Frumoltové Janě, Honzírkové Romaně a Bálkové Lucii, Emičce 
a Nelince, Mlčochové Zuzce a Kristýnce a Löbeové Janě. Přeji Vám všem jménem svým i jmé-
nem členů SPOZ spokojený a krásný nový rok 2020, aby byl plný zdraví, štěstí a porozumě-
ní.                                                                                                                                                     

Filip Procházka, místostarosta obce

V sobotu 4. ledna 2020  
bude v obci probíhat  

Tříkrálová sbírka 
2020. 

Místní děti budou  
v kostýmech koledníků  
a pod dozorem patrona  

Charity ČR koledovat  
u každé domácnosti. 

Děkujeme tímto za příspěvek. 

Filip Procházka, místostarosta obce
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Projektový den Ovoce a zelenina v našem jídelníčku
V podzimním čase jsme častěji 
ohroženi rýmou či jinou virovou 
nákazou. Abychom mohli před-
cházet těmto nemocem, je dobré 
zásobit organismus dostatkem vi-
tamínů.
Již od školního roku 2014/2015 je 
zapojena naše škola do projektu 
EU Ovoce a mléko do škol, a pro-
to jsme uskutečnili projektový den na téma vitaminy v našem jídelníčku. 
Děti se seznámily s různými druhy ovoce i zeleniny a dozvěděly se, jaký mají přínos pro zdraví. 
Také plnily ve skupinkách úkoly a hádanky, které se postupně vyhodnocovaly. 
Celý program jsme zakončili veselou písničkou Z. Svěráka Zelenina a s dobrou náladou se těšili, 
až si dáme nějakou dobrou vitaminovou vzpruhu.

Mgr. Milena Truhlářová

Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
lednu: 

 Peter Roba
 Vladimír Dolák
 Irena Gluchová
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 

 Eliška Svobodová
Blahopřejeme  
a přejeme hodně  
zdraví a radosti.

Vánoční dílnička
Dne 4. 12. 2019 se v mateřské školce uskuteč-
nila vánoční dílnička pro rodiče s dětmi. Děti si 
za pomocí rodičů vyzkoušely práci s přírodním 
materiálem a výsledkem byly originální vánoč-
ní andělé, kteří zajisté přispějí ke sváteční poho-
dě v rodinách. Svou šikovnost děti také předvedly  
u vykrajování perníčků, které si druhý den nazdobily 
a s chutí ochutnaly. Celou akci provázela příjemná 
atmosféra zakončená odpočinkem u voňavé kávy. Odpoledne nám rychle uteklo a všichni se 
těšíme na další společné setkání. Mgr. Soňa Marková, uč. MŠ

Obec Chornice zve srdečně všechny na 

X. Chornické bál
který se  uskuteční v sobotu 1. února 2020 
v místním kulturním domě.   
K tanci a poslechu zahraje kapela EPICENTRUM. 

Vstupné je 100,- Kč s místenkou a 80,- Kč bez místenky. 
Počet vstupenek je omezen. 
Připraveno bude bohaté občerstvení 
a hodnotná „tombola“. 

Vstupenky můžete zakoupit v kanceláři obecního úřadu 
nebo objednat na tel: 461 327 807 od 6. ledna 2020.   
Zahájení akce je ve 20,00 hodin.

Vánoční besídka
Tato vánoční akce Základní školy a mateřské 
školy v Chornicích se stala již tradicí. Každý di-
vák si zde přijde na své – zpěv, recitace, scén-
ky, hudba a tanec. K atmosféře přispívají jed-
notlivá vystoupení žáků a prostory místního 
kulturního zařízení.
Letošní zahájení besídky proběhlo za slav-
nostního zvuku lesního rohu. Ten ovšem nebyl 
jediným hudebním nástrojem, který byl v prů-
běhu večera slyšet. Program besídky byl veli-
ce bohatý. Velký úspěch sklidili žáci mateřské 
školky se svými tanečky. Nechyběly tradiční 
české koledy a básničky. Taneční vystoupení 
si připravily žákyně I. a II. stupně, které svým 
vystoupením roztleskaly obecenstvo v sále. 
Na řadu přišla divadelní scénka žáků s názvem 
Vánoce u Simpsnových. Po menších problé-
mech byli všichni členové rodiny nakonec  
s vánočním dárkem spokojeni. To, že re-
klama útočí všude, se mohlo obecenstvo 
besídky přesvědčit i tady - Teleshoping  
s výhodnou nabídkou výrobků. Na tuto re-
klamní parodii navázali žáci 8. třídy, kteří své 
vystoupení pojali moderně – třídění odpadu. 
Závěr vánoční besídky patřil scénce s vánoč-
ním příběhem. Ten udělal slavnostní tečku za 
veškerým snažením žáků. Všichni účinkující 
byli odměněni velkým potleskem.
Návštěvníci besídky jistě odcházeli vánočně 
naladěni a jejich zážitky jim mohou připomí-
nat výrobky žáků z vánočních dílen.
Zároveň chceme všem popřát spokojený rok 
2020.

Mgr. Ludmila Faltýnková

MIKULÁŠ PřICHÁZÍ …
Po roce se opět přihlásil adventní čas, který nás pomalu, ale jistě přibližuje k nejkrásnějšímu 
svátku v roce - Vánocům. V Chornicích nám letos advent odstartovala Mikulášská nadílka. Mi-
kuláš přihlížel vystoupení čertíků a andílků ze sokola, kteří si pro něj připravili tanečky, pohádku 
o Káče a čertovi, „domluvil“ dětem, aby nedělaly neplechy, ty pak na oplátku Mikuláše potěšily 
zpíváním u nádherně osvíceného vánočního stromečku.
I když si mnozí z nás nedovedeme představit Vánoce bez dárečků, troufám si tvrdit, že ten nej-
krásnější dárek může darovat každý z nás všem lidem kolem sebe, neboť nás nic nestojí. Úsměv 
totiž potěší nejen dárce, ale i obdarovaného. 
Na závěr mi dovolte poděkovat vám za přízeň, kterou jste nás v roce 2019 obdařili. Velmi si toho 
vážíme. V novém roce 2020 se budeme těšit, že se s vámi potkáme na různých akcích, které pro 
nás připravují obětaví členové místních spolků a obec Chornice, kterým touto cestou děkujeme 
za pomoc a podporu.
     Za TJ Sokol Chornice, z.s. Blanka Mauerová



www.jevicko.cz

                     Leden 2020   / 17Měsíčník města Jevíčka

S hříšníky z 2. stupně se čerti nemazlili, cpali je do pytlů hlava nehla-
va, kluky i holky. Někteří žáci se vykoupili říkankou, až se nakonec nad 
všemi laskavý Mikuláš slitoval a jak už to tak bývá, všechny obdaroval 
malou sladkostí. Čerti se vrátili zpátky do pekla s prázdnou.
Překvapení čekalo na všechny děti ještě ve školní jídelně, kde po obědě 
následovala další sladká nadílka.
Doufejme, že sliby a předsevzetí dětem vydrží alespoň do dalšího Mi-
kuláše. 

Mgr. Ivana Korcová

Návštěva místní knihovny
Kniha je studnice moudrosti. Proto pravidelně navštěvujeme místní 
knihovnu. Tentokrát se návštěva týkala 2. a 3. třídy a čtenářského klubu. 
Žáci tak měli možnost rozvíjet čtenářskou gramotnost zábavnou for-
mou. Podle úryvků z knih hádali jejich názvy, hledali zadané tituly, hráli 
si se slovy a povídali si o oblíbených knížkách. Některé děti návštěva na-

tolik nadchla, že 
se do knihovny 
zapsaly jako pra-
videlní čtenáři. 
Děkujeme kni-
hovnici  Evě Hai-
kerové za spolu-
práci a těšíme se 
na příští návštěvu.

Mgr. Kateřina  
Hlaváčová

Chovatelská exkurze
V rámci výuky Člověk a svět práce se vydali žáci 6. a 7. třídy na prohlídku 
nově vybudovaného komplexu pro chov dojnic v nedalekém Jevíčku. 
Žáci se na místě dozvěděli, jak dojnice ustájit, nakrmit je, podojit a jak 
jim zajistit co nejlepší podmínky pro pobyt ve stáji či v dojírně.

Na závěr žáci navštívili 
odchovnu narozených te-
lat. Telátka vypadala spo-
kojeně a žáci z nich byli 
nadšeni. Příjemný dojem 
z exkurze žáci zakonči-
li focením s roztomilými 
telátky. 

      Ing. Ivo Vymětal

Plavecký výcvik
Opět nastal čas, kdy se děti druhých až pátých tříd účastní pravidelného 
plaveckého výcviku v Plavecké škole Svitavy. Plavání patří ke standard-
ním dovednostem člověka, proto jsme rádi, že děti z naší školy mají 
možnost si ji osvojit. 
Pod vedením zkušených instruktorů  
v jednotlivých skupinkách dle pokroči-
losti se děti zdokonalují. Výuka je zpest-
řena pomůckami do vody, jako jsou např. 
barevné míčky a zátěžové puky, které 
děti sbírají ze dna. Pro méně zdatné 
plavce jsou k dispozici pěnové válce pro 
bezpečný pohyb ve vodě. Další atrakcí, 
které mohou děti za odměnu navštívit, je 
skluzavka v rekreačním bazénu, která má 
u dětí velký úspěch.
Plavecký výcvik ukončí naši plavci zkouš-
kami, které prověří jejich pokroky a ná-
sledně obdrží Mokré vysvědčení. Dětem 
přejeme, aby nadále chodily rády plavat a tato aktivita je stále bavila.

Mgr. Milena Truhlářová a Mgr. Kateřina Hlaváčová

Mikulášská nadílka
K adventnímu času neodmyslitelně patří sv. Mikuláš se svoji družinou. 
5. prosince již tradičně v chornické škole a školce procházel jedenácti-
členný průvod.
Nejdříve navštívil 1. stupeň, kde se objevilo plno slziček a slibů. Jak se 
budou všichni učit, poslouchat paní učitelky a hlavně také rodiče. Ne-
zbedové se pak vykoupili básničkou, či písničkou, a tak pytle čerti na-
konec odnesli prázdné a štědrý Mikuláš pověřil andílky, aby všechny 
odměnili dárečky. 
Do dolního oddělení školky zavítala jen část družiny a to Mikuláš s andíl-
ky. Prý tam jsou všechny děti tak hodné, že čerti nebyli vůbec potřeba.
V horním oddělení některé děti brečely a křičely ještě před tím, než 
bandu čertů vůbec spatřily. Rozdalo se pár brambor zlobivcům, ale za 
krásné básničky a písničky pak děti dostaly nejenom mikulášskou nadíl-
ku, ale také pekelně černou šmouhu na tvář pro štěstí.

Obec Chornice zve všechny příznivce dobré 
rockové muziky na vystoupení pražské skupiny 

KRAUSBERRY.  
Akce se uskuteční v sobotu 18. ledna  

v kulturním domě v Chornicích. Zahájení  
je ve 20,00 hodin, vstupné činí 150,- Kč. 

Občerstvení je zajištěno. 
Všichni jsou srdečně zváni.

Chornice 
18.1.2020

VÁNOČNÍ TVOřENÍ
Dne 28.11 2019 se konalo v Chornicích v 
kulturním domě Vánoční tvoření. Nejen 
děti, ale i rodiče měli možnost si vyrobit 
zajímanou vánoční dekoraci či originální 
dárek a přáníčko. Rodiče i děti byli velmi 
kreativní a výrobky se všem velmi poved-
ly. Jeden výrobek byl krásnější než druhý. 
Všem moc děkuji.

                   Martina Němcová

PřEDPRODEJ ZAHÁJEN NA OÚ, TEL. 461 327 807
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Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci lednu své významné narozeniny oslaví:

OLGA ABRAHÁMOVÁ
ALBÍNA HOTAřOVÁ
KAREL HRUDA
ANNA NAJEROVÁ
LUDMILA PODLEZLOVÁ
LIBUŠE SMÉKALOVÁ
HERMÍNA TUREČKOVÁ
JOSEF VYMĚTAL
KAREL VYSTAVĚL

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

K jaroměřickým se přiřazuje nová občanka

MIRIAM MATOCHOVÁ
Přejeme zdraví a radost ze života holčičce 
i rodičům.

Řadu jaroměřických občanů opustila: 

RŮŽENA PETRŽELKOVÁ
Vyslovujeme upřímnou soustrast.

Přejeme všem občanům naší obce, 
 aby se jim v roce 2020 dařilo  

a prožili ho ve zdraví a spokojenosti.
SPOZ a Obecní knihovna

Poděkování
Ráda bych poděkovala všem čtenářům  
a přátelům za jejich přízeň a návštěvy, 

jak v knihovně, tak na akcích. Chtěla bych 
poděkovat také členkám Sboru pro občanské 
záležitosti, škole a SRPSŠ za obětavou pomoc 

a spolupráci při pořádání kulturních akcí.  
Bez vaší pomoci by to nešlo. Děkuji.

Adventní trhy
Týden před adventem se v Jaroměřicích tradičně konají adventní trhy. Tentokrát se vrátily zase 
do Centra života a podnikání, kde se sešlo na čtyřicet prodejců s nejrůznějším zbožím od mýdla, 

přes keramiku, nejrůznější dekorace až po pivo  
a víno. Nechyběly nejrůznější pochutiny, slané  
i sladké a samozřejmostí byl předvánoční punč.  
K poslechu i tanci zahrála kapela Na pohodu, 
která dotvořila příjemnou atmosféru. Hojná 
účast snad potvrzuje to, že bylo z čeho vybí-
rat. Děkujeme SPOZu za pomoc při organizaci 
a také všem, kteří přišli, ať už za nákupy nebo 
za předvánoční náladou.

Obecní knihovna a SPOZ

Z krkonošské samoty do 
ruchu jaroměřické školy 

Dne 21. listopadu 2019 nás navštívila paní 
spisovatelka Danka Šárková. Prozradila nám, 
že bydlí vysoko v horách v Krkonoších na 
samotě, kde provozuje penzion. Jak se tam 
dostala z malého pražského bytu? O tom na-
psala paní spisovatelka knihu pro dospělé. 
Ovšem to není jediná kniha pro „dospěláky“. 
Několik jich přivezla ukázat. Ale i na děti tato 
žena myslí. Pro malé zvídavé děti napsa-
la knihu Alenka a Krakonoš. Publikaci paní 
spisovatelka představila velmi zajímavým 
způsobem. Děti si během přednášky zahrály 
i divadlo. V průběhu akce se zapojovaly do 
hovoru a ptaly se na různé otázky. Všichni 
účastníci měli možnost si prohlédnout vel-
kou loutku Krakonoše. Po ukončení akce si 
některé děti koupily od paní spisovatelky 
již zmiňovanou publikaci, kterou jim samo-
zřejmě paní Šárková s věnováním podepsala. 
Celá přednáška byla velmi zajímavá. I my pe-
dagogové jsme si zakoupili některé publika-
ce. Velmi paní spisovatelce děkujeme.

Kateřina Továrková
 

Svoz komunálního odpadu v roce 2020  
bude vždy v sudý čtvrtek, tedy poprvé  9. 1. 2020.
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Advent - čas dávání  
a přijímání v MŠ

Mikulášská nadílka od SRPSŠ a Rampouchová pohádka dvou úžasných 
„tetin“ z divadýlka JOJO vykouzlily v předvánočním čase úsměvy na 
tvářích dětí. Abychom nezůstali pozadu a vyčarovali i my alespoň kap-
ku radosti, připravili jsme pro naše fanoušky vystoupení k Rozsvěce-

ní  vánočního stromku a na Kalvárii. Na 
vystoupení do domova důchodců jsme 
se vystrojili do kostýmů roztomilých 
andílků a veselých čertíků. Chtěli jsme 
společně s dětským pěveckým sborem 
při ZŠ v Jaroměřicích, paní knihovnicí 
a Mikulášskou družinou přinést trochu 
předvánoční atmosféry i sem. Doufá-
me, že radost udělala nejen naše spo-

lečná návštěva a připravená vystoupení, ale také andělská přáníčka 
od dětí z družiny a svíčky od dětí z MŠ…A nám ve školce už jen zbývá 
připravit přáníčka i pro naše blízké a těšit se, co přinese Ježíšek.

 KRÁSNÝ NOVÝ ROK přeje za kolektiv MŠ S. Pudíková

4. 1.  TřÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, sobota, od 9:00, 8:30 požehnání 
koledníkům v kostele Všech Svatých (dolní kostel). 

10.1. FOTOGRAFIE RENATY VACULOVÉ, pátek, 18:00, 
Vernisáž výstavy hudebně doprovodí Ladislav Šiška  
a Eva Kolísková. 

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

18.1. VOLNÁ DÍLNA PATCHWORKU,  sobota, od 9:00, VS.
18.1. MEDITACE S BROŇOU ROTHEREM, sobota, od 15:00, 

družina ZŠ. 
21.1. CESTA DO ČERNOBYLU, úterý, od 18:00, beseda s Janem 

Zuzčákem o návštěvě města po jaderné katastrofě.
25.1. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL,  sobota, od 15:00, VS
 Soutěže o ceny, zábavný program, diskotéka. Vstupné 

30Kč děti, dospělí zdarma.
28.1. NA SLOVÍČKO SE STAROSTKOU,  úterý, 18:00. Beseda 

se starostkou o životě v obci v loňském i letošním roce.
Připravujeme: 
22.2. 1. ŠKOLNÍ PLES, sobota, od 20:00, Hanácká krčma.
 Soutěž o hodnotné ceny, vystoupení orientální 

tanečnice, předtančení ZUŠ Jevíčko. K poslechu a tanci 
hraje kapela Duo Bernardynos

 Vstupné 120Kč, předprodej v ZŠ a MŠ.

Knihovna otevřena úterý od 8:00 do 11:30 a 12:00 do 15:30, 
středa od 8:00 do 11:30 a 12:00 do 15:00 a v pátek od 8:00 
do 11:00 a 12:00 do 17:00.
Kontakty: http://www.jaromerice.cz/knihovna, tel: 778 086 
380, knihovnajaromerice@centrum.cz

PROGRAM AKCÍ JAROMĚřICE 
LEDEN 2020

Úspěšná běžecká sezona 2019
Na začátku nové sezony (tj. v listopadu 2018) to vypadalo nadmíru 
dobře. Po pauze se začalo opět běhat, běžecké plány pro rok 2019 
dodávaly motivaci pořádnému tréninku i v nepříznivých podmínkách. 
Forma šla nahoru, o čemž svědčila obhajoba vítězství na vánočním ma-
ratonu v Žilině. Alena Kriklová ho běžela již potřetí a opět odjížděla  
s trofejí za první místo. 
V půlce ledna vystavilo dlouhou stopku onemocnění a příprava začí-
nala vlastně nanovo až koncem února. Závody, které byly plánovány 
na jaro, nemělo smysl běžet. Co se tréninku týče, tak hodně pomohlo 
týdenní jarní soustředění na Šumavě, kde se povedlo nastartovat tré-
ninkový proces. 
Místo jarního maratonu, zvolila Alena kratší závody. Jedním z cílů byl 
Hanácký půlmaratón v Olomouci, který se letos běžel jako Veteránské 
mistrovství ČR. V solidní konkurenci Alena toto veteránské mistrovství 
ve své věkové kategorii vyhrála. 
Následoval oblíbený květnový Dětřichovský memoriál v Mor. Třebové, 
kde Alena zvítězila a vylepšila si osobní rekord na této trati. Jarní část 
sezony pak ukončila na veteránském MČR na dráze ve Svitavách, kde 
na trati 10 km vyhrála.
Podzimní část odstartoval oblíbený závod Kosířské žiganec v Dra-
hanovicích, který se běžel za deštivého a blátivého počasí. Alena ho  
s přehledem vyhrála a na stupních vítězů ji doprovodila dcerka Lenička, 
která zvítězila v dětských závodech. 
Hlavní cíl podzimní sezony 
byl Pražský maraton ve Stro-
movce v polovině října, který 
se letos konal jako Veteránské 
mistrovství ČR. Zimní trénin-
kový výpadek a několik ne-
plánovaných nedobrovolných 
pauz během sezony značil, že 
ani na podzim to na vylepše-
ní osobního rekordu nebude. 
Závodníky přivítalo v polovině 
října téměř letní počasí.  Alena 
se hned po startu usadila na 
prvním místě a udržela jej až 
do cíle. V čase 3:13:35 h pro-
tnula jako první žena cílovou 
pásku a vyhrála tak veterán-
ské mistrovství ČR v marato-
nu.
Poslední závod sezony 2019 
byl velmi kvalitně obsazený Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka v půl-
maratonu, který se běhá první listopadový víkend v Otrokovicích. Za 
účasti i afrických běžců a běžkyň Alena doběhla na celkovém 5. místě 
mezi ženami, třetím mezi závodnicemi z ČR a prvním v kategorii nad 
40 let. Tento závod rovněž značil přicházející formu, neboť na této trati 
Alena zaostala za větrného počasí o pouhých 47 sekund za svým osob-
ním rekordem. 
Nyní již odstartovala příprava na sezonu 2020. Základem je kvalitně 
odběhaná zima, od níž se odráží, jak bude vypadat forma nejen na jaře, 
ale i celé běžecké období.  Popřejme proto Aleně Kriklové do nového 
běžeckého roku hlavně zdraví a spoustu odběhaných kilometrů. 

Vánoční vystoupení v Jaroměřicích
Předposlední listopadový den proběhl na naší škole v duchu vánoční-
ho vystoupení pro rodiče. Stejně jako každý rok byla tato akce spojena 
s jarmarkem a rozsvěcením vánočního stromu v obci Jaroměřice. Na 
programu se podílel první i druhý stupeň ZŠ, družina i SRPSŠ. Paní 
učitelky se svými žáky pilně nacvičovaly a všichni společně připravili na 
jarmark spoustu milých drobností. Děti prvního stupně předvedly svá 
krátká vystoupení. 
Jsme velmi potěšeni, že naše vystoupení s jarmarkem mělo úspěch  

a že počet diváků opět předčil 
naše očekávání. Jsme moc rádi, že 
jste přišli na představení Vašich 
dětí! 
Všem, kteří se na organizaci celé 
této akce podíleli, moc děkujeme. 

Za ZŠ Jaroměřice  
Mgr. Kateřina Továrková
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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.

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

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

email: zouharhonza@email.cz.

Hledám domek nebo chalupu se zahradou, 
okolo Jevíčka a Chornic do 20 km.  

Může být i horší stav. Tel.: 728 612 878.

PRODÁM GARÁŽ v Jevíčku za Židovským 
hřbitovem. Tel.: 603 810 932. 



Když jsem nedávno na Institutu Terezínské iniciativy obšírně a nad-
šeně předestíral náš koncept Roku židovské paměti v Jevíčku, jehož 
nosným tématem má být zejména židovská kultura jakožto významný 
klín kultury naší krajiny, bylo mi lehce naznačeno, že sti�ma holocaus�kultury naší krajiny, bylo mi lehce naznačeno, že sti�ma holocaus-
tu, pokud se dotýkáme tématu Židů, nelze úplně opomíjet. Což jsem 
samozřejmě uznal. A když mi poté můj vzácný kamarád, který přišel  
o vlastní rodinu po pádu železné opony během války v bývalé Ju�oslá� války v bývalé Ju�oslá�v bývalé Ju�oslá-
vii, lehce pootevřel svoji pádnou tra�édií pohmožděnou duši, neodvážil 
jsem si ani pípnout. Člověk mlčí, protože není ani nic obli�átního, co by 

se slušelo dodat. Že je třeba si postiskat pěsti a  jíti 
dál? Ale kdeže. Jako sytý hladovému, nemůže  ani 
člověk, jehož rodový řetězec je přirozeně konti�rodový řetězec je přirozeně konti-
nuální, porozumět sousedu, jehož identita byla 
podřezána. Skácena jako zdravý strom. Jediným 
řezem pilou toho, jehož mučil pocit zastínění. Kte�mučil pocit zastínění. Kte-
rý si vyšlápnul za svým výsluním � ať to stojí, co 
to stojí. I jak vlastně podlé je v tomto světle české 
úsloví, že když se v lese stromy kácí, hold pak lí-
tají třísky. Pravda přitom doslovná. Neboť když se 
les kácí, smůla čpí na hony daleko. Dřevaře však 
obvykle srdce nebolí. Trošku se u díla sice zapotí, 
avšak svaly zocelí a e�o posílí. Kupec se dřevem 
mu pěkně zatleská a pak si ty ruce spokojeně pro-
mne. Nu ale co ty třísky? Ty ať si někdo k podpalu 
posbírá. Doma si jaksepatří zatopí a třebas vyhoří. 
Pravda, lidská lhostejnost kořeněna jízlivou ironií 
bývá nebetyčná.  
Kolik neštěstí dokáže ztropit z kohoutí hlavy utr-
žený hřeben, poznali velmi dobře i jevíčští Židé 
při posledním rozsáhlém městském požáru v roce 
1869. Tehdy jich v Jevíčku žilo kolem třinácti set. 
Čí ruka či jaký pech přivedl fatální plameny k ži-
votu, nebylo nikdy pořádně došetřeno. Podobně 
jako záhadná příčina požáru staré syna�o�y ve 
století osmnáctém. Člověk se může pouze domní�Člověk se může pouze domní�se může pouze domní-
vat. Anebo se o tom dočíst v barvité beletrii. Na-
příklad v povídce Heleny Lisické Džbán vody, již 
najdete v jejích zdařilých a poutavých Pověstech 
starých měst (Albatros 1981), stejně jako v nám 
známém vyprávění Milana Valenty v knize Muři-

noh a Krchomilka (Albatros 2014). 
Ohlédneme�li se do historie našeho města, nemůžeme židovský ži-
vel přehlédnout. Nejméně čtyři století tu Židé žili a nemalou měrou 
ovlivňovali kulturu a vzdělanost obyvatel Malé Hané. Měli zde vlastní 
rabinát, syna�o�u, židovskou německou školu či azylový dům. Během  
první světové války byli jejich rekruti společně s Čechy a Němci pohná-
ni do zbraně a zrovna tak se mnozí z Židů aktivně zapojovali do bu� zbraně a zrovna tak se mnozí z Židů aktivně zapojovali do bu�zbraně a zrovna tak se mnozí z Židů aktivně zapojovali do bu� zrovna tak se mnozí z Židů aktivně zapojovali do bu�zrovna tak se mnozí z Židů aktivně zapojovali do bu-
dování jevíčského spolkového života. Židovské děti navštěvovaly místní 
reálné �ymnázium, jako například Antonie Bleierová, jejíž dědeček, ja� dědeček, ja�, ja-
roměřický palírník Heřman Bleier, patřil mimo jiné k podporovatelům 
a sponzorům stavby jevíčské reálky a sokolovny. A v příkladech bychom 
mohli pokračovat.
Malohanácká rodačka Antonie Bleierová, stejně jako Mirjam Stampfová 
a Hynek Jelínek věznění v nacistických koncentračních táborech přežili. 
Avšak jako pouze tři z nejméně sto jedenácti posledních jevíčských 
Židů, kteří byli z Jevíčka postupně deportováni, aby zde od března zlo� zlo�zlo-
volného roku 1942 již neměli mít svoje trvání. V místě, kde se narodili  
a jemuž přísluší přízvisko domov! 
Šoa znamená zlo. Zlo též jako lhostejnost. V Jevíčku se říkávalo 
hantýrkou fuj tajbl. Píše se však Nový rok 2020 a my vyhlašujeme Rok 
židovské paměti v Jevíčku. 

      A tak šalom alejchem! Mír s vámi, přátelé!
     Za Iniciály Ruda B. Beran

Laskaví čtenáři Iniciál,
o tom, že bojovat v míru jen tak pro zábavu je věcí krásnou, jsme se 
nechali přesvědčit během loňských půtek a kratochvílí na �e�itschen� během loňských půtek a kratochvílí na �e�itschen� a kratochvílí na �e�itschen� kratochvílí na �e�itschen�kratochvílí na �e�itschen-
sis, nejsevernější to středoevropské výspě starověké moci římské, tedy 
u nás doma v rámci Roku římsko��ermánských válek na Malé Hané. 
Předlouhatánským časem oproštěni ode všech bolestí, strastí a nemocí 
starověkých obyvatel naší krajiny jsme na archeolo�ické lokalitě Je�na archeolo�ické lokalitě Je-
víčko XIII � Früh �e�itsch vstoupili do barbarského příbytku a nad řa� barbarského příbytku a nad řa�barbarského příbytku a nad řa-
dou objektů s mazanicovými destrukcemi či všelikými relikty starověku 
jsme přikrmili vlastní fantazii o životě před více než osmnácti sty lety. 
Jako by všechno spral ďas i čas a dobro zvítězilo 
nad zlem. Až tak lehce si to člověk poví, když už jej 
z toho, co bylo a nejednou zajisté pořádně bolelo, 
vlastně již absolutně nic nepálí. Apropó, není to ale 
takto nakonec tu a tam v samé realitě? Pokud se 
nás věci přímo netýkají, nic až tak moc se venkon� přímo netýkají, nic až tak moc se venkon�netýkají, nic až tak moc se venkon-
cem neděje. A tedy, co jsme to vlastně zač? 
Možná právě tuto otázku si položil i Josef Váchal, 
jeden z nejsvébytnějších českých výtvarníků a spi-
sovatelů, když v nedaleké Litomyšli u svého přítele, 
českého tiskaře Josefa Portmana, rozepsal na po� po�po-
čátku 20. století svůj Krvavý román, parodii na 
brak, který je poptáván našimi nejtemnějšími pudy. 
Váchalova brutální humoreska se rodila na počát-
ku století, jehož následné události brzy zahanbily  
i tu nejstinnější intimitu lidské fantazie. Mnohý 
člověk byl nucen proklít morbiditu vlastních vášní  
a žádostivosti, navíc korunovanou touhou po do�ouhou po do� do�do-
minanci. V samotném extrému praktikovanou tak, 
že druhého člověka i s kořeny vyrvete z rodné hrou� s kořeny vyrvete z rodné hrou�s kořeny vyrvete z rodné hrou-
dy, jaksepatří ho zpřelámete a vposledku jej spálíte 
ve stoupě.    
Když jsem se v databázi Archívu vizuální historie 
Malach � Ústavu formální a aplikované lin�visti-
ky MFF Univerzity Karlovy probíral zpracovanými 
rozhovory s těmi, kteří přežili holokaust, nadevše 
mne zarazila paměť jednoho rodilého Pražáka, ve 
věku kmeta zjevně inteli�entního sympaťáka, kte-
rý přežil II. světovou válku a šoa patrně jen díky 
tomu, že jeho izraelitský původ nebyl dočista sto-
procentní a on proto neskončil v těch nejpředněj-
ších transportech Židů směřujících z bubenského nádraží do nejpekel� z bubenského nádraží do nejpekel� do nejpekel� nejpekel�nejpekel-
nějších pekel zde na zemi. Jak dobře víme, v jistých případech hraje 
čas pro nás. A tak hrál zajisté i pro něj. Třeba už proto, aby  nám 
mohl tento posléze dobře etablovaný Kanaďan podat svědectví o lidské 
lhostejnosti, bohužel té velice houževnaté a zároveň zrůdné vlastnosti 
člověka. Nuže si představte. Vypukne válka a vy žijete v industriálním 
a výsostně kulturním městě, kde téměř vše dál normálně fun�uje. Po� výsostně kulturním městě, kde téměř vše dál normálně fun�uje. Po�kulturním městě, kde téměř vše dál normálně fun�uje. Po� městě, kde téměř vše dál normálně fun�uje. Po�téměř vše dál normálně fun�uje. Po-
čínaje městskou dopravou a přepychovými obchody konče. Nevyjíma� přepychovými obchody konče. Nevyjíma�přepychovými obchody konče. Nevyjíma-
je zdravotnictví či univerzitu, kterou studujete ve své rodilé němčině. 
Lidé se nemají vůbec špatně, chodí se bavit, kina a divadla jsou večer 
plná. Jste sice varováni, že váš původ není úplně košer, ale to by se 
snad již dávno řešilo. Podobně jako u sousedů, kteří byli deportováni 
teprve nedávno. Kam však tak nakvap zmizeli, nikdo pořádně netuší, 
a že jim byl arizován a tím pádem zkonfiskován všecek majetek, též 
nikoho dvakrát nesouží. Prostě jsou ti tam a my se raději pojďme s ve� tam a my se raději pojďme s ve�tam a my se raději pojďme s ve-
čerem pobavit. Ve varieté vystupuje populární komik, který nám hlavu 
pozvedne. Proč bychom ji věšeli nad tím, co nemůžeme zvrátit … 
Ano, nějak takto či podobně prýštily hořké vzpomínky z pamětníka ho-
lokaustu a pražského života běhen II. světové války, který byl posléze 
v  jednom z pozdějších transportů rovněž deportován do nacistických 
koncentráků a na vlastní kůži zakusil, co to je, když živí závidějí mrt�ů a na vlastní kůži zakusil, co to je, když živí závidějí mrt� a na vlastní kůži zakusil, co to je, když živí závidějí mrt-
vým. Nestvůrné peklo nakonec přežil a za následný plný a hodnotný 
život za velkou louží poděkoval Bohu. Akorát té pachuti z primárně 
vlastní lhostejnosti se prý nikdy nezbavil.   

www.jevicko.cz
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Přítomnost Židů v Jevíč-
ku podle Františka Plecha 
potvrzují kupní smlouvy 
a zápisy v pozemkových 
knihách o koupi a prode-
ji realit, většinou v Soudní 
(Židovské) a Růžové ulici, 
též na náměstí a jiných 
ulicích. Tak např. v roce 
1566 Aron Žid koupil do-
mek za 100 hřiven od �áv� �áv��áv-
ry Krejčího. � počátcích 
židovského osídlení Židé 
tedy nebydleli ve zvlášt-
ním ghettu, ale jak vyplývá 
z těchto zápisů, ještě v 16. 
století vlastnili domy také 
na hlavním náměstí. Jak 
uvádí Jaroslav Klenovský, 
souvislé židovské osídlení 
je mapováno od počátku 
17. stol. Počet povolených familiantů činil 138. Podle zprávy z r. 1616 
vlastnili tehdy Židé tři domy na rynku a dva uliční. 

1. Židovská čtvrť v Jevíčku
Své domy si Židé postupně zakupovali a stavěli v ulici severně od 
náměstí podél obvodu hradeb. Starší jádro židovské čtvrti vzniklo  
v Soudní (Židovské) ulici, pozdější rozšíření vedlo do ulice Růžové 
a  z  části do ulice Třebovské (Chornické). Čtvrť je nepravidelného, 
výrazně podélného, ulicového charakteru, terén téměř rovinný. Po 
zrušení hradeb byly rozšířeny parcely domů čp. 57 � 66 v zadní části  
o asi desetimetrový pruh. Podle translokačního reskriptu 1727 došlo 
k výkupu jediné křesťanské chalupy v Židovské ul. č. 4. � r. 1790 kou-
pili Židé v licitaci bývalou kapli sv. Trojice, zbořili ji a z její suti na jejím 
místě vystavěli r. 1796 krajní čtyři domy u kláštera čp. 39 � 42. 

A) Vývoj počtu domů: 
v r. 1616 � 5, r. 1677 � 16, r. 1788 � 33, r. 1799 � 36, r. 1830 � 42 až 
na výsledných 46 v době největšího rozmachu. � areálu decimovaném 
častými požáry se dochovalo 34 budov. 

B) Vývoj počtu židovských obyvatel: 
r. 1623 � 7 rodin, r. 1792 � 482 osob z 1990 obyvatel, r. 1817 � 550 
z 2243, r. 1837 � 834 z 2884, r. 1850 � 1035 z 3252, r. 1857 � 1303,  
r. 1869 � 492 z 2734, r. 1880 � 380 z 2719, r. 1890 � 289, r. 1900 � 214 
z 2624, r. 1910 � 217 z 2783, r. 1930 � 86 z 2766.

Ačkoli se ghetto o rozloze 0,9 ha nalézalo v hradbách, administ-
rativně spadalo k předměstí (včetně katastru). Zástavbu převážně 
městského typu tvořily řadové podlažní domy bez hospodářského 
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Židovská čtvrť v Jevíčku 
Zdroje: Jaroslav Klenovský, František Plech

zázemí a zahrad. Kromě řady proluk 
byla většina domů podstatně přesta-
věna a modernizována, takže dnes lze 
najít jen málo zajímavých prvků� výji�mavých prvků� výji-
mečně klenbu placku v přízemí domu 
čp. 74, ploše valené klenby v chodbách 
u domů čp. 55, 56, 74, na vstupu domu 
čp. 56 kamenný portálek s nadsvět-
líkem, reliéfem kartuše a zvonkem, 
zbytky členění fasád u domů čp. 166 
(69), 54, 56, 78, stylové vstupní dve-
ře u čp. 54 a 78. Mansardová střecha 
na domě č. 93, který je zajímavý ještě 
tím, že na svém průčelí nemá vstup, 
vede totiž z chodby sousedícího domu 
čp. 56. Jak též uvádí František Plech, 
v dnešním domě čp. 58 se nacházel do roku 1919 rabinát, ve kterém 
žilo postupně 15 rabínů. �e dvoře rabinátu se nacházely židovské 
rituální lázně mikve. � domě čp. 56 sídlila od roku 1784 samostatná 
židovská škola (v roce 1837 jako škola dvoutřídní se 140 žáky), zruše-
na byla v roce 1919, kdy došlo ke sloučení židovské obce s městem 
Jevíčkem. 

2. Synagoga
Starší dřevěná synagoga podle Jaroslava Klenovského zřejmě nava-
zující na předchozí modlitebnu byla s povolením vrchnosti vystavěna  
v r. 1666, shořela při velkém požáru města v r. 1747. Nová synagoga 
byla postavena na stejném místě mezi lety 1792-1794 klasicistně ve 
stylu Ludvíka X�I., prý částečně z kamene v r. 1784 zbořeného farní� kamene v r. 1784 zbořeného farní�kamene v r. 1784 zbořeného farní-
ho kostela sv. Mikuláše. Při secesní modernizační úpravě r. 1907 byla 
přistavěna na západním průčelí patrová předsíň se schodištěm. �oho� schodištěm. �oho�schodištěm. �oho-
služby se tu konaly do zač. 2. sv. války, kdy byl nacisty interiér vydran-
cován. Poté zde byl uskladněn zabavený židovský majetek, po osvo� osvo�osvo-
bození sloužila jako skladiště stavebního materiálu. Koncem r. 1951 
budovu od ŽNO �oskovice koupila Církev čs. husitská, která ji podle 
projektu arch. �iléma 
Zavřela adaptovala  
v letech 1952�1953 
pro své bohoslužebné 
účely na Husův sbor. 
� r. 1992 ji pronajala 
na 99 let městu Je-
víčku pro kulturně� kulturně�kulturně-
�společenské účely  
a užívá jen modlitební 
místnost v patře. �u-
dova byla v roce 1993 zapsána Ministerstvem kultury jako kulturní 
památka. Celková oprava památky proběhla r. 1994 a v r. 2000 byla 
na průčelí odhalena pamětní deska obětem holokaustu. � roce 2008 
byla budova bývalé synagogy církví bezúplatně převedena do majet-
ku města Jevíčko. Dnes slouží jako výstavní a koncertní sál. 
Synagoga zaujímá těžiště souboru někdejšího ghetta v Soudní uli� Soudní uli�Soudní uli-
ci, je to orientovaná, samostatně podlažní halová budova s valbovou 
střechou, obdélného půdorysu, obvyklé dispozice � z předsíně muži 
vstupovali do hlavního sálu, ženy bočním schodištěm do patra na ga� ga�ga-
lerii po jedné straně sálu. Sál konstrukčně tvoří dvě pole kleneb pla-
cek, jejichž paty vyrůstají z mohutných rohových pilířů. Stěny a klenby 
sálu zdobí secesní štukový dekor (z r. 1907), dřívější kamennou dlažbu 
podlahy nahradily dřevěné vlýsky. Ženská tribuna přesahuje v délce 
tří metrů do prostoru haly balkonem (dřívější přesah byl ještě vět� prostoru haly balkonem (dřívější přesah byl ještě vět�prostoru haly balkonem (dřívější přesah byl ještě vět-
ší). Rozměry hlavního sálu činí 15,4 x 10,8 m, výška po vrchol klenby  
7,3 m. Templ obsahoval 82 mužských a 77 ženských sedadel. Nej-
působivější západní průčelí je řešeno na střední osu s profilovaným 
portálem a balustrádovou atikou. Nad vstupem býval hebrejský nápis, 
v překladu� „Kdo vstupuješ do modlitebny, pomni, abys byl připraven, 
až tě Bůh zavolá. Pokryj sobě hlavu.“ Na balustrádové atice nad římsou 
nahradil kamenné desatero (sejmuté za války) symbol husitské církve 
� kalich s křížem. Z rozhodnutí současného vlastníka Města Jevíčko 
dojde v roce 2020 k obnovení sejmutého kamenného desatera. Již� Již-
ní a severní průčelí prosvětlují vždy dvojice vyšších oken půlkruhově 
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ukončených. Stejná dvě okna a typické kruhové mizrachové okén-
ko ve středu plochy (nad svatostánkem) na východním průčelí byly 
znovu odkryty při opravě v r. 1994. Při ní zde byly nalezeny zbytky 
někdejší barevné skleněné vitráže. �šechny fasády pročleňuje sokl, 
lezény a podstřešní římsa. � předsíni bývalo zazděno umývadlo na 
rituální omytí rukou (kijor) a mramorová pamětní deska se jmény ži-
dovských vojáků padlých v 1. sv. válce.

3. Starý židovský hřbitov 
Založen r. 1630 za Chornickou bránou, hned za hradbami na va� va�va-
lech nedaleko židovské čtvrti (listina z r. 1719 praví „... valy, kde mají 
Židé hřbitov, patří vrchnosti...“), ulice Okružní třída III, roh Chornické 
(dnes Třebovské) ulice, 120 m severně od okraje hlavního náměstí. 
�yl přibližně obdélného tvaru ve směru východ�západ o velikosti 95 
x 35 m a rozloze 3 435 m2. Od jihu areál vymezovaly městské hrad-
by, z ostatních tří stran zřejmě 
kamenná ohradní zeď. Ke vstu-
pu ze západní strany z Chor-
nické (Třebovské) ulice patřila 
menší márnice obdelníkového 
půdorysu. Náhrobky tvořily 
s největší pravděpodobností 
nepravidelné řady ve směru 
sever�jih, nápisem ke vstupu, 
tj. k západu. Osazování hrobů 
se předpokládá chronologicky 
odzadu dopředu. Koncem 
18. st. měly být na základě 
císařského nařízení všechny 
hřbitovy uvnitř měst zrušeny  
a přeloženy za obytnou zástavbu. Město Jevíčko s židovskou obcí  
o přeložení hřbitova jednalo (viz smlouva z r. 1785 a protokol  
z r. 1790), ta se však bránila. �e 30. letech 19. st. byla plocha pohře-
biště již zcela zaplněna, a proto z těchto a hygienických důvodů byl  
v r. 1836 založen západně za městem nový hřbitov a zde na starém se 
přestalo pohřbívat. Náhrobky však na ploše stály dále, nejspíše až do 
konce 19. st., pak byl starý hřbitov zlikvidován a menší část náhrob-
ků přenesena na nové pohřebiště. Podle písemných zpráv měla řada 
náhrobních kamenů zajímavé kamenické ztvárnění včetně symbolic-
kých reliéfů (např. jelen). Používal se místně dostupný kámen, hlavně 
pískovec, méně mramor, vápenec a žula. Celkový počet náhrobků lze 
odhadnout na 500 až 1 000. Na části uvolněného pozemku při Chor-
nické ulici, který dál zůstával v majetku židovské obce, byl z nadace 
Šimona a Jáchyma Apfelů v r. 1910 vystavěn židovský starobinec čp. 
269, zvaný v místě „azyl“. Zajímavá secesní stavba, dnes využívaná 
k bydlení, byla v roce 1996 zapsána do seznamu kulturních památek. 

4. Nový židovský hřbitov 
�yl zřízen r. 1836 na Svitavské ulici, při silnici do Zadního Arnoš� Zadního Arnoš�Zadního Arnoš-
tova, v trati Panské pole, asi 1 km severozápadně od centra. Jde  
o rovinný pozemek ob-
délného tvaru o velikosti 
130 x 40 m a rozloze 5 
603 m2. Hřbitov byl na 
severní straně od silnice 
ohrazen železnou mříží 
na kamenné podezdívce, 
na zbylých stranách dře-
věným laťkovým plotem 
na betonových pilířcích 
(už novodobě, původně 
asi kamenná zídka), dnes 
oplocení chybí. Přibližně 
ve třetině severní strany 
blíže městu stávala ob-
řadní síň, z boku se zdě-
nou bránou s dvoukřídlou 
kovanou mříží. �yla to sa-
mostatně stojící přízemní 
cihlová stavba s mansar� mansar�mansar-
dovou střechou krytou 
eternitovými šablonami, 
nad zvýrazněným portá� zvýrazněným portá�zvýrazněným portá-

lem čněl štít ukončený kamenným desaterem. Secesní budova byla 
postavena na poč. 20. st. a zbourána kolem r. 1970. Náhrobky dříve 
pokrývaly víceméně celou plochu hřbitova, řady hrobů vedly ve smě-
ru sever�jih, nápisem většinou k západu, tj. ke vstupu, umísťovány 
byly pravděpodobně odzadu dopředu (od západu k východu), nověj-
ší východní sektor zůstal nevyužit. Zastoupeny byly náhrobky staršího  
a novodobého typu, počet odhadem kolem 500. Poslední pohřeb se 
tu uskutečnil před r. 1942. Hřbitov za války poničili nacisté, většina 
náhrobků byla povalena a rozprodána. Nevalně vyhlížející areál byl 
proto koncem 70. let 20. st. upraven na Park míru. Jen při východním 
okraji plochy zůstávalo ležet celou dobu asi 14 náhrobků. Počátkem 
90. let 20. st. byla realizována pietní úprava dochovaných pomníků  
� v jihovýchodním rohu vymezen prostým laťovým plůtkem trojúhel-
ník, v němž zůstává osazeno ve třech řadách 25 zbylých náhrobků 
staršího typu z 19. st. Mají zpravidla půlkruhové ukončení, nevýraz-
nou výzdobu nalidovělých forem (rostlinný a ornamentální dekor), 
materiál pískovec, opuka, mramor, nápisy hebrejské. Plochu doplňují 
vzrostlé stromy� kaštany, akáty, túje, smrky, jasany, lípy.
  
Článek Židovská čtvrť v Jevíčku přetiskujeme s textovými úpravami a s laskavým 
svolením autora Ing. arch. Jaroslava Klenovského, správce památek Židovské obce 
�rno. Pod názvem JEVÍČKO (něm. Gewitsch, Morava) je tento text v originální 
podobě součástí Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska, str. 130 
� 134, vydané nakladatelstvím Grada v roce 2019. � textu jsou též využity údaje 
z práce p. Františka Plecha „Jevíčko a Židé v historii 1566 – 1942“.

Židovské svátky  
v židovském roce 5780 

v 1. čtvrtletí gregoriánského kalendáře roku 2020 

TU BIŠVAT, pondělí 10. února,  
(doslovně ševat) se slaví patnáctý den měsíce še-
vatu a bývá označován jako Nový rok stromů 
nebo také Slavnost plodů. Tu bi�švat připadá vět-
šinou na konec ledna případně na začátek února. 
To v  Izraeli začínají kvést první stromy. Svátek vzý-
vá začátek nového vegetačního cyklu a oslavuje 
přírodu. 
Tu bi�švat patří mezi menší svátky. Nevztahuje se na něj zákaz práce  
a další zákazy nařízené pro šabat, vysoké svátky a poutní svátky. Svá-
teční charakter dne je naznačen v liturgii vynecháním modliteb tacha-
nun (kajícné prosebné modlitby). Nejvýznamnější událostí, která se 
vztahuje k tomuto svátku, je seder čili hostina, během níž jsou vypity 
čtyři poháry vína a ochutnány symbolické plodiny. 
 
PURIM, úterý 10. března, 
neboli Svátek losů připadá na 14. adar, v přestup-
ném roce na 14. vaadar, v obou případech se slaví 
měsíc před Pesachem (tj. obvykle v březnu). Purim, 
nejveselejší ze všech židovských svátků, připomíná 
události, ke kterým došlo v perské říši za vlády krá-
le Achašveroše (4. stol. př. o. l.). Proradný vezír Ha-
man se tehdy pokusil vyhladit všechny Židy v říši; 
nejvhodnější datum pro svůj záměr získal házením losu. (Jméno svát-
ku pochází od perského označení losu � pur.) Díky odvaze královny 
Ester a jejího strýce Mordechaje se však podařilo tento plán překazit. 
Na paměť těchto událostí je povinností držet den před svátkem, 13. 
adaru, Půst Ester (Taanit Ester); spadá na 9. března 2020.
Hlavní náplň purimové bohoslužby tvoří předčítání svitku Ester 
(Me�ilat Ester). Megila se čte při večerní a ranní pobožnosti. Svitek, 
z něhož předčítá kantor, je psán na pergamenu čtvercovým písmem. 
Megily, z nichž čtení sledují účastníci bohoslužby, jsou obvykle bo�z nichž čtení sledují účastníci bohoslužby, jsou obvykle bo�čtení sledují účastníci bohoslužby, jsou obvykle bo� sledují účastníci bohoslužby, jsou obvykle bo-
hatě ilustrovány. Kdykoli se při předčítání ozve Hamanovo jméno, 
je okamžitě přehlušeno rachotem řehtaček. O Purimu bývá zvykem 
pořádat veselé hostiny. Oblíbené jsou různé maškarní průvody a di-
vadelní hry o královně Ester. K náboženským povinnostem patří ob-
darování chudých a poslání dárků přátelům. Zvyk se nazývá mišloach 
manot („šlachmones“), doslova „rozesílání porcí“.    



a výuku sociálněekonomické geografie a vychoval mnoho současných 
předních českých geografů. Na odpočinek odešel v roce 1966, avšak  
i nadále se věnoval geografii a nadále publikoval. Svým žákům byl vždy 
příkladem svou pílí, pracovitostí, přesností, laskavostí a trpělivostí, také 
i láskou ke geografii, vědecké a pedagogické práci. �ytvořil na 250 vě-
deckých prací, přičemž jeho studie zabývající se regionálním členěním, 
pak stanovením dvou základních forem struktur reálných hromadných 
jevů a zdůvodněním jejich asymetrického geografického rozložení patří 
dodnes mezi základní teoretická díla naší geografie. Zemřel jako ne-
stor české geografie ve věku 94 let. Pochován je na městském hřbitově  
v Jevíčku. Jeho jméno nese ulice na pražském Albertově.

Radim Perlín

Od úmrtí vráženského rodáka, významného českého geografa, kar-
tografa, demografa a statistika prof. Jaromíra Korčáka uplynulo dne  
6. října 2019 30 let. � rámci vzpomínkové akce mu byla v sobotu 5. října 
na budově školy ve �rážném odhalena pamětní deska.  Na snímku sta-
rostka �rážného Jana Hegerová a emeritní profesor katedry demografie 
a doyen Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy prof. Zdeněk Pavlík, 
který na svého bývalého pedagoga a vzácného kolegu přijel nejen za-
vzpomínat, ale rovněž tak připomenout jeho ryze lidské kvality  
 
Uctít památku našeho 
významného rodáka při-
jela do �rážného a do 
Jevíčka početná ekipa 
akademiků z různých 
koutů České republi-
ky. U hrobu profesora 
Jaromíra Korčáka na 
jevíčském hřbitově pro-
nesl řeč prof. Petr Dostál  
z Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy

K vydání připravuje: Literární sdružení INICIÁLY a Historicko-vlastivědný kroužek Malá Haná, 
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Osobnost Malé Hané - Prof. RNDr. Jaromír KORČÁK, DrSc.  
(*12. 7. 1895 �rážné � † 6. 10. 1989 Praha)

Muřinoh gratuluje  
patnáctému vylosovanému poutníkovi,
který úspěšně doputoval za Krchomilkou.
Je jím Michaela Živná z Velkých Opatovic,
jíž zasíláme knihu Muřinoh a Krchomilka  
s věnováním autora.

Jaromír Korčák se zařadil do dějin české a československé geografie jako 
jedna z jejich vedoucích osobností, která po sobě zanechala mimořádně 
významné vědecké dílo. Jím vytvořil jeden ze základů naši moderní geo-
grafie a zejména se podílel na zformování české sociálně�ekonomické 
geografie nejen svými teoretickými pracemi, ale i vybudováním a dlou-
holetým vedením katedry sociální geografie na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. �ychoval řadu čelných sociálních geografů, 
z nichž mnozí působí jako učitelé a vědci nejen na této fakultě, ale i na 
jiných geografických pracovištích v Česku. Mnozí další působili a působí 
v oblasti aplikované geografie, zejména na úseku regionálního rozvoje 
a územního plánování.

Jaromír Korčák vystudoval reálku v Jevíč-
ku a v letech 1914–1922 (s přerušením  
v období I. světové války, z níž se vrátil  
v roce 1919) vystudoval geografii a pří-
rodopis na Univerzitě Karlově. Poté až do 
roku 1946 dlouhodobě působil ve Stát-
ním úřadu statistickém, kde se utvářely 
základy české socioekonomické geogra-
fie a demografie, jeho další specializace 
ovlivněné zakladatelem československé 
demografie Antonínem �oháčem. Pod 
jeho vlivem se Korčák přiklonil k demo-
grafii a geografii obyvatelstva; kromě 
jiného pomáhal například organizovat 
sčítání lidu v roce 1930. Zásluhou mate-
matika a fyzika �áclava Lásky začal no-
vátorsky využívat matematické metody  
v geografickém výzkumu. Zakladatel naší 
ekonomické geografie a politické geo-
grafie �iktor Dvorský inspiroval J. Korčáka 
i k zájmu o geopolitiku. Koncem třicátých 
let projevil značnou vědeckou a lidskou 
odvahu sepsáním díla „Geopolitické zá-
klady Československa: jeho kmenové oblasti“ (Praha 1938). � něm 
z vědeckých pozic zdůvodňoval existenci a územní celistvost Českoslo-
venska a hájil jeho nedotknutelnost (spis byl za Protektorátu zabaven 
a většina nákladu zničena, po r. 1948 jeho zbytek komunistický režim 
zařadil mezi „libri prohibiti“).

Po II. světové válce již jako vyzrálý vědec J. Korčák pomáhal zvládnout 
výuku masy „válečných studentů“ na �ysoké škole obchodní a na �yso-
ké škole sociální a politické, na níž byl v r. 1946 jmenován profesorem. 
� r. 1948 se vrátil na UK a na PřF se habilitoval na docenta demografie 
a v roce 1951 byl jmenován profesorem geografie. Po rozdělení tamní 
jednotné katedry geografie v roce 1953 na katedru kartografie a fyzické 
geografie byl Jaromír Korčák až do roku 1960 (věku 65 let) vedoucím 
nové katedry ekonomické a regionální geografie. Založil tu výzkum  


