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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 

Ohlédnutí za „Babím létem“
Milí čtenáři zpravodaje,
v polovině září vystrčil COVID-19 opět 
pořádně rohy a v neblahé sinusoidě za-
sáhl opakovaně do našich životů. Virtu-
ální vnímání nákazy ze zpráv na interne-
tu a sdělovacích prostředků se šmahem 
změnilo v okamžiku, kdy virus zaťukal 
na brány našeho města. Těsně před tím, 
než byla přijata preventivní opatření,  
v rámci kterých jsme se například roz-
hodli operativně zrušit tradiční bese-
du s důchodci, proběhl devátý ročník 
multižánrového festivalu Jevíčkovění. Již 
o týden dříve se konal navzdory všem 
obavám 44. ročník Závodu míru nej-
mladších, a o druhém zářijovém víkendu také ukončil čerstvý profesor Eduard Droberjar 
desátou sezónu archeologického výzkumu v Jevíčku.
Ale postupně, díky nezdolné vůli organizátorů z TJ Cykloklub Jevíčko se naše město sta-
lo na začátku září evropským středobodem mládežnické cyklistiky. V netradičním termínu  
a symbolicky v čase, kdy nejlepší profesionální cyklisté dokončili první týden slavné Tour 
de France. Také díky tomuto vzácnému souběhu obou závodů se záběry z Jevíčka mohly 
objevit v přestávce přímého přenosu České televize z TdF. Vězte, že v letošním ročníku „Sta-
ré dámy“ jelo 14 jezdců, kteří se v minulosti účastnili ZMN a to samozřejmě včetně Petra 
Sagana, jehož archivní záběry z jevíčského náměstí se objevily ve zmíněné reportáži na 
programu ČT Sport. 
Zajímavou dramaturgii připravil Rudolf Beran letošnímu Jevíčkovění s podtextem židovské 

paměti královského města. Hostem nejvzácnějším 
byl Arnošt Goldflam přivezený k autorskému čtení 
v synagoze veteránskou Octávií. V prostorách le-
movaných výstavou městského muzea a výtvarnými 
pracemi žáků ZUŠ přečetl tento brněnský herec, dra-
matik a literát několik povídek z připravované knihy 
vzpomínek na svoji maminku. Jevíčkovění vrcholilo 
v pátek odhalením pomníčku jevíčským obětem ho-
locaustu a představením knihy Ludmily Dobrozem-
ské, jež je k zakoupení v informačním centru. Milým 
hostem našeho setkání před jevíčskou synagogou 
byl Ing. Roman Línek, reprezentující Pardubický kraj, 
který významně na realizaci pomníku přispěl. Kmo-
trem knihy „Židovská obec Jevíčko“ pak byla osoba 
nejpovolanější, pan Karel Jelínek, jehož se osudy je-
víčských Židů bytostně dotýkají. 
Po úspěšné srpnové prezentaci výsledků archeolo-
gického průzkumu germánského sídliště a pohřebi-
ště na lokalitách v Jevíčku, v rámci níž jsme odhalili 
„našim Germánům“ informační panel v parku u hřbi-
tova, čekala doc. Droberjara na začátku září profes-
ura. A jak jsme se později dozvěděli padla při ní i řeč 
na Jevíčko, které se nesmazatelně zapsalo do vědec-
ké kariéry pana profesora. Již druhým rokem se daří 
přímo na místě in natura prezentovat archeologické 
nálezy odborné i laické veřejnosti.  A letos bylo na 
poli nad Žlíbeckým potokem opravdu plno. Věřím, že 
v brzké budoucnosti navážeme na úspěšnou výstavu 
„Barbaři v pohybu“ z roku 2018 a představíme našim 

spoluobčanům aktuální výsledky bádání archeologů z Univerzity Hradec Králové. O tom ve 
zpravodaji někdy příště.

Mgr. Miroslav Šafář

Jevíčský zpravodaJ

www.jevicko.cz

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

Měsíčník města Jevíčka
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רוזכ  Fotoaktuality

Na Okružní II probíhá realizace silnice  
a chodníků

Vzácným hostem letošního Jevíčkovění 
byl pan Arnošt Goldflam

Dokončený bytový dům na ulici 
Barvířské

ŘÍJEN 2020

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU 
VOLEBNÍ MÍSTNOSTI  

V JEVÍČKU
Volby do Zastupitelstva  

Pardubického kraje, konané  
ve dnech 2. a 3. října 2020,  
se v Jevíčku budou konat  

v synagoze na ulici Soudní.

Více informací viz strana 13.
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Společenská rubrika 

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

Pavla Bělehradová
Šárka Vepřovská 
Alžběta Ondroušková 
Dana Siažíková
Květoslava Krupková
Antonín Kosina
Milada Nováková
Stanislava Řehořová
Jana Wetterová
Libuše Ertlová
Marie Kolínská
Stanislav Vykydal
Oskar Chlebek

 
tová dokumentace a nyní probíhá povolo-
vací proces stavby na Odboru dopravy MěÚ 
Boskovice, který je příslušný k vydání povo-
lení stavby. Po vydání povolení budeme žá-
dat o dotaci a v případě kladného výsledku 
již nebude nic bránit zahájení stavebních 
prací, které odhadujeme v roce 2022, kdy 
by měla být stavba také dokončena.
Dalším projektem je rekonstrukce kina 
ASTRA a jeho přestavba na multifunkční 
sál. Toto je projekt, který jsme letos trochu 
přibrzdili z důvodu sníženého financování 
státu z důvodu koronaviru. V průběhu let-
ních měsíců proběhlo výběrové řízení na 
zhotovitele stavby, kde jsme obdrželi dvě 
cenové nabídky a vzhledem k tomu, že ani 
jedna nabídka nesplnila zadávací podmín-
ky soutěže, byli jsme nuceni dle zákona VŘ 
zrušit. Nyní však připravujeme druhé VŘ, 
které by mělo proběhnout v podzimních 
měsících a do konce roku bychom tedy 
měli zastupitelům předložit výsledek VŘ  
a návrh realizace projektu a jeho financo-
vání.
Velmi často dotazovaným tématem je pří-
prava stavebních pozemků města. Zde 
rovněž nezahálíme a snažíme se do přípra-
vy nové lokality vložit maximální úsilí. Pod-
statné je to, že se nám podařilo pro město 
v letošním roce vykoupit a směnit s Ha-
náckou zemědělskou společností posled-
ní pozemky v lokalitě pracovně nazvané  
„U kapličky“ , která se nachází na poli zá-
padně od hřbitova. Město zde již vlastní 
veškeré potřebné pozemky a zadalo zpra-
cování vstupní urbanistické studie parcela-
ce území, umístění komunikací, chodníků, 
atd. Dle prvních návrhů by zde mělo vznik-
nout až 32 stavebních pozemků o velikosti 
620 – 900 m2. Zájem o bydlení je v Jevíčku 
obrovský, což je dobře, již nyní evidujeme 
více jak 20 písemných žádostí o koupi sta-
vebního pozemku. Na částečné financování 
výstavby nových inženýrských sítí a komu-
nikací v lokalitě bychom chtěli použít příjmy  
z prodejů některých městských nemovitos-
tí a bytů, které jsou vytipovány k prodeji  
a nyní probíhají jednání o těchto případ-
ných prodejích. Předpokládáme, že sta-
vební pozemky by mohly být připraveny  
k prodeji v roce 2022.
Další z dotazovaných projektů je rekon-
strukce hasičské zbrojnice v Jevíčku, 
která již nesplňuje parametry pro činnost 
zásahové jednotky hasičů. Zde jsme ob-
drželi letos v září velmi dobrou zprávu  
v podobě dotační podpory projektu ve výši 
10.1 mil. Kč a realizaci bychom tedy měli za-
hájit hned v první polovině roku 2021. Více  
o tomto projektu píše v samostatném člán-
ku pan místostarosta.
Často se také ptáte na sběrný dvůr. K tomu-
to tématu mohu sdělit, že výstavba nové-
ho sběrného dvora by měla být zahájena 
rovněž již v příštím roce na pozemku města 
na ulici Třebovské naproti benzínové stani-
ci a dokončena by měla být v roce 2022. 
Následně tedy dojde ke zrušení stávajícího 
sběrného dvora v sídlišti M. Mikuláše, kde 

Vážení občané,
srdečně Vás zdravím v naší pravidelné 
rubrice radních města Jevíčka. Při roz-
važování tématu dnešního okénka bych 
Vás rád potěšil něčím pozitivním, neboť 
negativních zpráv a strašáků slyšíme ze 
sdělovacích prostředků neustále plno, ze-
jména o problematice koronaviru a s tím 
spojenými opatřeními a dopady. Nejsem 
v této problematice odborník, ale snažím 
se na věc dívat částečně s nadhledem  
a zdravým rozumem, kdy mohu konsta-
tovat, že jsme jarní nouzový stav u nás  
v Jevíčku z pohledu zdravotních problémů 
zvládli bez zásadních komplikací. Mno-
hem větší dopady měl stav zejména na 
podnikatele, kteří nemohli provozovat pl-
nohodnotně svoji živnost i samotné měs-
to přišlo o několik milionů korun státních 
příjmů, které nám budou chybět, ale díky 
zdravé ekonomice města a mimořádným 
podpůrným opatřením státu jsme udrželi 
finanční rovnováhu městského rozpočtu 
bez zásadnějších dopadů na chod města, 
jeho organizací a také investiční činnosti. 
Proto bych byl rád, aby naše vláda byla 
ve striktních opatřeních velmi uvážlivá  
a plošné uzavírání provozů, škol, vý-
robních závodů prováděla opravdu jen  
v nejnutnějších případech. Na místě jsou 
opatření v podobě používání roušek  
a respirátorů ve vnitřních veřejných pro-
storách, kde se koncentruje větší množ-
ství lidí a případně vnitřní společenské 
akce, kterých bude nejspíš v průběhu 
podzimu a zimy méně, ale každý z nás má 
šanci zhodnotit, kdy a kam půjde a měl by 
vyhodnotit vlastní zdravotní rizika a tomu 
přizpůsobit svoji ochranu. Nicméně po-
slední zkušenosti ukazují, že lidé, kteří se 
nakazili virem Covid-19 prodělávají téměř 
minimální průběh nemoci nebo jsou zce-
la bez příznaků, což je samozřejmě dobrá 
zpráva. Pevně věřím, že tedy zvládneme 
i letošní zimní sezónu dobře a rozhodně 
není namístě žít ve stresu z obav, co na-
stane. Město Jevíčko počítá s tím, že v pří-
padě nutnosti opět pomůže např. senio-
rům s nákupy, dodávkou roušek a jistě by 
se zapojila i řada dobrovolníků stejně jako 
v jarních měsících nouzového stavu, takže 
nevěšme hlavu a buďme dobře naladění.
V druhé části okénka bych se lehce do-
tknul projektů, na které se často ptáte,  
v jaké jsou fázi, kdy se budou realizovat, 
atd.
Město zatím nemá projednán a schválen 
rozpočet na příští rok, ale postupně se vě-
nujeme projektům, které jsme si na naše 
čtyřleté volební období vytýčili a chtěli 
bychom je zrealizovat.
Mezi tyto záměry a často dotazované pa-
tří projekt výstavby cyklostezky Jevíčko 
– Velké Opatovice. Zde jsou vyřešeny 
pozemkové problémy, které přípravu cyk-
lostezky provázely, je zpracována projek-

Okénko radních

by poté mohlo dojít k realizaci záměru na 
vyčištění prostoru sídliště, revitalizace ze-
leně, chodníků a dalšího mobiliáře sídliště.
Závěrem mohu sdělit, že zastupitelstvo 
města obdrželo v září oficiální zprávu 
společnosti LIDL Česká republika v.o.s.  
o plánované výstavbě nového supermar-
ketu LIDL, který by měl být situován místo 
stávající výrobní zástavby u křižovatky ulic 
Brněnská a Na Rybníku. Předpokládaný 
časový horizont otevření nové prodejny 
investor plánuje uskutečnit v řádu dvou až 
tří let.
Našla by se celá řada dalších témat, ale 
prostor je omezený, proto se na ně budu 
snažit navázat zase v některém z příštích 
okének radních a také se již posuneme jistě 
v přípravě projektů do dalších fází a budou 
jasnější zejména časové termíny jejich re-
alizací.
Milí přátelé, spoluobčané,
přeji Vám tedy závěrem krásné podzimní 
dny, plné pohody a také částečného klidu, 
abyste měli čas ještě na realizaci svých zá-
lib, koníčků ve společnosti Vašich blízkých  
a v kruhu rodiny.
Také prosím nezapomeňte na účast ve vol-
bách do krajského zastupitelstva, které le-
tos proběhnou v termínu 2. - 3. října 2020  

a v Jevíčku, a to v bu-
dově bývalé židov-
ské Synagogy na ulici 
Soudní.
Dušan Pávek, dipl.um., 
starosta Města Jevíčka
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MUDr. Ivana Křížová 
neordinuje  9. 10. 2020  

- druhý pátek,
 29. 10. a 30. 10. 2020  

- dovolená

MUDr. Zuzana Šedrlová 
dovolená 26. - 27. 10. 2020,

 1 pátek neordinujeme,  
zástup POUZE akutní stavy 

po předchozí telefonické do-
mluvě (ne předpis léků,  

to je nutno si zajistit u nás)

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 23. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání 
23. zasedání Zastupitelstva města Jevíč-
ka, svolaného starostou města Dušanem 
Pávkem, dipl. um. v souladu s § 103 odst. 5 
zákona o obcích.

Místo konání: sál Zámečku,  
    U Zámečku 451, Jevíčko 
Doba konání: 12. 10. 2020 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne  16. 9. 2020

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

 

Město Jevíčko obdrží vysokou dotaci na přestavbu  
a opravy požární zbrojnice

Následující zpráva potěší všechny jevíčské hasiče a jejich příznivce. Již v srpnu 2016 jsme 
v radě města projednali pravděpodobně poslední možnost zapojit se do výzvy Integrova-
ného regionálního operačního programu na rekonstrukci hasičských zbrojnic v aktuálním 
plánovacím období. Na základě doporučení rady se záměr rekonstrukce začal diskutovat  
v rámci jednotky a SDH. Město dokázalo poměrně brzy zajistit zkušeného projektanta, aby 
mohla být stavba naprojektována, povolena a stanoveny rozpočtové náklady. Žádost jsme 
podali na začátku února 2017 a následně byl projekt schválen k financování. Avšak z důvodu 
přetlaku obdobných projektů byl zařazen do zásobníku, tedy mezi projekty, které budou 
podpořeny v případě uvolnění finančních prostředků poskytovatelem dotace. 

K tomuto nakonec došlo díky připravenosti celé řady dalších „hasičských“ projektů v rámci 
celé ČR, a rozhodnutí příslušných orgánů a město obdrželo 8. 9. 2020 dopis MMR ohled-
ně uvolnění finančních prostředků ve výši 10.179.613,60 Kč na náš projekt. Zastupitelstvo 
schválilo na svém zářijovém zasedání přijetí dotace a realizaci akce, a tak můžeme při-
pravovat výběrové řízení na zhotovitele stavby a řešit nezbytné administrativní kroky. Za 

dobu, kdy náš projekt čekal na 
schválení dotace, došlo k přiroze-
nému nárůstu cen stavebních prací, 
aktuální cena je proto o cca 2 mil. 
Kč bez DPH vyšší než před třemi 
lety. Předpokládané celkové náklady 
jsou nyní 10.969.555,32 Kč bez DPH 
(13.273.162,00 Kč vč. DPH). Dotace 
by tedy aktuálně činila 77%, což je 
pro město pořád velice výhodné.

Na jednání zastupitelstva jsem po 
zkušenosti z projektu na ulici Bar-
vířské navrhl rozložit stavbu (a tím 
i financování) na období od 3/2021 
do 9/2022, tedy na rok a půl. Před 
samotnou stavbou bude nutno vy-
řešit parkování techniky, uskladnění 
materiálu, organizační záležitosti ve 
vztahu k jednotce a SDH. A na závěr 
několik málo informací k samotné-
mu záměru přestavby. Do současné 
architektonické podoby zbrojnice 
nebude výrazně zasahováno, dojde 
k podstatnému zvětšení garáží spo-
lečně se sjednocením výšky celého 

objektu a provedení přízemní přístavby technického zázemí JSDH s plochou střechou na 
jižní straně směrem do stávajícího dvora. Výrazným prvkem zůstane i nadále třípodlažní věž 
a výjezdová vrata na severní straně. V rámci stavebních úprav dojde kromě realizace nových 
prostor pro potřeby jednotky také k opravě střešního pláště a výměně otvorových prvků na 
spolkové části. Věřme, že se nám podaří vysoutěžit kvalitního zhotovitele a zajímavou cenu.

Mgr. Miroslav Šafář

Oznámení
Oznamuji , že ke dni 31. 12. 2020 bude 
ukončena činnost gynekologické ambulance  
v Jevíčku z důvodu odchodu lékaře do sta-
robního důchodu.

Na zajištění náhradní lékařské péče pro 
Jevíčko intenzivně pracujeme. Pro lékaře, 
kteří by měli zájem převzít gynekologickou  
ambulanci v Jevíčku, uvádíme kontaktní 
email: kar.m@email.cz.

MUDr. Karel Machánek

Nabídka prodeje objektů  
v majetku města

Město Jevíčko připravuje k prodeji  
objekty v majetku města Jevíčko v k. ú. 
Jevíčko.
Bližší a podrobné informace k prodeji 
budou zveřejněny po 22. září 2020 na 
stránkách města Jevíčko (www.jevicko.cz) 
a na úřední desce města. Případným zá-
jemcům proto doporučujeme sledovat 
úřední desku města Jevíčko a řídit se 
podmínkami, které zde budou uvedeny.

Karel Skácel
Správa bytového a nebytového

fondu Města Jevíčko

Přerušení osobních gratulací 
Vážení občané, jubilanti,
Město Jevíčko a Sbor pro občanské zá-
ležitosti se rozhodl z důvodu narůstají-
cích případů Covid-19 prozatím ukon-
čit osobní gratulace u jubilantů města, 
abychom tak snížili riziko přenosu viru.
Osobní gratulace budou obnoveny, 
jakmile to epidemiologická situace 
umožní.
Děkujeme za pochopení a přejeme 
všem občanům hlavně pevné zdraví.

Vedení Města Jevíčka a Sbor pro  
občanské záležitosti města
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/44R/2020 program 44. schůze rady města 

dne 3. 8. 2020
2b/44R/2020 objednávku fotografování měs-

ta Jevíčka a zhotovení virtuální video-
prohlídky památek města fotografem 
panem Jaroslavem Horákem, Končín-
ská 110, Litomyšl za nabídkovou cenu 
96.800 Kč vč. DPH

2e/44R/2020 smlouvu o výpůjčce mezi Měs-
tem Jevíčko a SH ČMS - Sborem dob-
rovolných hasičů Jevíčko, Svitavská 466, 
569 43 Jevíčko, IČ: 64210693 k zapůjče-
ní atletického hřiště na pozemku p. č. 
175/3 - ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
-předměstí v době od 3. 8. 2020 do 16. 
8. 2020 za účelem pořádání hasičských 
závodů

3a/44R/2020 cenovou nabídku Mgr. Jaroslava 
Špajse, U Hřiště 1280, Ústí nad Orlicí, 
IČ: 04179676 na zajištění výběrového 
řízení na akce „Dodávka nového pečo-
vatelského vozidla“ a „Oprava koupelny  
a jejího předprostoru“ za celkovou část-
ku 32.000 Kč bez DPH

3b/44R/2020 nabídku společnosti Ernst & 
Young, s. r. o., Praha, IČ: 26705338 ve 

výši 50.000 Kč bez DPH na administraci 
výběrového řízení na dodavatele nádob 
na sběr tříděného odpadu a bioodpadu

3c/44R/2020 nabídku společnosti Ernst  
& Young, s. r. o., Praha, IČ: 26705338 ve 
výši 60.000 Kč bez DPH na administra-
ci projektu „Zavedení systému door to 
door v Jevíčku“ v průběhu realizace

6a/44R/2020 záměr prodeje pozemku p. č. 42 
v k. ú. Zadní Arnoštov

6b/44R/2020 smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby č. IP-12-2011993/VB/1 
mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín na zřízení věcného břemene na 
pozemku p. č. 4848 v k. ú. Jevíčko-před-
městí, výši jednorázové náhrady 1.000 
Kč bez DPH a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

6d/44R/2020 výsledek výběrového řízení na 
prodej rozvodů kabelové televize ve 
městě Jevíčko, ve kterém podala nej-
vhodnější nabídku společnost KABELO-
VÁ TELEVIZE CZ, s. r. o., Ruská 8, 101 00 
Praha 10, IČ: 48150029 za nabídkovou 

Usnesení 44. schůze Rady města Jevíčko konané dne 3. srpna 2020
cenu 3.260.500 Kč bez DPH

7b/44R/2020 zveřejnění záměru nabídky kan-
celářských prostor na adrese Palackého 
nám. 1, Jevíčko k pronájmu pro ko-
merční využití

Rada města Jevíčko ruší
2a/44R/2020 usnesení RM č. 4c/42R/2020 ze 

dne 29. 6. 2020 týkající se objednávky 
fotografování města Jevíčka a zhoto-
vení virtuální videoprohlídky památek 
města fotografem panem Jaroslavem 
Horákem za nabídkovou cenu 72.600 
Kč vč. DPH

2d/44R/2020 usnesení RM č. 5e/22R/2019 ze 
dne 23. 9. 2019 týkající se určení osoby 
Antonína Hrabala pro vkládání údajů 
do pasportu dopravního značení města 
Jevíčka

7a/44R/2020 usnesení RM č. 5c/39R/2020 ze 
dne 4. 5. 2020 týkající se oprav poško-
zení stěny RD č. p. 421 na ul. Třebovská 
v Jevíčku

Rada města Jevíčko odvolává
2c/44R/2020 Antonína Hrabala z komise pro 

dopravu, dopravní obslužnost a bez-

Rada města Jevíčko schvaluje
1/43R/2020 program 43. schůze rady města 

dne 20. 7. 2020
2a/43R/2020 bezplatný pronájem prostoru 

Panského dvora k uspořádání kulturní-
ho programu pro účastníky a návštěvní-
ky jubilejního 45. ročníku „Závodu míru 
nejmladších 2021“, který se uskuteční 
ve dnech 7. - 9. 5. 2021 pořádaného  
T. J. Cykloklubem Jevíčko ve spolupráci 
s Městem Jevíčko

2b/43R/2020 záměr podání žádosti o pod-
poru v rámci vyhlášené 3. výzvy MAS 
Moravskotřebovsko a Jevíčko - IROP 
- Rozvoj sociálních služeb na zakou-
pení nového automobilu pro Středis-
ko pečovatelské služby města Jevíčko, 
modernizaci a vytvoření bezbariérové 
koupelny pro uživatele na ulici Kobliž-
ná 125, Jevíčko včetně doprovodného 
příslušenství

3a/43R/2020 pořízení naučného panelu k ar-
cheologickému výzkumu germánského 
sídliště a pohřebiště na katastru města 
Jevíčka v částce do 16.000 Kč bez DPH

3b/43R/2020 provedení prací na obnově dře-
věné zvonice na Maříně dle zápisu fir-
mou LAKMAL, s. r. o., Letovice za celko-
vou částku 76.884 Kč bez DPH

3c/43R/2020 provedení opravy omítky a ná-
těru soklu synagogy firmou LAKMAL,  
s. r. o., Letovice za částku 26.889 Kč bez 
DPH

3d/43R/2020 provedení opravy omítky a nátěr 
stěny za pomníkem holocaustu na ulici 
Soudní za částku

29.557 Kč bez DPH firmou LAKMAL, s. r. o., Le-
tovice, kdy část nákladů ve výši 12.000 
Kč uhradí vlastník sousedního objektu

3e/43R/2020 dodatek č. 1 smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o připojení elektric-
kého zařízení k DS č. 4121523127 mezi 
Městem Jevíčko a ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

4a/43R/2020 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IE-12-2006696/VB/78 mezi 

Městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín na zřízení věcného břemene - 
služebnosti na pozemku p. č. st. 476/1 
- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Je-
víčko-předměstí, jednorázovou náhra-
du za zřízení výše popsaných práv od-
povídajících věcnému břemeni ve výši 
1.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

4b/43R/2020 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IE-12-2006696/VB/1 mezi Měs-
tem Jevíčko a společností ČEZ Distribu-
ce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na 
zřízení věcného břemene - služebnosti 
na pozemcích p. č. 3571/1, 1751/2, st. 
249, 1186/1, 1186/3, 5376/2, 1751/1, 
st. 253, 3590, st. 471/1, 2518, 1199/6, 
550/55, 2587, 550/13, 1199/4, 1199/3, 
551/3, 550/91, 550/90, st. 256/9, st. 
256/10, 538/7, 175/4, 538/1, 1715/6, 
530/21, 538/16, 1714/1, 538/14, 
550/69, 538/15, 538/22, 538/57, 3189, 
5143/1, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
jednorázovou náhradu za zřízení výše 
popsaných práv odpovídajících věcné-
mu břemeni ve výši 245.100 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4c/43R/2020 výpověď nájemní smlouvy na 
pronájem pozemku p. č. 3053 - trvalý 
travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí

4e/43R/2020 záměr prodeje pozemku p. č. 
137/4 a části pozemků p. č. 137/5 a p. č. 
138, vše v k.ú. Zadní Arnoštov a geode-
tické zaměření stavebního místa

4h/43R/2020 záměr směny pozemku p. č. 
4128/1 - orná půda v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a záměr prodeje spoluvlast-
nického podílu o velikosti id. ½ k celku 
pozemku p. č. 5255 - orná půda v k. ú. 
Jevíčko-předměstí

4i/43R/2020 provedení tomografického vy-
šetření 4 stromů dle zápisu na základě 
znaleckého posudku č. 144-3 620/20 
vyhotoveného Ing. Kolaříkem, Ph.D. za 
částku 20.000 Kč bez DPH

Usnesení 43. schůze Rady města Jevíčko konané dne 20. července 2020
Rada města Jevíčko souhlasí
2c/43R/2020 s investičním záměrem příspěv-

kové organizace ZUŠ Jevíčko na vybu-
dování datové sítě firmou OR - CZ, s. r. 
o., Moravská Třebová za částku 78.844 
Kč bez DPH

5/43R/2020 s odpuštěním úhrady nájmu bytu 
č. 5 na adrese K. H. Borovského 465, Je-
víčko za měsíc červenec 2020 dle před-
ložené žádosti

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
3f/43R/2020 schválit dohodu mezi Městem 

Jevíčko a majitelkou nemovitosti č. p. 
114 na Malém náměstí v Jevíčku ve věci 
opravy fasády její nemovitosti v sou-
vislosti s prováděním stavebních úprav 
objektu Barvířská 560

4d/43R/2020 schválit prodloužení termínu 
dokončení staveb o jeden rok staveb-
níkům garáží v lokalitě za Židovským 
hřbitovem v k. ú. Jevíčko-předměstí

4f/43R/2020 udělení souhlasu s převodem 
vlastnických práv k pozemku p. č. 
4238/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí včetně 
rozestavěné stavby

4g/43R/2020 schválit koupi spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. 1/18 k celku po-
zemku p. č. 154/6 v k. ú. Jevíčko-před-
městí

Rada města Jevíčko pověřuje
6a/43R/2020 investičního technika prověřit 

stav rumpálové studny na Maříně, kdy 
je pravděpodobně navíjecí buben zasa-
žen červotočem

Rada města Jevíčko odvolává
6b/43R/2020 Ing. Pavla Vykydala z komise ži-

votního prostředí na vlastní žádost ke 
dni 31. 7. 2020

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



www.jevicko.cz

                 Říjen 2020   / 5Měsíčník města Jevíčka

pečnost na vlastní žádost ke dni 31. 7. 
2020

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
4a/44R/2020 schválit obecně závaznou vy-

hlášku města Jevíčko č. 2/2020, o sta-
novení podmínek pro pořádání, průběh  
a ukončení veřejnosti přístupných kul-
turních podniků ve venkovních prosto-
rech v rozsahu nezbytném k zajištění 
veřejného pořádku s účinností od 1. 9. 
2020

6e/44R/2020 schválit prodej rozvodů kabelo-
vé televize ve městě Jevíčko společnosti 
KABELOVÁ TELEVIZE CZ, s. r. o., Ruská 8, 

101 00 Praha 10, IČ: 48150029 za na-
bídkovou cenu 3.260.500 Kč bez DPH

Rada města Jevíčko vyhlašuje
4b/44R/2020 výběrové řízení na obsazení pra-

covního místa strážník/strážnice Měst-
ské policie Jevíčko

Rada města Jevíčko pověřuje
5a/44R/2020 investičního technika zajištěním 

ošetření rumpálové studny na Maří-
ně proti červotoči a zajištění obnovení 
péče o rumpálovou studnu technický-
mi pracovníky města minimálně 1 x za 
měsíc

6c/44R/2020 investičního technika vypracová-
ním kalkulací na vybudování přístupové 
cesty v různých variantách provedení 
od ul. K. Čapka po konec pozemku p. č. 
4219/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko neschvaluje
5b/44R/2020 finanční spoluúčast města ve 

výši 11.170 Kč vč. DPH na provedené 
opravě příjezdové cesty do lesa a k za-
hrádkám na pozemcích p. č. 1721/14  
a p. č. 1721/12, oba v k. ú. Jevíčko-
-předměstí

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

Sběrná hnízda na území 
města neslouží k ukládá-
ní odpadu z podnikatelské 
činnosti!
Původci odpadu z obchodní pod-
nikatelské činnosti podobnému ko-
munálnímu odpadu (tj. papírových, 
lepenkových a plastových obalů vzni-
kajících při prodeji zboží) se mohou 
formou smlouvy zapojit do systému 
nakládání s komunálním odpadem. 
Smlouva se sjednává s roční platnos-
tí za úplatu ve výši 2.000 Kč vč. DPH  
a opravňuje podnikatelský subjekt 
odevzdat takto vytříděné odpady pří-
mo na sběrném dvoře v Jevíčku. Kon-
takt pro sepsání smlouvy: MěÚ Jevíčko, 
Petra Minaříková, tel. č. 464 620 511, 
e-mail: minarikova@jevicko.cz

Mgr. Miroslav Šafář

Rada města Jevíčko schvaluje
1/45R/2020 program 45. schůze rady města 

dne 24. 8. 2020
2c/45R/2020 upravený odpisový plán majetku 

MŠ Jevíčko na rok 2020 dle zápisu
2e/45R/2020 bezplatný pronájem Panského 

dvora pro Dechový orchestr Malá Haná 
k uspořádání jejich koncertu dne 12. 9. 
2020

3a/45R/2020 uzavření dohody o provedení 
práce na pozici kronikář města s vy-
braným uchazečem Mgr. Miroslavem 
Šafářem na základě vyhodnocení před-
ložených návrhů zápisů do kroniky  
v elektronické a psané formě s účinnos-
tí od 1. 9. 2020

3c/45R/2020 uzavření nájemní smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a Gymnáziem Jevíčko 
na pronájem prostor pro náhradní pro-
voz třídy MŠ Jevíčko v budově Domova 
mládeže Gymnázia Jevíčko s platností 
od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020

4a/45R/2020 dotaci ve výši 1.750 Kč na po-
řádání Letního tenisového kempu po-
řádaného Tenis – Clubem Jevíčko, z. s.  
v termínu 20. 7. 2020 - 24. 7. 2020

4b/45R/2020 dotace ve výši 3.000 Kč na pořá-
dání letního tábora „KYRAT“ v termínu 
4. 7. 2020 – 18. 7. 2020 a ve výši 8.250 
Kč na pořádání letního tábora „Malý 
princ“ pořádaných SSS ČR - 28. oddí-
lem skautů „Petra Müllera“ Jevíčko, z. 
s. v termínu 18. 7. 2020 – 28. 7. 2020  
a dotaci ve výši 4.200 Kč na po-
řádání letního tábora „Kelt“ pořá-
daného AVZO ČR Biskupice, p. s.  
v termínu 18. 7. – 28. 7. 2020

4d/45R/2020 prodejní cenu knižní publikace 
Židovská obec Jevíčko na 240 Kč vč. 
DPH

5a/45R/2020 zakoupení herního prvku na hři-
ště u zámečku za poškozené od firmy 
TR ANTOŠ, s. r. o., Nad Perchtou 1631, 
511 01 Turnov, IČ: 48152587 za částku 
21.538 Kč vč. DPH

5d/45R/2020 rozhodnutí o vyloučení z účasti 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 
„Přístavba a stavební úpravy kina Astra 
na ul. Kostelní 41, Jevíčko“ dodavatele 
PROFISTAV Litomyšl, a. s., Tyršova 231, 
570 01 Litomyšl, IČ: 27742741, neboť 
nabídková cena dodavatele překročila 
předpokládanou hodnotu veřejné za-
kázky

5e/45R/2020 rozhodnutí o zrušení zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku „Přístavba  
a stavební úpravy kina Astra na ul. Kos-
telní 41, Jevíčko“

5f/45R/2020 příkazní smlouvu na zajištění vý-
běrového řízení na zhotovitele staveb-
ních prací na akci: „Přístavba a stavební 

úpravy kina Astra na ul. Kostelní 41, Je-
víčko“ s firmou JUSTITIA CONSULTING 
PARTNERS, s. r. o., Půtova 1219/3, Praha 
1 - Nové Město, IČ: 04549431 za cenu 
30.000 Kč (není plátce DPH)

5g/45R/2020 zadávací podmínky včetně příloh 
na zajištění výběrového řízení na výběr 
zhotovitele stavebních prací na akci: 
„Přístavba a stavební úpravy kina Astra 
na ul. Kostelní 41, Jevíčko“ a pověřuje 
starostu vyhlášením výběrového řízení 
na uvedenou akci

5h/45R/2020 hodnotící komisi pro výběrové 
řízení na zakázku zhotovitele staveb-
ních prací „Přístavba a stavební úpravy 
kina ASTRA, Kostelní 41, 569 43 Jevíč-
ko“ ve složení dle zápisu

7/45R/2020 přidělení neobsazeného bytu č. 3, 
vel. 1 + 1, Svitavská 474, Jevíčko a při-
dělení uvolněného bytu č. 4, vel. 3 + 1, 
Růžová 91, Jevíčko vybraným žadate-
lům dle zápisu na doporučení komise 
bytové a sociální

8/45R/2020 otevření budovy městského úřa-
du pro veřejnost na dny pondělí, středa  
a pátek s účinností od 1. 9. 2020 pokud 
nebude vydáno jiné nařízení nadříze-
ných orgánů upravující styk úředních 
osob s občany

Rada města Jevíčko pověřuje
2a/45R/2020 investičního technika zpracová-

ním zadávací dokumentace pro výbě-
rové řízení na akci Rekonstrukce střechy 
budovy kluboven na ul. K. H. Borovské-
ho 465, Jevíčko

3d/45R/2020 investičního technika přípravou 
zadávacího řízení na dokumentaci pro 
stavební povolení a prováděcí doku-
mentaci na 3. etapu Revitalizace Palac-
kého náměstí v Jevíčku

4c/45R/2020 pracovnice Turistického infor-
mačního centra Jevíčko koordinací pří-
pravy a kontrolou podkladů Jevíčského 
zpravodaje do doby zvolení nového 
šéfredaktora/šéfredaktorky

5b/45R/2020 investičního technika zadáním 
objednávky na kalkulaci nákladů a pro-
jektovou přípravu intenzifikace stávající 
ČOV v Zadním Arnoštově u provozova-
tele VHOS, a. s., Moravská Třebová

5c/45R/2020 investičního technika zajištěním 
dalších cenových nabídek na výměnu 
plynového kotle v budově zámečku

Rada města Jevíčko ruší
2b/45R/2020 bod usnesení RM č. 2/32R/2020 

ze dne 3. 2. 2020 týkající se schválení 
odpisového plánu MŠ Jevíčko na rok 
2020

Usnesení 45. schůze Rady města Jevíčko konané dne 24. srpna 2020
Rada města Jevíčko uděluje
3b/45R/2020 výjimku z OZV Města Jevíčko  

č. 4/2017 o regulaci používání zábavní 
pyrotechniky ze zákazu specifikova-
ného v článku 2 odst. 1 této vyhlášky 
k uspořádání zahradního ohňostroje 
na den 29. 8. 2020 v areálu Žlíbka a na 
den 5. 9. 2020 v areálu Chovatelů na ul. 
Brněnská v Jevíčku žadateli dle zápisu 
s podmínkou, že zábavní pyrotechnika 
bude užita v době do 22:00 h, niko-
li po této hodině v tzv. nočním klidu  
a za dodržení veškerých protipožárních  
a bezpečnostních opatření, aby nedo-
šlo ke hmotným škodám a k závažným 
zraněním a v délce max. do 5 minut

Rada města Jevíčko souhlasí
6/45R/2020 s uzavřením nájemních smluv  

o nájmu bytu na ul. Barvířská 560  
v Jevíčku dle předloženého návrhu za 
předpokladu, že budou splněny další 
podmínky stanovené Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR a stanovené  
Integrovaným regionálním operačním 
programem ve studii proveditelnosti  
z roku 2018

Rada města Jevíčko přiděluje
2d/45R/2020 odměnu ředitelce MŠ Jevíčko ve 

výši dle přílohy zápisu
Dušan Pávek, dipl. um., v.r., starosta 

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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… připravili jsme pro vás

Letci z Malé Hané ve službách RAF
Čtvrtek 15. října 2020 v 18.00 hodin - sál zámečku. 
Přednáška PhDr. Pavla Petra o letcích 2. světové spjatých s regio-
nem Malé Hané, kteří v letech druhé 
světové války sloužili v řadách RAF. 
Na přednášce budou přiblíženy ži-
votní osudy Emila Bušiny, Jaroslava 
Friedla, Josefa Kloboučníka, Josefa 
Klváčka, Jana Parolka a Jaroslava Za-
pletala mladšího.
Tři z nich byli absolventy Reálného gymnázia v Jevíčku, jeden 
synem jeho profesora. Čtyři z letců zaplatili za svou službu u RAF 
životem a stejně tak čtyři létali u 311. čs. bombardovací perutě.
Těm, kteří válku přežili se v 50. letech nevyhnula perzekuce ze 
strany komunistického režimu.

České tajemno s Arnoštem Vašíčkem
Ve čtvrtek 22. října 2020 v 18.00 hodin - sál zámečku. 
Přednáška Arnošta Vašíčka. 
Čekají Vás neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, překvapivé hy-
potézy Dějiny jsou plné událostí, které se navzdory vědeckému 
zkoumání doposud nepodařilo uspokojivě vysvětlit, a které nás 
provokují svou tajemností. Záhadné archeologické nálezy i po-

Vážení návštěvníci tradičního SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ

„MALOHANÁCKÉ HARMONIKÁŘ„
Oznamujeme, že letošní setkání 10. října 2020, 

 které mělo proběhnout v sále hotelu Morava je z důvodu  
preventivních důvodů šíření viru Covid-19

 ZRUŠENO!
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Město Jevíčko.

Poděkování za pořízení lavičky
Vážení občané,
rádi bychom za město poděkovali paní doktorce Zuzaně Šedrlové a paní dok-
torce Janě Trčkové za finanční dar na pořízení lavičky ke zdravotnímu středisku  

v Jevíčku na ulici Okružní II. Paní 
doktorky rovným dílem podpořily 
zakoupení lavičky v celkové hodnotě 
6.792,- Kč. Věřím, že pacienti a ná-
vštěvníci lékařských ambulancí lavič-
ku ocení a využijí k odpočinku. Návrh 
byl realizován na základě podnětu  
zastupitele města Ing. Romana Mülle-
ra.

S poděkováním Dušan Pávek, dipl.um., 
starosta Města Jevíčka

Publikaci zakoupíte v TIC Jevíčko  
za 240,- Kč.

Zprávy z TIC
V letošní turistické sezó-
ně byla opět zpřístup-
něna Městská věž. Věž 

byla otevřená denně po celý červenec  
a srpen. Tři průvodkyně, které se střída-
ly, provedly celkem 954 osob. Do měst-
ské pokladny se vybralo 31 480,- Kč na 
vstupném. TIC Jevíčko

Vážení čtenáři,
sledujte webové stránky knihovny, FB, nebo nástěnku na budově kina, kde najdete aktuální provozní dobu 
knihovny, která se bude odvíjet od aktuální hygienické situace. Pokud bude vše příznivé vracíme se k plné pro-
vozní době knihovny.               Děkujeme za pochopení

divné záznamy v kronikách naznačují, že 
minulost je daleko vzrušivější, než si vů-
bec dovedeme představit.
Arnošt Vašíček představuje nejtajemnější 
domácí záhady z nové knihy a připravo-
vaného televizního cyklu.

Soběstačný - Listování
V pátek 23. října 2020 v 17. 00 hodin na sále zámečku začíná 
divadelní ztvárnění knihy Zuzany 
Dostálové - Soběstačný. Účinkují: 
- Markéta Lánská a Jiří Ressler (alt. 
Lukáš Hejlík), i Zuzana Dostálová. 
Vstupné 50,- Kč
Štěpánovi je jedenáct a celý jeho svět závisí na dospělých. Jenže 
co si počne ve chvíli, kdy se jeho táta nejspíš zbláznil — odstě-
hoval se, nechal si narůst plnovous a z kalhot mu koukají kotníky.
Tátova nová přítelkyně nemá Štěpána moc v lásce, přijde si nad-
bytečný. Jeho máma vzdychá, šetří úplně na všem a vypadá to, 
že jí není dobře. Štěpán si proto přeje hlavně jednu věc — co 
nejrychleji vyrůst a být soběstačný.
I když je tu hlavním hrdinou Štěpán a jeho čtyři roky života, je to 
především sonda do světa dospělých.
Přejeme Vám pevné zdraví.             Vaše

Městská knihovna Jevíčko  

Nabídka nové knihy
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 9. května. A tu již jelo, blížilo se a letělo ruské auto od Jaro-
měřic s bílým praporem. Projelo městem v 13 hodin 55 minut a po 
krátké zastávce na Drahách a informaci, kde jsou Němci, jelo dále 
předjíždějíc ustupující a rozprchávající se armádu na cestě k Arnoš-
tovu, aby pod kopcem započalo se zajímáním. Mnoho vojáků se 
rozuteklo po polích a lesích, ale mnoho jich už dále nemohlo. Stáli tu 
nyní vyčerpaní a vyděšení, se vztyčenýma rukama, kdysi dobyvatelé 
světa. Nikdo však jich nebil, ani nezabíjel. Jen jim odebrali zbraně  
a ukázali směr, kudy mají jíti zpět. I druhé auto jen projíždí městem  
a teprve třetí zastavuje na náměstí na křižovatce. Vojáci Rudé ar-
mády mávají nám vstříc československým praporem, smějí se na 
nás, kynou nám a my máme v očích slzy. Už nejsi dělníkem, kte-
rý pro zmeškaný den u nemocného dítěte byl poslán do kárného 
tábora, už nejsi studentem, který svou daň národu platil krví, ne-
jsi profesorem nuceným proti své vůli pronášeti nenáviděná slova  
a zvedati ruku k nenáviděnému pozdravu, nejsi inteligentem stále 
honěným udavači a s vyčerpanými nervy žijícím stále jen ve stínu 
koncentračních táborů. Nejsi zemědělcem vysávaným do poslední-
ho zrna pohrůžkami zastřelením, nejsi průmyslníkem s odčerpanými 
pracovními silami a kapitálem. 
Nejsi to už ani ty, česká ženo, 
zmáhající noční směny po dni 
vyplněném starostí o rodinu  
a nejsi to už ani ty, česká dívko, 
nucená k práci daleko za hrani-
cemi domova. – Nejsme to už 
my. Jsme konečně lidé, obyčejní 
lidé, jimž slzy tekou po tvářích  
a ústa se usmívají. Svobod-
ní lidé, obyčejní lidé a bratři. 
Dlouho očekávaná chvíle, k níž 
jsme upínali svoje naděje v čas 
studentských poprav, perzeku-
cí a heydrichiády, ta chvíle ko-
nečně přišla a my jsme šťastni. 
Nadšení nezná mezí. Lidé se 
objímají, odkládají starou nená-
vist, odpouštějí si a sbratřují se. 
Před druhou hodinou odjíždějí  
i ruská auta směrem od Bisku-
pic. Z oken se vysunují prapory, a i slunce se směje v záplavě barev. 
Z Chornické ulice vychází naše první ozbrojená četa s červenobílými 
páskami na rukávech pozdravována bouřlivým voláním. Pak přichá-
zejí Rusové - vlasovci - odzbrojení - a se sklopenými hlavami a se 
slzami v očích mlčky snášejí výčitky svých krajanů. Jsou pak odvádě-
ni v sokolovně. Vrací se však i kritické myšlení. Nutno město zajistiti, 
nepříteli se nedá věřit. Dobrovolná služba rozdělená na skupiny za-
jišťuje město. Naši důstojníci v uniformách vítají rudý prapor. Dívky 
podávají vojákům osvěžení. Auto jezdí za autem. Přijíždějí protitan-
ková děla, jezdí pancéřové vozy, jezdí salvová děla, či jak jim říkají 
Kaťuše, „co germancom nědobro pějut“ a vše projíždí živou uličkou 
srdečně jim na pozdrav mávajících lidí. Co auto, to výbuch nadšení.
Hlídky dobrovolné služby zajišťují míst-
ní Němce a předvádějí k výslechu. Ač 
nemají mnozí výcvik s puškou, hlídkují 
v okolí města a přivádějí válečné zajat-
ce. To už také z Kostelní ulice vychází 
průvod asi jednoho sta Němců, zasta-
vuje se u sv. Jana obklopen zástupem 
místních občanů. Stojí a čekají, někteří 
lhostejně, jiní se slzami v očích, jinému 
se ve tváři chvějí všechny svaly, klopí 
hlavu, nebo se nejistě usmívají. Nejistě, 
protože hluboko zapadá slunce slávy. 
Pak se bubnuje. Všichni muži od 18 do 
45 let ať se sejdou v 19 hodin na ná-

Čtení na pokračování
OSVOBOZENÉ JEVÍČKO – ZÁPISKY Z KONCE VÁLKY (6. díl)

Jaroslav Mackerle

městí, kde jim bude rozdělena pořádková služba. Zastřelený pod-
plukovník z parčíku jest dán do truhly, odvezen na hřbitov a pohřben 
v rohu u lípy. Ruští důstojníci prohlížejí roztržené dělo a vypálená 
auta na náměstí. Z Opatovic volají telefonem, aby už Rudá armáda 
přijela, že už čekají. K páté hodině pak přijíždějí Rusi i do Opato-
vic a jedou dále k Letovicům. To už se snáší nad městem soumrak  
a stmívá se. K večernímu nebi stoupají rakety a obloha je protkána 
síti mnohobarevných vysněných nadějí budoucna. Večerem zní zpěv 
a zvuky harmonik. Město se ukládá k spánku. 
 10. května. Opět svítá. Nervy vybičované událostmi posled-
ních dnů povolují a žádají odpočinku. Nastává reakce a léčba nervů  
v klidu a samotě utichlých bytů a v zeleni rozkvetlých zahrad. Jaká 
to slavná doba, kdy myšlenky na křídlech fantazie letí do závrat-
ných výšin, aby se kriticky opět vracely a ohledávaly kořeny, z nichž 
vzrostly. Přelom dějin, přelom i našeho života.
 Opuštěny zůstávají německé zbraně, polní děla na lukách pod 
cihelnou, z nichž jedno přivádí k výbuchu náhodný chodec, opuš-
těna jsou rozbitá auta a motocykly v cihelně, protiletadlová děla  
v Okružní a Chornické ulici, nákladní auta na pásech, převrácená  
a spálená auta na náměstí, autobusy v ulicích, polní děla a odposlou-
chávací přístroje ve dvoře statku v Aleji, malé pancéřové vozy na pá-
sech u zámečku, spáleniště vozů a aut u sv. Trojice, u sýpky školního 
statku a za městem k Bělé. Patnáct opuštěných a vyrabovaných vozů 
zůstalo na lukách pod městem. A což teprve cesta porážky k Arnoš-
tovu! Třicet osm vozů rozbitých a vyrabovaných, polámaných, s po-
trhanými plachtami, popálených ohněm leží v příkopech podél ces-
ty, mezi vyházenou municí a rozšlapanými ampulkami injekcí a léčiv, 
mezi dynomanem, donaritem a ekrazitem, mezi plynovými maskami 
a vrhači plamenů, mezi minami, leteckými pumami a pancerfausty, 
mezi zápalnými šňůrami a rozbuškami, rozbitými bednami, helma-
mi a čepicemi, mezi rozházenými fotografiemi s hrdinskými pózami 
uniformovaných jedinců a obrázky usměvavých slečen či rodin se 
schodovitou řádkou dětí, vše s příslušnými šipkami a vysvětlivka-
mi na okraji, mezi dopisy starostlivých rodičů, manželek a milenek 
z dalekých zemí, s razítky měst vzdálených a nepovědomých, mezi 
vojenskými knížkami a knihami o pancéřích im Osten, knihami básní 
či pornografie – a tam mezi tou spoustou jsou psány dějiny ustupu-
jící armády. Ve změti Arnoštovského kopce, v troskách a vracích aut 
i děl, které kopec nezmohly, v kupách prázdných sudů od benzínu, 
převrácených kuchyní, z nichž vytéká poslední nedojedený oběd, 
mezi plechovkami vylitých acetonových laků, ve změti telefonních 
i zápalných šňůr, odhozených čepic, zpřelámaných pušek, ve hrůze 
spálených koster vystěhovaleckých vozů s rozmačkanými dětskými 
kočárky a roztrhanými peřinkami … tam je psán osud a naplňující se 
spravedlnost. To je domelek Božích mlýnů, ve které jsme tak silně 
věřili a doufali. Toto je cesta porážky, zatím co ulice s křídou psaný-
mi jmény ruských velitelů na nárožích – Proničeva, Lva, Kuzněcova, 
Ivančeka, Fedorova, Jurbjeva, s nápisy na průčelích domů – Peřva-
kova, Rozčunkina, Borisova, Zenova, Majky, Ljutenberka, s nápisy na 
plotech či karosériích převrácených aut – Kivgana, Palagina, Blatova, 
Samorodova či se jmény na historické omítce starých hradeb a věže 
– Kulikova, Kokoše a Kudlajeva – značí cestu, po níž k nám přišla 

svoboda.
 11. května. Město má již rus-
kého spojovacího důstojníka se sídlem 
na posádkovém velitelství. Dobrovol-
ná služba zesiluje hlídky noční i denní. 
Po silnicích stále proudí ruská armáda 
směrem k západu. Dopoledne měli 
ruští velitelé ke shromážděné armádě 
na náměstí proslov o skončené válce. 
Minuce a výbušniny se stále svážejí  
a uskladňují na obecním hřišti pod 
městem. Sta koní se potuluje po polích 
a ničí úrodu. Proto musí býti sehnáni 
a hlídáni. Německé domy v městě jsou 
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zajištěny. Jak však odlišiti dům, v němž bydlí Češi, od domu patřícím 
Němcům, jež jsou otvírány a kontrolovány vojáky? A tak jedna dob-
rá duše vymyslela podle osvědčené regule, že to Jedna paní poví-
dala, že prý Rusové, když píši na zdi „Zenov Zděs“ (že tudy jel velitel 
Zenov), označují domy, které jsou obývány Čechy. Jaké asi muselo 
býti pro Rusy druhého dne překvapení, když všechny dveře, dvířka 
i vrata, ploty i průčelí nesly nápis „Zenov zděs“ – tudy jel velitel Ze-
nov, tudy – ulicemi, uličkami, zahradami, průjezdy, po schodech do 
prvních pater, půdami i sklepy! A to už je ve městě klid a vrací se 
se všední život do ulic! Tři sta sedmdesát německých zajatců bylo 
odtransportováno do Konice a dále na Olomouc.
 12. května. Byla podniknuta první jízda vlakem do Skalice. 
Dále jede vlak jen do Blanska, ale ku Praze jede volně. Vracejí se 
nyní též internovaní z koncentračních táborů, jsou srdečně vítáni 
a stojí kolem nich hloučky lidí se zájmem sledujících vyprávění. Do 
města přicházejí italští zajatci, kteří pracovali v Říši, a unaveni sedají 
na okraje chodníků na náměstí. Ptají se na cestu domů a nechtě-
jí si dáti vymluviti, že musí směrem na severozápad do sběrného 
tábora v Litomyšli, zatímco jejich vlast je na jihu. Tři dny nejedli,  
a přece se dávají na cestu domů. Jejich hlad po vlasti je silnější nežli 
hlad tělesný. K večeru opět stoupají k nebi rakety, z nichž však jedna 
zapálila v Uhřicích stavení čp. 26, které vyhořelo i se stodolou. Ke 
čtvrté hodině začíná fungovati městský rozhlas napájený proudem 
z opraveného agregátu německé armády a vysílá projev prezidenta 
Beneše.
 13. května. Ač neděle, přece jen je všední práce. Ulice se čistí 
od výbušnin a celé město poklízí. Provádí se mobilizace od roku 
1900 a nastupuje 226 vojínů. Místní rozhlas vysílá smuteční oslavy 
za padlé při bojích v Praze. O celkovém jejich rozsahu nemáme zde 
ani potuchy. Německé marky přestaly býti platidlem.
 14. května. Obchody se již otvírají, ale prozatím jen potravi-
nářské. Mršiny u silnice k Arnoštovu se zakopávají a pyrotechnická 
skupina začíná s odvozem výbušnin. Místní posádka provádí čistku 
v lesích u Zadní Hory, přivádí dva zběhy, kdežto z čistky u Arnoštova 
přivádí se dokonce pět zběhů. Na lukách pod městem popásá se 
nyní před dvě stovky koní. Na nádraží stojí na vedlejší koleji vlak 
naložený výstrojí německé armády, nyní však již vyrabovaný, se sou-
částkami leteckých motorů a palubní výstroje, zámečnickými dílna-
mi, gumovými čluny, ostnatým drátem, jídlem a textiliemi, z něhož  
k večeru lokomotiva část odváží do Chornic. Skupina ochotných 
podnikavců opravila traktor a již čistí náměstí od housenkových aut 
a rozbitého děla.
 15. května. K večeru probíhá městem jako blesk zpráva, že prý 
v Moravské Třebové zběhlí Němci zastřelili 15 Čechů. Ihned se pro-
vádí mobilizace všech vojáků, místní rozhlas stále vyzývá všechny 
muže zbraně schopné k nástupu, vojsko již se řadí na náměstí, sedá 
do tří nákladních aut za loučení s manželkami a rodinami, které za-
raženě stojí u sv. Jana, a pod československými prapory odjíždějí 
střílejíce pro odvahu do vzduchu… Nic z toho však nebylo pravda. 
Na náměstí v Moravské Třebové bylo zkoncentrováno 5000 zajatců 
a ruští vojáci a partyzáni jen střelbou do vzduchu udávali směr po-
chodu. Z toho to všechno vzniklo. Byla tedy provedena prohlídka 
města, německým občanům odebrány zatajené zbraně, z němec-
kých domů sňaty čs. prapory a občanům německé národnosti ode-
brány trikolory z míst, kde dříve nosili odznak s hákovým křížem.
 16. května. Ráno odjelo místní vojsko do Roubaniny a Slatiny 
prohledati lesy, poněvadž bylo z Roubaniny hlášeno, že v noci vnikli 
SS-Manni do vesnice a střílejíce sháněli se po jídle. V lesích však 
nikoho nechytli. Byla vypsána pracovní povinnost pro muže od 16 
do 55 let pro sběr minuce.
 17. května. Pronikla sem zpráva, že v Letovicích byl otevřen 
hromadný hrob lidí umučených a zastřelených ve sklepích hotelu 
místní plovárny. Několik stovek nešťastných mužů, umučených žen 
a dokonce i dětí z okolních dědin bylo zde zastřeleno nedlouho 
před koncem války, jen na základě udání z mlhovinatého tušení prý 
spolupráce s partyzány. Kolik slz a bolesti tají v sobě ten obdélník 
v kypré půdě vykopaný, z něhož vytahují nebohé a ukládají do řad 
ke zjištění! Večer v 6 hodin se konečně rozsvěcuje světlo, ale pouze 
provizorně.
 18. května. Vrací se již všední život. Z náměstí jsou již auta od-
vezena, náměstí zameteno, cesta k Arnoštovu uklizená, pošta fun-
guje a roznáší dopisy.

 19. května. Konečně bylo skončeno sbírání munice. Na obou 
skladištích bylo soustředěno asi na 650 pancéřových pěstí, 800 ná-
bojů protiletadlových děl 8,5 cm, 300 ks nábojů ráže 15 cm, 550 ks 
nábojů do minometů, 450 ručních granátů, 120 talířových a nášla-
pových min, 7 leteckých pum váhy asi po 250 kg, 6 beden rozbušek, 
dva velké koše bleskovic, na kilometry zápalných šňůr, 8 velkých be-
den roubíkového donaritu, množství náloží ekrazitových po 1 a 3 
kg, nábojů do pušek, automatů a pistolí nespočetně, prachových 
kartuší velké množství, nemluvě o bednách raket, plechovek umělé 
mlhy a kouřových pum.
 21. května. Bylo uskutečněno spojení vlakem přes Chornice do 
Prostějova. Za Chornicemi k Trnávce jest zničený most, zavalený těž-
kou lokomotivou. Při ústupu německé armády bylo na chornickém 
nádraží soustředěno na 60 lokomotiv, ale většinou poškozených.
 25. května. Děla opuštěná na jevíčském katastru jsou nyní 
svezena na nádraží. Je to celkem 62 děl, a to těžké houfnice ráže  
15 cm, polní děla ráže 10,5 cm, protiletadlová děla 8,5 cm na čty-
řech kolech, protipancéřová malá děla, protiletadlové kulomety, od-
poslouchávací přístroje, 6 pancéřů, 4 malé pancéře s housenkou,  
8 nákladních aut s housenkami a 11 kuchyní. Neopatrnost při odklí-
zení munice již má svoje oběti. V Jaroměřicích dva chlapci přivedli  
k výbuchu pancerfaust a byli těžce raněni. Ve Štěpánově se též stalo 
neštěstí při trhání pařezů.
 28. května. Celé město je ozdobeno prapory, chvojkami a kvě-
tinami. Slavíme dnes narozeniny p. presidenta dr. Edvarda Beneše. 
V 7 hodin večer prošel městem dlouhý průvod. Projev byl v parčíku 
na náměstí, kde stával pomník padlých z války světové, který Němci 
odstranili dne 27. června 1940. Nesmyslně jej zničili roztlučením na 
malé kousky a vylámali i betonový fundament do hloubky pod zemí. 
Lípy svobody vysázené v tomto parčíku byly postupně skáceny 21. 
března 1941. Ale přece jsme zvítězili a zde u tohoto parčíku celé 
město dnes pěje národní hymnu a hledí svobodné a šťastné bu-
doucnosti vstříc!

KONEC
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44. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu 

závod míru nejmladších 2020
44. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu „Závod 
míru nejmladších 2020“ je historií. Na startu jsme přivítali 162 cyklistů 
z patnácti zemí. 
Cyklisté během tří dnů absolvovali 5 etap a ujeli 204 závodních ki-
lometrů okolím Jevíčka. Závod v Jevíčku zahájil radní Pardubického 
kraje pan René Živný a starosta města Dušan Pávek. Start i cíl 1. etapy 
– prolog, byl na ulici Svitavská. 2. etapa měla start v Moravské Třebové 
a zavedla závodníky na stoupání na Hamperk, Maratov v Hartinkově  
a do Šubířova. 3. etapa měla start i cíl ve Velkých Opatovicích a jelo se 
pět jevíčských trianglů. 4. etapa, tzv. královská, odstartovala z Úsobrna 
a zavedla cyklisty na Skřípov, 2x na Šubířov a na závěrečné stoupání 
lesem na Pohoru. Pak již cyklisté klesali do cíle v Jevíčku. Do závěreč-
né časovky nastoupilo již jen 137 cyklistů kteří absolvovali 5. etapu, 
časovku na 15,3 km do Březin a zpět. Celkové výsledky a fotogale-
rii najdete na webu www.tjcykloklubjevicko.cz. Zde je i videozáznam 
celého závodu včetně slavnostního vyhlášení výsledků ZMN. Záznam 
ze 4. etapy natáčela redakce čt sport. Odvysílán byl v úterý během  
10. etapy Tour de France.
Součástí závodu byla i jízda diváckého peletonu s Czech Blades k trase 
4. etapy do Úsobrna. Zde nám místní pořadatelé připravili občerstvení 
a divácký peleton zde mohl “mexickou vlnou“ třikrát pozdravit pro-
jíždějící cyklisty. Rovněž děkujeme za očištění lesní cesty na Pohoru.
V pátek odpoledne připravila ZŠ Jevíčko tradiční malování na Palac-
kého náměstí za účasti 80 dětí všech věkových kategorií. V Panském 
dvoře proběhlo malování dětí na sklo, keramická a tvořivá dílna. Děku-
jeme sklárnám Úsobrno za poskytnuté sklenice pro malování. Pro žáky 
ZŠ byl v sobotu uspořádán závod žáků, ve kterém startovalo 26 dětí.                                                                                  
Ve spolupráci s městem Jevíčko proběhl v sobotu odpoledne dopro-
vodný kulturní program v Panském dvoře, kde vystoupily kapely de-
chovka ZUŠ Jevíčko, Malohanačka, Etien band, Krounex. Škoda, že nám 
déšť pokazil pěkný večer v Panském dvoře.
Vyhlášení výsledků v neděli odpoledne proběhlo v Panské dvoře.  
V přestávce vystoupily mažoretky „Ze zámečku do světa“ z Jevíčka. 
Ceny předali zástupci sponzorů. Celým třídenním programem prová-
zel moderátor Pavel Havránek. O ozvučení se postaral Mira Horký. Ca-
tering zajistil hotel Morava. I jim patří poděkování za vytvoření pěkné 
atmosféry. 
Tuto významnou sportovní a společenskou akci reprezentující Je-
víčko a celý region by nebylo možné uspořádat bez podpory řady 
partnerů a sponzorů: Pardubic-
kého kraje, měst Jevíčka, Morav-
ské Třebové, Velkých Opatovic, 
obcí Úsobrna a Biskupice, Czech 
Blades s.r.o., Sklárny Moravia a.s. 
Úsobrno, REHAU s.r.o. Moravská 
Třebová, Techniserv IT Brno, In-
ženýrské stavby Brno, BDR Ther-
mea s.r.o. (Baxi), region MTJ, re-
klamní agentura LAMA reklama 
Jevíčko. Všem srdečně děkujeme  
a věříme, že nás podpoří i při dal-
ších ročnících „Závodu míru nej-
mladších“. 
Závod by rovněž nebylo možné 
uskutečnit bez přispění Policie ČR  
z Moravské Třebové, Jevíčka, 
Konice, Letovice, Boskovice, DI 
Svitavy, Pardubic a Olomouce. 
MP Jevíčko, Moravská Třebová, 
Velké Opatovice. Svým dílem, 
údržbou silnic přispěly i SÚS Mo-
ravská Třebová, Konice, Bosko-
vice. I tito se zasloužili o úspěch 
celé třídenní akce. Poděkování  
patří i dobrovolným pořadatelům  
z řad hasičů ze Šubířova, Skřípo-

44. ročník Závod míru nejmladších  2020            Výsledky ETAPY
Etapa č. 1   Prolog     1,550km Průměrná rychlost:  53.6 km/h
Frank RAGILO      01:44.02     CANNIBAL TEAM / LITHUANIA
Etapa č. 2    Délka etapy:   81.3km  Průměrná rychlost:  40.8 km/h  
Adam SEEMAN    01:59:41        Stadion Louny / Czech republik 
Etapa č. 3    Délka etapy:   22Km     Průměrná rychlost:  41 km/h  
Žak ERŽEN            32:13        Slovenia / Slovinsko  
Etapa č. 4    Délka etapy:   88Km     Průměrná rychlost:  39,5 km/h  
Adam SEEMAN       02:01:25     Stadion Louny / Czech republik
Etapa č. 5    Délka etapy:   15,3Km   Průměrná rychlost: 46,0 km/h  
Theodor STORM          19:56.85     ROSKILDE / Dennmark 

Celkové pořadí:
1 Adam SEEMAN          Stadion Louny                          Czech republic                4:55:15

2 Štěpán TELECKÝ       TJ Favorit Brno Czech republic 4:55:42
3 Menno HUISING         Westland wil vooruit Netherland 4:56:29
4 Theodor STORM         Team Roskilde Denmark 4:56:42
5 Frank RAGILO             Cannibal team Lithuania 4:57:11
6 Milan KADLEC             Dukla Praha Czech republic                4:57:18
7 Pavel NOVÁK              SCM Tufo Prostějov Czech republic                4:57:51
8 Tomáš SIVOK             MŠK Žiar n. Hronov Slovakia 4:58:09
9 Daniel MRÁZ               Mapei Merida Czech republic                4:58:13

10 Tobias SVARRE          Team Roskilde Denmark 4:58:16

Kompletní výsledky jsou na www.sportsoft.cz a tjcykloklubjevicko.cz
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•

Adam SEEMAN     Štěpán TELECKÝ     Menno HUISING     Theodor STORM      Frank RAGILO 
 Stadion Louny       TJ Favorit Brno          Holandsko              Dánsko                   Litva

va, Úsobrna, Velkých Opatovic, Jaroměřic, kteří zajišťovali bezpečnost 
cyklistů a silničního provozu. Děkujeme i občanům průjezdních obcí 
na trase závodu, že omezení nutná pro bezpečnost cyklistů dodržova-
li, a tak i oni přispěli ke zdárnému průběhu závodu.
Příští, 45. ročník, se uskuteční ve dnech 7. - 9. května 2021.

TJ Cykloklub Jevíčko    
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kterou pod záštitou Města Jevíčka a Czech Blades s.r.o. 
a při příležitosti 70 let výroby čepelek v Jevíčku, 

resp. 15 let od převzetí výrobního závodu v Jevíčku novým vlastníkem 
pořádá Městské muzeum Jevíčko.

Kdy: čtvrtek 8. října 2020 od 17:00 h
Kde: historická budova Synagogy Jevíčko na ulici Soudní

Vernisáž doprovodí hudební vystoupení ZUŠ v Jevíčku.

Zveme Vás na  
slavnostní vernisáž výstavy

  

o historii 
a současnosti  

výroby čepelek  
v Jevíčku 

nazvané

Výstava potrvá do 1. 11. 2020
(pondělí až pátek a neděle: 14-17 h; sobota: 9-12, 14-17 h)

M   ěstské 
 uzeum  

Jevíčkom ěsto Jevíčko

Minulost je součástí naší budoucnosti
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Dřevovýroba GARANTO,         777139311, 777588659  
Olomoucká 774, Jevíčko 569 43  
Pila GARANTO,         582388101,  777588659 
Doloplazy 142, Doloplazy u Nezamyslic 798 26  
                                                        

www.garanto.cz

PALIVOVOVÉ DŘEVO TVRDÉ DUBOVÉ BRIKETY, tzv. PUK
buk, dub 100% dub, ɸ 8 cm, dl. +/- 7 cm

odřezky dl. 30 cm štípané dl. 30 cm

balení 15 kg

* 1 prms - prostorový metr sypaný

850,- 

1300,- Kč / 1 prms*

70,- Kč / balení
1300,- 

70,- 

850,- Kč / 1 prms*
(4667,- Kč / 1 tuna)

Rozvoz dle dohody 
1 -12 prms  

vozidly MAN, 
BOXER

Hledáme ke koupi byt/RD v Letovicích 
nebo V. Opatovicích. Tel.: 731 765 248.

PIVOVARSKÁ 
PÁLENICE
JEVÍČKO
Brněnská 347 
569 43  Jevíčko 
tel.: 461 325 022 
mob.: 777 331 075
e-mail: ergo@telecom.cz
www.ergo.sro.cz

14. 9. do 30. 10. 2020 
ZAHAJUJEME
SBĚR JABLEK 

NA SPOLEČNÉ PÁLENÍ
v prostorách pivovaru Jevíčko

Jablka přijímáme čistá, bez příměsí a nenahnilá 

Po - Pá  6:00 - 14:30 hod.
později dle dohody 

Nezapomeňte vzít s sebou občanský průkaz 
(záloha na zpracování 8 Kč/kg)

Hledám byt 3+kk nebo 3+1 k dlouhodobému 
pronájmu v Jevíčku.

Děkuji za nabídku, tel.: 724 348 883.
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
Nabízíme: realizaci montáží v rámci Evropské unie, nadstan-

dardní prémiové ohodnocení, čerpání firemních benefitů, 
osobní podporu při zaškolení, rozšíření znalostí v oboru elek-
tro, zdarma 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.

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

Tel.: 728 625 708.
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Chystáte se prodat domek se zahrádkou v okolí 
Jevíčka do 3 mil. Kč? Poprosím o nabídku. Stačí 

poslat SMS. Moc děkuji. Mobil: 731 808 298.

Prodej přebytků z domácího chovu
Od 6. 11. 2020 každý pátek prodej domácích 

přebytků v Biskupickém mlýně - pstruh 
duhový, husa a jiné.
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Společenská rubrika
září 2020

Naši jubilanti: 

Čapka Ladislav
Přichystal Václav  
(Biskupice 32)

Sedláček Josef
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Z našich řad odešli:

Přichystal Václav  
(Biskupice 19)

Rodině vyslovujeme upřímnou 
soustrast

Obec Biskupice

Tábor KELT 2020  
- Trhonice u Jimramova 

Pod záštitou AVZO Biskupice jsme uspořádali ve dnech 28. 7.  
- 8. 8. 2020 letní, dětský tábor pod názvem KELT. Děti byly na 
táboře rozděleny do třech skupin - modrá, červená a žlutá. Při 
pobytu na táboře se děti učily Morseovu abecedu, vázání uzlů. 
Také každá družina měla za úkol uvařit bramborový guláš v kot-
líku na ohni. Během celého tábora družiny mezi sebou soutěžily 
v různých hrách a dovednostech. V celotáborové hře první místo  
obsadiladružina červená pod vedením Helči a Jirky, druhé mís-
to družina modrá, které veleli Kája a Kačka a na „krásném“ tře-
tím místě skončila družina žlutá pod vedením Aničky a Lucky.  
O naše plná bříška a uspokojení chuťových buněk se po celou dobu starala Jituška Pavel-
ková - dík.
Dvanáct dní v malebné přírodě na Vysočině uteklo jako voda. Děti zažily spoustu legrace, 
zábavy, ale i silnou letní bouřku, koupání v nedalekém rybníku „Bahňák“, zpívání u ohně 
s kytaristy Honzou a Petrem, pěší výlet ke skalám Babka a Dědek. Také jsme navštívili 
městys Jimramov - rodiště spisovatele Jana Karafiáta 
(autor Broučků) a rodiště bratří Aloise a Viléma Mrští-
ků (autoři Maryši). V okolí tábora byly na různých, vidi-
telných místech rozmístěny krásné barevně malované 
kamínky s keltskými znaky. Tato hra byla vymyšlena 
tak, že během táborového pobytu každý účastník sám 
našel kamínek, který si mohl nechat na památku. Za 
různé pozitivní aktivity děti obdržely „denáry“, za kte-
ré si mohly vždy v „táborové kantýně“ nakoupit různé 
cukrovinky, bločky, propisky, hračky a jiné drobnosti.  
V těsné blízkosti tábora se nachází nově zrekonstru-
ovaný mlýn. Nejstarší zmínka o trhonickém mlýně je  
z roku 1552. Od roku 1740 se mlýn zveleboval a rozši-
řoval o technické zařízení. Trhonický mlýn je jediný ve 
střední Evropě, který vlastní jednolistou pilu na mo-
torový pohon, lisovnu lněného oleje a mlýn na mletí 
obilí - čili tři v jednom. Opravdu stojí za to tento ob-
jekt navštívit. Majitelka mlýna paní Gágina zasvěceně 
povypráví a provede celým mlýnem. 
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se zaslou-
žili o uskutečnění tohoto tábora a také za sponzorské 
dary do táborové kantýny.  

Helena Neuerová - hlavní vedoucí tábora

Volby do Zastupitelstva 
Pardubického kraje

Vážení spoluobčané,
dne 2. října 2020 (pátek)  

od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
 a dne 3. října 2020 (sobota)  
od 8.00 hodin do 14.00 hodin

se uskuteční volby do Zastupitelstva 
Pardubického kraje.

Místem konání voleb ve volebním okrs-
ku obce Biskupice je zasedací místnost  

v budově: 
OÚ Biskupice, Biskupice 11, 569 43.

Tímto bych Vás chtěl požádat, aby jste 
se krajských voleb zúčastnili. Tyto volby 
totiž nejsou o politických stranách, 
ale o konkrétních lidech, kteří kraj  
v následujících letech povedou.
Předem Vám děkuji.

Dalibor Šebek, starosta obce

Byla dokončena oprava hřbitovní zdi, náklady 
1100 tis.Kč, dotace MMR ČR 500 tis.Kč

Probíhá oprava vodovodního řádu DN 150  
u čp. 113 (Bomberovi), náklady 575 tis.Kč, inves-
tor Svazek vodovodu Malá Haná, dotace Pardu-
bický kraj 285 tis Kc 
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
říjnu: 

 Marie Pechová

 Věda Trbušková

 Ludmila Stejskalová

 Konrád Getzel

 Renáta Zezulová

 František Goš

 Vojtěch Kröner

 Jarmila Vyhlídalová

 Miroslav Hýbl

 Soňa Černohousová

 Božena Vogtová

Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

PUTOVÁNÍ  
S JIRKOU  

KOLBABOU
V pátek 27. listopadu 
od 18:00 hod. se v kul-
turním domě uskuteč-
ní další cestovatelská 
beseda Jirky Kolbaby  
s poutavým vyprávěním 
z jeho cest. Téma bese-
dy je tentokrát: Norsko 
– oslava přírody. Vstu-
penky jsou v předprodeji  
v kanceláři OÚ, tel. 461 
327 807.

 

HASIČI SE HLÁSÍ O SLOVO 
Po dlouhé koronavirové pauze, která zastavila veškeré sportovní akce, kam spadá i po-
žární sport, jsme se dne 22. 8. vydali s družstvem mužů na naše oblíbené závody do 
Dzbele na ,,Dzbelácko osmo‘‘. Závody se konaly v poněkud netradičních disciplínách, kdy 
první z nich probíhal z požárního vozíku, ve kterém je umístěno potřebné nářadí k útoku. 
Požární útok z vozíku rozhoduje o soupeři do druhého kola, které probíhá formou tzv. 
vyřazováku, kdy jdou proti sobě 2 družstva a lepší z nich postupuje dále  v soutěži. Pro 
naše muže jsou tyto závody jedny z nejoblíbenějších, protože o emoce a  vypětí  tu není 
nouze… I letos jsme si zde vedli velice dobře a po velmi vyrovnaných soubojích s ostatní-
mi týmy jsme odváželi do Chornic 2. místo… 
Dne 5. 9. jsme uspořádali závody na domácí půdě, kdy se jednalo o jubilejní 15. ročník 
Srazu osmičkářů, kde za náš sbor soutěžilo družstvo mužů a veteránů. Celkem k nám při-
jelo 7 družstev mužů, 5 družstev veteránů a pouhé 1 družstvo žen. Soutěž probíhala na 
dva požární útoky a v obou kolech to bylo velmi vyrovnané. Ačkoliv naši muži po prvním 
kole vedli, ve druhém kole velice překvapil tým mužů ze Dzbele, který si nakonec odvezl 
1. příčku a Putovní pohár starosty obce. V kategorii žen 1. místo braly Berušky z Městečka 
Trnávky. V kategorii veteránů patřilo 1. místo Gruně. Oba domácí týmy obsadily 2. místo. 
Závěrem bychom chtěli touto cestou poděkovat panu Václavu Opaskovi, který nás celé 
odpoledne provázel a komentoval závody.
A zvláštní poděkování patří panu Michalu Počkovi, který nám svými exponáty pravidelně 
přispívá do našeho mini muzea hasičů. Pan Počka k nám jezdí již řadu let a dříve svým 
slovem patřil k hlavním rozhodčím a byl komentátorem našich závodů v Chornicích. Tím s 
námi pomyslně oslavil 15. ročník těchto závodů, protože on byl tím človíčkem, který před 
patnácti roky přišel s myšlenkou uspořádat závody s ps-8. Dřívější starosta pan Milan 
Vymlátil se jeho slov ujal, oslovil tím naši obec a vznikl 
SRAZ OSMIČKÁŘŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE CHORNICE.

                                                                           Za   SDH Andrea Pohanková, jednatelka 

Přivítání prvňáčků
Tak jako každý rok i letos přišlo v doprovodu rodičů do ZŠ v Chornicích osm nesmělých 
prvňáčků, pět dívek a tři chlapci. Tři děti se nedostavily z důvodu odložení školní docház-
ky. Po uvítání a po krátké vzpomínce na prázdniny byli prvňáčci slavnostně pasováni na 
řádné žáky Základní školy v Chornicích a byl jim předán symbolický zlatý klíč od školy. 
Každý prvňáček si vybral jednu krásnou vařečkovou loutku, upomínkové předměty od 
krajského města Pardubice a 
balíček pomůcek do výtvar-
né výchovy.  Když prvňáčci 
odcházeli s paní vychova-
telkou do družiny, kde na ně 
čekala sladká odměna, už 
nebyli nesmělí, ale spokoje-
ní a rozzáření. 
    

Mgr. Zdeňka Macků
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Projekt „ Zelená stuha“  
V rámci environmentální vý-
chovy, která je součástí projek-
tu Zelená stuha, se žáci obou 
stupňů základní školy vydali 
za krásami podzimní přírody 
 v okolí Chornic.
Během cesty plnili úkoly za-
měřené na znalosti získané  
z přírodovědných předmětů. 
Poznávali rostliny, živočichy, 
vůni přírodnin a semínka rost-
lin, učili se využít poznatky  
z topografie v praxi. Nejlepší 
žáci byli za svoji snahu oceněni 
medailí a věcnou cenou.
Při zpáteční cestě uklízeli spo-
lečně nepořádek, který v naší 
krásné přírodě zanechali neu-
káznění návštěvníci. 

    Ing. Ivo Vymětal

Kulturní dům Chornice  
5. prosince 2020 

18:00 hodin
Předprodej od 5. října  

v kanceláři OÚ v Chornicích
Tel. – 461 327 807
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Bingo a jiné zábavy
Prázdniny jsou časem, kdy si děti mohou užít 
mnoho různých aktivit, ale řada z nich se stačí i 
nudit. Právě těmto se knihovna snažila pomoci 
hrou Prázdninové bingo. Soutěžní „los“ obsaho-
val devět rozdílných úkolů, které měly dětem vy-
plnit volné chvíle, pomoci zažít a poznat něco no-
vého. Vytrvat a splnit všechny úkoly přes všechna 
lákadla letních dní nebylo jednoduché. Přesto se 
to podařilo patnácti dětem. Na všechny čekala 
drobná odměna v podobě dárkového balíčku od 
firmy S-cart. Na samý závěr prázdnin se konalo zábavné odpoledne, kdy děti mohly změ-
řit své síly v jízdě na koloběžkách, odrážedlech a starší i na jízdních kolech. Tohoto klání 
se zúčastnilo 15 dětí, které za hlasité podpory rodičů, prarodičů i ostatních dospělých 
soutěžily ve třech kategoriích. Odměnu získali všichni závodníci, a ti, kteří dosáhli na stup-
ně vítězů, si odnesli i zasloužené medaile. Po vyhlášení nejlepších závodníků vylosovaly 
členky Divadélka Jójo vítěze binga. Ty potom početné publikum pobavily dobrodružnou 
námořnickou pohádkou. Prosluněné pohodové odpoledne bylo příjemným rozloučením  
s prázdninovým časem.  
Děkujeme sponzorům, zejména firmě S-cart, hradu Svojanov a Renatě Vaculové za poskyt-
nutí cen do soutěže a také obci Jaroměřice a  dobrovolníkům, kteří pomohli organizačně 
zajistit Rodinné odpoledne s předáváním cen. 

 Obecní knihovna

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci říjnu své významné narozeniny oslaví:

ANNA CRHOVÁ
FRANTIŠEK ENT
ALŽBĚTA HLOUŠKOVÁ
VLASTA KOSTÍKOVÁ
ANTONÍN KREJČÍ

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

K jaroměřickým se přiřazuje nová občanka:

ADÉLA SOLDÁNOVÁ
Holčičce i rodičům přejeme zdraví a radost 
ze života.

Řadu jaroměřických občanů opustili: 

LADISLAV KAMENÍK
HERMÍNA TUREČKOVÁ
ZDENKA WOLFOVÁ
Vyslovujeme upřímnou  
soustrast pozůstalým  
rodinám.

Zájezd do Příbrami
Tradičně se v letním termínu vydává autobus z Jaroměřic poznávat zajímavá místa do vzdá-
lenějších i bližších koutů světa. Nejinak tomu bylo letos v srpnu, kdy jaroměřičtí zamířili na 
Svatou horu u Přibrami. Plán vyjet za hranice zmařil koronavirus, ale i krásy Čech nalákaly 
dost zájemců, aby se naplnily autobusy ve dvou srpnových termínech.  Velkolepý poutní 
areál z doby baroka přivítal návštěvníky v obou termínech slunečními paprsky. „Pouť“ 
pokračovala zběžnou prohlídkou města, včetně nejstarší budovy, středověkého Ernesti-
na, v kterém sídlil arcibiskup Arnošt z Pardubic. V současnosti v budově sídlí informační 
centrum a muzeum tvorby významného rodáka Františka Drtikola. Po dobrém obědě se 

autobus přesunul do nedaleké Dobříše, kde 
turisté navštívili překrásný zámecký park. 
Posledním bodem programu byla Višňová, 
která poskytla zázemí filmařům při natáčení 
legendárního seriálu Chalupáři. S písničkou 
na rtu se osazenstvo obou autobusů vydalo 
vstříc Jaroměřicím a všichni se už těšíme, že 
s naším spolehlivým, zodpovědným a zna-
lostmi oplývajícím průvodcem vyrazíme na 
další zájezd. Obecní knihovna

Výstavní sezona  
pokračuje

Dernisáž výstavy Nedokončená dálnice se 
z důvodu indispozice jednoho z hostů ne-
mohla uskutečnit a besedu uspořádáme, až 
bude situace klidnější. Přesto jsme v pátek 
18. září zahájili výstavu navazující, nazva-
nou prozaicky „ Ze života lidí.“ Talentovaná 
boskovická výtvarnice Simona Pavelková 
představila své výrazem nabité portréty, 
které maluje olejovými barvami. Portréty 
zachycují osoby v neformálních situacích,  
s různými grimasami, jiskrou a vtipem.  
I když mají její obrázky malé formáty, díla 
zaplnila celou výstavní plochu a doplnilo je 
také několik kresebných skic. Hudební vy-
stoupení klávesisty Petra Moose zahrnova-
lo nejen několik kousků z tvorby Jaroslava 
Ježka, ale i písně z repertoáru kapely Queen 
či ABBA. I přes komorní charakter byla udá-
lost zajímavá, nejen pro možnost poznat 
několik autorčiných modelů osobně. Jaro-
měřická výstava je první přehlídkou tvorby 
nadějné malířky a proto si ji nenechte ujít. 
Výstavu bude možné shlédnout do 21. října 
v půjčovní době knihovny.

Obecní knihovna
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Já jako ty, ty jako já
Pohyb, tanec, život, to je krédo šestičlenné taneční skupiny „Bez 
hranic“, která vystoupila v neděli  23. srpna ve výstavní síni s před-
stavením Já jako ty, ty jako já.
Představení je rozděleno na dvě části, z nichž první zkoumá vzta-
hy mezi lidmi. Ženy i muži si nasazují masky, skrývají a potlačují 
své emoce. Tančíme každý sám, ale přece spolu. Společným se-
tkáváním a rozhovorem si nastavujeme zrcadla, což je podle au-
torky, choreografky a režisérky Evy Zdvořilé klíčem k poznání sebe 
sama. Druhá část představení je obrazem každodenní rutiny, kte-
rou všichni dobře známe. Horká káva, sledování televize a ranní 
jogging, jízda autem… Denní koloběh graduje osobní zpovědí, 
proslovenou prostřednictvím deníkového záznamu, kde Eva popi-
suje svoje začátky, strachy, ale i odhodlání, přes všechny překážky  
a útrapy dosáhnout velkých cílů.  Poselství je jasné: nebojme se 
chyb, které nás činí jedinečnými. Buďme sami sebou.

Obecní knihovna

2. a 3.10. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE, 
pátek od 14:00 do 22:00 a  sobota od 8:00 do 14:00, VS. 

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. Odjezd autobusu v 16:00 z Biskupic, 16:10 
z Jaroměřic, 16:15 Jevíčko, 16:20 Velké Opatovice. 

5.10. KURZ ANGLIČTINY, každé pondělí, klubovna CŽP. 
Pro dospělé všech věkových kategorií s akreditací MŠMT, 
každé pondělí 14:30-16:00 (úplní začátečníci-nevyžaduje 
žádnou předchozí znalost angličtiny) a 16:00-17:30 (mírně 
pokročilí a věční začátečníci-vyžaduje znalost základní 
gramatiky pro běžnou komunikaci, vhodné i pro učitele 
neangličtináře). Výuka bude probíhat v neformální, 
příjemné atmosféře pod vedením zkušené lektorky Mgr. 
Veroniky Beranové. Na kurz je nutné se předem přihlásit 
do 21. 9. 2020. 

5.-9.10. TÝDEN KNIHOVEN - Registrace nových čtenářů zdarma.
9.10. KAPITOLY Z HISTORIE MÓDY, pátek, od 17:30. Přednáška 

PhDr. Ludmily Růženecké o osobnostech haute couture: 
Emilie Flögeová, Charles Worth, Hana Podolská.

10.10. VOLNÁ DÍLNA PATCHWORKU, sobota, od 9:00, VS.
18.10. PALIČKOVÁNÍ – VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ, neděle, 9:00-

14:00, VS.
23.10. JAROMĚŘICKÉ TALENTY, pátek, od 17:00, VS. Výstava  

a vystoupení jaroměřických žáku ZUŠ Jevíčko.
27.10. PRODEJ DUŠIČKOVÝCH VAZEB,  úterý, 13:00 - 15:00, 

stodola CŽP. Objednání od 1. do 22. října.
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 
ŘÍJEN 2020

Nominace na knihovnu roku
Ministerstvo kultury každoročně uděluje cenu Knihovně roku. Jed-
ná se ocenění  „k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj kni-
hovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných 
knihovnických a informačních služeb.“ Jaroměřická knihovna byla 
v letošním ročníku nominována  a postoupila v rámci soutěže do 
celostátního kola. Stala se tak jednou ze čtrnácti knihoven v repub-
lice, které v posledním prázdninovém týdnu navštívila pětičlenná 
komise. Komisi zaujal vzhled knihovny a dětský koutek, zajímala se 
o statistik čtenářů, nákupy knih a o akce, které knihovna pořádá. 
Doufáme, že se komisi v Jaroměřicích líbilo a s napětím očekáváme 
6. října, kdy proběhne vyhlášení vítězů.

Obecní knihovna

Z důvodu hygienických opatření proti šíření korona-
viru se v letošním roce neuskuteční podzimní vítání 

občánků ani beseda s důchodci. Případné dotazy 
důchodců je možno odevzdat v knihovně. 

Občanům bude odpovězeno písemně.

Obecní úřad a SPOZ Jaroměřice
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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

- ÚVĚRY (hypoteční, spotřebitelské) - SPOŘENÍ (fondy, stavebko, zlato)
- POJIŠTĚNÍ (životní, majetek, auta) - ENERGIE (levnější elektřina a plyn) 

Lubomír Kaderka, mobil: 777 872 356,  
e-mail: lubomir.kaderka@okklient.cz

www.faircredit.cz

Půjčíme vám až
150 000 Kč

800 888 120 Volejte
zdarma

Oprava!Oprava!#nežřeknetešvec

140x84 skola.indd   1 19/09/2019   08:20

!!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.



však nesu ve své paměti především díky svému otci, který na naše-
ho dobrého, poctivého a spolehlivého souseda po jeho smrti bezmála 
čtyřicet let až do svých posledních dnů nejednou zavzpomínal. Bydleli 
jsme naproti sobě, na hranici mému dětství zaslíbených ulic. A tak jak 
jsem Hynka Jelínka přijal v dětství, vidím jej dodnes i díky tátovu při-
pomínání. Přičemž by mne jakživo nenapadlo, že by náš dobrý soused 
mohl být v našem světě cokoli cizorodého pouze proto, že jeho původ 
byl židovský. Ba nebýt letošního vzpomínání a probouzení židovské pa-
měti v Jevíčku, možná bych sousedův rodopis již vůbec neřešil.  
Díky našemu celoročnímu projektu nicméně poznávám, že nejen člo-
věčina, nýbrž i hněv a nenávist mají svoji nezdolnou životaschopnost. 
V šedých zákoutích domnělé pospolitosti je zdá se židovství a anti-
semitismus stále povděčné a všelijakými předsudky přiživované téma. 
S chronickou nespokojeností, pocitem nenaplnění či chudobou, ať už 
reálnou nebo jen domnělou, se mnozí nedokáží vyrovnat sami. A zne-

vážit vlastní neomylnost bývá rovněž oříšek! Má 
se to tedy podobně jako s nemocí. Něco je v prči-
cích a člověk se potřebuje dopídit příčiny. Akorát 
že lidská malost a ubohost srostlá se samolibostí 
bývá vpravdě neléčitelná, podobně jako metasta-
zující karcinom. Pročež jediné, co takto nemocné-
mu dokáže tu a tam pomoci, je takzvaný placebo 
efekt, jenž za jisté konstelace může vykázat pozi-
tivní dopad na zdravotní stav pacienta. V našem 
přeneseném případě vlastním zmarem a z něj 
pramenící zlobou posedlého člověka. Abych vám 
napověděl, o co že kráčí, lidově se tento fenomén 
traduje skrze otřepané úsloví: Víra tvá tě uzdra-
ví! Nuže v té nejubožejší a na hlavu postavené 
variaci přesvědčení, že člověk odlišné národnosti 
a vyznání představuje uzurpátora našeho štěstí  
a vysněného blahobytu. Zdá se vám to blbé? Mně 
bohužel ne. I možná byste koukali, kolik pacientů 
dnes opěvuje ledasjaké psychoterapeuty za jejich 
obdivuhodné a účinné, a přitom tak šarlatánské 
anamnézy!   
Zapálený antisemita, který si dal tu práci  
a koordinátory Roku židovské paměti v Jevíčku 
nařknul coby podrývače národní cti a nohsledy 
státu Izrael, se jakožto „ryzí hrdina“ pod svůj han-
livý elaborát zapomněl podepsat. Přirozeně ze 
strachu, což je pochopitelné, aby nebyl náhodou 
popotahován za hanobení národa a etnické sku-
piny, kterak to máme v České republice ukotveno 
hned v 1. odstavci trestního zákoníku. Argumen-
toval přitom tou nejlacinějším, nastokrát omletou 
písničkou. Kupeckou povahou Židů, jejich údaj-
nou vykutáleností, spiklenectvím a v posledku 
světovládou. Ale i nakrásně kdyby ... Co s tím vším 
mají společného Židé jevíčští? Plejáda jmen býva-
lých Jevíčáků, kteří byli v letech 1942–1945 vy-
vražděni v koncentračních táborech. Celých rodin, 
jejichž paměť je nenávratně tatam. Zbyla po nich 
akorát jména. Jen namátkou Bockovi, Engelovi, 
Hochwaldovi, Spieglovi, Weissovi a příjmení mno-
hých dalších. Už pouze jména. Jména v kartotéce 
a zároveň prázdná místa na židovském hřbitově 
pod torzem nedostavěné dálnice za městem, jež 

sluje podle onoho psychoterapeuta, který svým šíleným a morbidním 
placebo efektem léčil první světovou válkou zdecimovaný národ. Stavěl 
takto Němce falešně na nohy, aby i oni posléze pocítili, co to je padnout 
tvrdě na kolena a v dýmu spálené země prosit o milost. 

Laskaví čtenáři Iniciál,
v prázdninový pátek 21. srpna jsem zavítal na Nový židovský hřbitov  
v Královských Vinohradech v Praze, abych zde pověřen účastníky 
prázdninového Špacíru za Karlem Bleierem položil kamínek na náhro-
bek Antonie Pavlátové, rozené Bleierové. Kamínek přivezený z jejích 
rodných Jaroměřic, kde prožila do jara roku 1942 láskyplné dětství  
a dospívání a kam se po tragickém holocaustu neměla sílu a odvahu 
jakkoli navracet. Vždyť válka a nacistické běsnění sebraly mladé ženě 
do puntíku vše. Bratry, rodiče a s nimi domov. Zbyl jí tak holý život,  
v osudové chvíli jediná perspektiva a naděje. Život, který se krom ostat-
ního stal bezděky i jedním z mála tlumočníků paměti židovské identi-
ty, jež spoluutvářela Jevíčsko bezmála celou druhou polovinu druhého 
milénia po Kristu. 
Jak se v tomto případě ukázalo, nejjistější instancí naší společné pa-
měti může být v posledku život sám. Jako takový. Vždyť co může být 
venkoncem platnějšího? Knihy? Ale co když je v přeplněných knihov-
nách postrádáme? A tak i ta pozdější písemná 
komunikace Antonie Pavlátové s panem učitelem 
Františkem Plechem přispěla jistou měrou k tomu, 
že osudově zpřetrhané koudele času a bezmála 
zahlazené židovské stopy na jevíčské půdě moh-
ly být v naší paměti a srdcích v rámci možností 
navázány a oživeny. Nejvyšší čest a dík přitom 
patří bezesporu Františku Plechovi. Za jeho na 
pravdě stavěnou poctivost a mravenčí práci. A ne-
jde prosím o pouhá data a čísla, jež nemusejí být 
přes veškerou pečlivost vždy úplně pinktlich. Tedy 
přesné. Jako v našem případě oněch statisticky sto 
jedenáct evidovaných Židů, jež bylo nacisty v osu-
dovém březnu 1942 z našeho města deportováno 
do koncentračních táborů. Jde jářku o něco víc, 
co nás přesahuje, a to nejsou jen striktní numera, 
nýbrž nevyčíslitelné životy a příběhy lidí, našich 
bývalých sousedů, s nimiž nás spojuje fenomén 
domova. V tomto případě Jevíčko – město krále 
Otakara.
Něco o tom, jak se taková zpřetrhaná paměť 
spřádá, ví bezesporu své i Ludmila Dobrozemská, 
autorka nové knihy Židovská obec Jevíčko. Titu-
lu, jemuž může být lecjakým odborníkem vytčena 
úvodní obšírnost při výčtu historických kontextů, 
dějinných i demografických, jež se vážou k židov-
skému etniku v českých a moravských zemích. 
Zasvěcenci to mohou považovat za nadbytečné 
kompendium faktů, které jsou přece všeobecně 
známy. Nicméně událostí a skutečností vážících 
se tak či onak k Jevíčku, bez nichž by naši vnuci  
a jejich děti nemohli historii domova svých předků 
v dějinných souvislostech úplně porozumět. Co-
pak snad není gruntem poznání znalost souvis-
lostí?  
Vše má své. Však čím by nám byly v daném přípa-
dě materiály archivní povahy čerpané ze Státního 
okresního archívu Svitavy či z fondu Archívu měs-
ta Jevíčko III., kde se nachází patrně nejvíce cen-
ných dokumentů spojených s naší obcí židovskou? 
Jistě ne tím, čí jsou nám v souvislostech dějinných, 
stejně jako na pozadí konkrétních lidských příbě-
hů na straně druhé, té určující, které by se nám 
nepodařilo oživit a připomenout bez autentických nebo jakkoli zazna-
menaných vzpomínek pamětníků.
Když zemřel poslední jevíčský Žid, holocaust přeživší Hynek Jelínek, byl 
jsem ještě naivní čtverák a uličník. A to druhé téměř doslova ve svých 
ulicích Růžové a Křivánkově. Psal se rok 1973. Pana Hynka Jelínka si 
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Dne 10. března 1942 obdržela správa židovské náboženské obce v Jevíčku příkaz připravit 
židovské obyvatelstvo k hromadnému transportu a odjezdu z Jevíčka. 13. března nastoupili 
všichni Židé bez rozdílu stáří, pohlaví, nemoci do pivovarského nákladního auta a nákladního 
auta pana Krejcara, který je odvezl do stanice Jevíčko-Jaroměřice. Tam Židé přestoupili do 
nákladních vozů. Transportováni byli i Židé z Jaroměřic a Úsobrna, kteří v Jevíčku bydleli. 
Celkový počet vystěhovaných Židů dosáhl v Jevíčku čísla 111. Do tohoto počtu jsou zapo-
čítáni i Židé z Jaroměřic a Úsobrna. Nejmladším bylo šestiměsíční dítě Hynka Jelínka. Každá 
jednotlivá osoba si s sebou mohla vzít pouze jedno zavazadlo těžké 50 kg včetně peřin. Dále 
si s sebou mohli vzít jen 100 Kč na osobu.  Židé i v této situaci nepřestávali ztrácet optimis-
mus, věřili, že jedou pouze pracovat. Po naložení do vozů odjeli do Skalice nad Svitavou, se 
zastávkou v Boskovicích, kde bylo přibráno další židovské obyvatelstvo. Poté odjeli do Brna. 
V Brně se shromaždiště osob vybraných k transportu nacházelo od listopadu 1941 v Brně 
– Černých Polích na ulici Merhautova č. p. 37 v budově bývalé Městské odborné školy pro 
ženská povolání. Sem se museli deportovaní dostavit na přesně stanovenou hodinu. Násled-
ně byli společně se svými zavazadly označeni přiděleným číslem, které je doprovázelo celou 
dobu. Po prokázání totožnosti se u různých stolů vyřizovaly náležitosti spojené s transpor-
tem – odevzdávaly se klíče od bytu, potravinové lístky, peníze, kmenové listy, osobní doklady  
a cennosti. Nakonec museli všichni podepsat prohlášení, ve kterém se vzdali svého majetku 
ve prospěch vystěhovaleckého fondu. Na tento průběh dohlíželi celou dobu němečtí dozorci, 
kteří zároveň kontrolovali, zda někdo neukrývá zakázané věci.
Na shromaždišti panoval chaos a stísněná nálada, což často vedlo k nervovému zhrouce-
ní přítomných. Náboženská obec zajišťovala základní lékařskou péči a stravu. Na transport 
se čekalo 3–5 dní. Židé spali na slamnících dle svých přidělených čísel, přičemž ženy, muži 

a děti byli ubytováni v jedné místnosti. 
Samotný transport pak začal v noci, kdy 
postupně speciální tramvaj odvezla Židy na brněnské nádraží, kde byl připraven vlak. Do 
vagonů Židé nastupovali dle přidělených čísel. Do jednoho vagonu se jich vešlo 50–60, a 
to i se svými zavazadly. V každém transportu byl následně vybrán vedoucí a pořádková 
služba, která měla zajistit pořádek během nastupování do vlaku.

Většina jevíčských Židů se stala součástí transportu Ac, který byl vypraven 19. března 1942 
v počtu 1 000 osob. Z nich přežilo jen 43.  Do transportu Ad, který z Brna odjel 23. března 
1942, nastoupila Charlotta Jellinková a Max Löw. Jako poslední odjeli Rudolf Michal Stam-
pf, Vítězslav Stampf a Ela Stamfová, kteří se stali součástí transportu Ai, který z Brna odjel 
8. dubna 1942.  
Cílem transportů byl Terezín.  Přesněji řečeno, Židé vystoupili na stanici Bohušovice nad 
Ohří, odkud museli se svými zavazadly jít ještě tři kilometry pěšky do Terezína. Odtud byli 
jevíčští Židé dále transportováni na různá místa, a to do Treblinky, Osvětimi, Lublinu, Piaski, 
Malého Trostince, Izbice, Rigy, Zámošče a Varšavy.

Po odchodu Židů z Jevíčka přišel 15. března 1942 do města smíšený pár (křesťansko-
-židovský) z Boskovic. „Dostali klíče od jednotlivých bytů a paneláků a vyklízeli tam věci. 
Oblečení a drobnější věci odvezli na městský úřad, nábytek pak do místní synagogy.“ Zde si 
ho rozebrali Němci. 
Písemnosti židovské náboženské obce a inventář byly v rámci celo-protektorátního naříze-
ní odevzdány do Prahy. Šlo vlastně o záchranu předmětů ze zrušených synagog. Jednalo 
se o předměty liturgické i běžného užívání. V Praze je pečlivě inventarizovali a uschovali. 
Z Jevíčka došlo k inventarizování věcí v říjnu 1942, kdy jistý profesor Woskin odevzdal 
obrazy, diplomy a dokumenty. Další věci byly Praze dodány v listopadu 1942. Roku 1944 
se do Prahy odeslaly zbylé úřední dokumenty z Jevíčka. Jednalo se například o korespon-
denci, kulturní výbor, bankovky, cestovní průkazy, dodávkové knihy a mnohé další.
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Vystěhování jevíčských Židů
Ludmila Dobrozemská

Nicméně životy nevinných již nebylo možné vrátit. Životy těch, kte-
ří světu rozhodně nevládli ani jím nijak nehýbali a jejichž případná 
vykutálenost ničím nepřekulovala mazanost a prohnanost ostatních 
Jevíčáků. Holé životy jako zázraky a zároveň dary, které byly dopřány 
alespoň těm, na něž jsme mohli v Roce židovské paměti dle možností 
zavzpomínat a přiblížit osudy jejich rodin. Rodiny Antonie Pavlátové, 
roz. Bleierové, rodiny Mirjam Laurenčíkové, roz. Stampfové, či rodiny 
Hynka Jelínka (mimo jiné též nezapomenutelného hospodského, jenž 
roztáčel zlatavý jevíčský mok na přelomu 60. a 70. let 20. století na naší 
legendární plovárně na Žlíbkách). Posledního jevíčského Žida, který se 
v malohanácké metropoli narodil i zemřel.     
Podle dostupných pramenů, s nimiž Ludmila Dobrozemská, autorka 
knihy Židovská obec Jevíčko, pracovala, stejně jako z kusých vzpomínek 
pamětníků, přežila holocaust ještě Lea Beerová. Do transportu odešla 

se vší pravděpodobností s ostatními jevíčskými Židy v onom osudovém 
březnu 1942 a do Jevíčka se vrátila po skončení války v roce 1945. Zde 
se však měla zdržet jen velmi krátce, aby se záhy vypravila na cestu 
do nové domoviny na Blízkém východě, kde se právě rodil Stát Izrael. 
Při své srpnové potulce po Novém židovském hřbitově v pražských 
Vinohradech jsem se v slunečném dopoledni zlehoučka ztrácel. Mezi 
četnými náhrobky z již dlouhé poválečné éry jsem bedlivě nasával  
a pokorně vzýval kontinuitu pražských židovských rodin. Nevím, zdali 
by se při sčítání lidu našel dnes v Jevíčku někdo, kdo by se v kolonce 
národnosti dokázal k židovskému etniku přihlásit. Neznám nikoho. Což 
ale neznamená, že z naší genetiky kulturně-společenské židovství již 
nadobro vyprchalo. Kdepak. Opak budiž pravdou. Nezdolná židovská 
paměť je tomu zajisté dosti přesvědčivým důkazem.            
A tak šalom alejchem! Mír s vámi, přátelé!

                    Ruda B. Beran
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Dvě výročí MUDr. Otakara Reisse (1890-1945)
Michal Schuster

V souvislosti s významným českým lékařem MUDr. Otakarem Reis-
sem, který byl svým osobním i profesním životem spjat s Jevíčkem, si 
letos připomínáme hned dvě kulatá výročí. V květnu uplynulo 75 let 
od jeho předčasné smrti a v září 130 let od jeho narození. Je tedy jistě 
na místě si tuto zajímavou osobnost alespoň stručně připomenout. 
Narodil se jako Otakar Václav 24. září 1890 v Jindřichově Hradci  
v rodině Františka Reisse (1853–1918), gymnaziálního profesora ma-
tematiky a fyziky, později ředitele gymnázia na Londýnské ulici v Pra-
ze a mj. také autora jedné z tehdejších středoškolských učebnic fyziky.
O. Reiss studoval nejprve gymnázium v Domažlicích a poté na Králov-
ských Vinohradech v Praze. Po maturitě studoval medicínu na lékař-
ské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se stal jeho velkým vzorem 
učitel MUDr. Josef Thomayer (1853–1927), profesor vnitřního lékařství 
a jeden ze zakladatelů české lékařské vědy. Když roku 1914 vypukla 
první světová válka, byl Reiss v předposledním ročníku. Vzhledem  
k tomu, že rakouská armáda potřebovala lékaře, musel odpromovat 
o rok dříve a celou válku pak působil jako vojenský lékař (na srbské, 
ruské a později italské frontě). 
V listopadu 1919 dr. Reiss nastoupil jako lékař na klinice u prof. La-
dislava Syllaby (1868–1930), předního československého internisty 
a neurologa a též osobního lékaře prezidenta T. G. Masaryka. Díky 
prof. Syllabovi se dr. Reiss dostal do Jevíčka, kam jej roku 1920 vyslal 
na lékařskou praxi do zdejší Masarykovy zemské plicní léčebny. Tam 
studoval problematiku plicní tuberkulózy pod vedením vynikajícího 
odborníka primáře MUDr. Rudol-
fa Lubojackého, prvního ředitele  
a budovatele tohoto ústavu. 
Jevíčko se pro dr. Reisse stalo osu-
dovým – seznámil se tu se svou 
budoucí manželkou Emílií roz. 
Tillovou z významné jevíčské lé-
kárnické rodiny, s níž se roku 1922 
oženil. Toho roku došlo i k další 
zásadní události v životě dr. Reisse, 
neboť byl ve věku 32 let jmenován 
ředitelem nově vzniklé léčebny 
dětské tuberkulózy v Šumperku, 
kam se se svou ženou přestěhoval 
(zde se jim později narodily dvě 
děti, dcera Karla a syn Jiří).
Během svého šestnáctiletého 
působení v Zemské Masarykově 
dětské léčebně v Šumperku se dr. 
Reiss zasloužil mj. o modernizaci 
a rozšíření ústavu, navýšení počtu 
odborného personálu a zavedení 
ústavní školní výuky dětí. Záhy po 
svém nástupu inicioval také ote-
vření pobočky Masarykovy ligy 
proti tuberkulóze v Šumperku, 
která fungovala jako bezplatná lé-
kařská poradna.
Po podepsání Mnichovské doho-
dy a německé okupaci pohrani-
čí v říjnu 1938, kdy byl Šumperk  
i s dalšími pohraničními oblastmi 
připojen k nacistickému Němec-
ku, musel dr. Reiss své dosavadní 
působiště opustit. A tak se navrátil 
zpět do Jevíčka, kde se zdejší lé-
čebna, v níž se stal primářem dět-
ského oddělení, stala útočištěm nejen jeho, ale i části dětských paci-
entů ze Šumperka. Na rozdíl od moderního pracoviště v Šumperku 
byl v Jevíčku na dětském oddělení nucen pracovat ve skromnějších 
lékařských, ale také kapacitních podmínkách. I přesto se mu svépo-
mocí podařilo zdokonalit jeho provoz a vybavení. Brzy se s velkým 
úsilím a energií sobě vlastní zapojil do chodu celého ústavu, a tím  
i do léčebné péče o dospělé pacienty.

Také v Jevíčku se dr. Reiss dále vzdělával, účastnil se lékařských sezení, 
přednášel své poznatky, vydával řadu odborných článků k tuberku-
lózní problematice a podílel se na práci jevíčské Masarykovy ligy pro-
ti tuberkulóze. Kromě toho byl činný v místní Tělovýchovné jednotě  
Sokol a to až do jejího rozpuštění roku 1941. Měl široké kulturní, filo-
zofické a literární zájmy. Z angličtiny přeložil knihu povídek siouxské-
ho kmene „Večery ve wigwamu“, která vyšla roku 1922 ve významném 
pražském nakladatelství Jana Laichtera. 
V Jevíčku působil dr. Reiss do ledna 1942, kdy byl předčasně ve věku 
52 let z politických důvodů penzionován. Podařilo se mu najít místo 
vedoucího Ligy proti tuberkulóze v Boskovicích, odkud odešel v led-
nu 1943 do Prahy. Jen s obtížemi si tam našel práci (daleko od rodiny, 
která zůstala v Jevíčku) v pražských ambulatoriích a v poradně v Ří-
čanech, kde mohl vykonávat rozsáhlejší lékařskou praxi. Na základě 
falešných diagnóz a předstíraných i provedených zákroků zachraňo-
val řadu českých občanů před nasazením na nucené práce do Říše. 
Sám však nacistické perzekuci neunikl, neboť byl na základě anonym-
ního udání 16. února 1944 zatčen gestapem, vyslýchán a uvězněn.  
V této souvislosti byla dvakrát na brněnské gestapo předvolána i jeho 
manželka. Po třech měsících byl dr. Reiss 19. května bez jakéhokoliv 
vzneseného obvinění propuštěn. Gestapo naštěstí neodhalilo ani to, 
že dr. Reiss navázal kontakt a finančně podporoval protinacistickou 
zpravodajskou skupinu radisty Jiřího Potůčka.
Rekonvalescenci prožil doma s rodinou v Jevíčku, kde jej zastihlo ně-

kolik prohlídek ze strany gestapa 
a 4. října 1944 také druhé zatče-
ní. Záminkou se stal jeho výrok  
o věrnosti prezidentu E. Benešovi 
v jednom ze zabavených dopisů 
a nalezená šavle k jeho česko-
slovenské důstojnické uniformě.  
Dr. Reiss byl opětně uvězněn ve 
věznici v Praze-Pankráci, kde byl 
krutě vyslýchán a kde také během 
jediné povolené návštěvy napo-
sledy uviděl svou rodinu. 
V únoru 1945 byl převezen do 
vězení terezínské Malé pevnosti, 
kde ve velké cele, v níž se tísnilo 
několik set vězňů, v nesnadných 
podmínkách a bez jakýchkoliv 
lékařských prostředků ošetřoval 
spoluvězně. Když v dubnu 1945 
vypukla ve věznici tyfová epide-
mie a dr. Reiss se infikoval, nadále 
pokračoval v pomoci potřebným. 
Zaplatil za to životem a na sa-
mém sklonku války 2. května 1945  
zemřel. Pochován byl ve společ-
ném hrobě na tzv. národním hřbi-
tově v Terezíně, kde jej připomíná 
jeden z náhrobků. 
Po skončení druhé světové války 
nebyla osobnost dr. Reisse za-
pomenuta. V Šumperku po něm 
byla roku 1945 nazvána ulice  
ležící v blízkosti bývalého sanato-
ria a in memoriam byl jmenován 
čestným občanem. O rok později 
byla na jeho památku v sanatoriu 
umístěna bronzová deska, jejímž 

autorem je významný brněnský sochař František Šenk (1914–1978), 
rodák z Velkých Opatovic. Ani Jevíčko nezapomnělo – roku 1946 byla 
dr. Reissovi slavnostně odhalena pamětní deska na budově dětského 
pavilonu v sanatoriu, roku 1947 byl připomenut na desce válečným 
obětem z řad jevíčských Sokolů a jeho jméno je uvedeno také na po-
mníku obětem druhé světové války na Komenského náměstí. 
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Muřinoh gratuluje  
osmnáctému vylosovanému poutníkovi,
který úspěšně doputoval za Krchomilkou.
Je jím Monika Pekárková z Prahy,
jíž zasíláme knihu Muřinoh a Krchomilka  
s věnováním autora.

Mívalo někdy řemeslo zlaté dno?
Mgr. Helena Ulčová

tesařů, truhlářů a zedníků, 
který byl v Jevíčku evido-
ván od roku 1785 a zahr-
noval vlastně všechna ře-
mesla, která zpracovávala  
a pracovala se dřevem. Po 
zrušení cechů v roce 1850 
se z původního společen-
ství  oddělilo například 
stolařství.
O stolařství bych prá-
vě dnes ráda hovořila. 
Tato profese se dlouho-
době dědila v jedné je-
víčské rodině, a to již od 
roku 1835. Byla to rodina 
Schichova, dle rodokme-
nu zpracovaného dneš-
ním jevíčským občanem 
a přímým potomkem 
panem Jiřím Schichem.  
V dlouhé stolařské tradici je jako první stolař v rodině zaznamenán 
pan Josef  Schich (* 1818). Jméno i řemeslo zdědil jeho syn Josef 
(*1859), v další generaci následoval Rudolf (*1889) a Ferdinand 
(*1893 - zůstal svobodný). Lety se rodina zakladatele stolařské firmy 
rozrůstala a další potomci se uplatňovali i v různých jiných profesích 
a řemeslech.
Rodina stolaře Josefa Schicha vycházela jistě ze skromných začátků. 
Na předměstí vlastnila přízemní domek, který sloužil zajisté nejen  
k bydlení, ale i provozování řemesla. První plány na přístavbu stolař-
ské dílny ke stávajícímu domku pochází z roku 1898 a jsou uloženy   
v Městském muzeu Jevíčko (archív stavitelů rodiny Mackerlovy, jenž 
byl darován muzeu). K další přestavbě objektu a rozšíření stolařské 
živnosti o pohřebnictví dochází v letech 1911, v roce 1920 jsou roz-
šířeny hospodářské stavby směrem do zahrady. K zásadní přestavbě 
obytné části domu došlo v roce 1926, kdy dům získal dnešní podo-
bu. V přízemí domu byla zřízena místnost pro vystavení výrobků pro 
pohřebnictví. Zde je možno říct, že tato profese provázela všechny 
generace rodiny Schichů.  
Musíme se však vrátit k existenci stolařské dílny do první republi-
ky. Majitel tehdy investoval prostředky do zařízení dílny  moderními 
stroji poháněnými elektromotorem. Pomocí důmyslné konstrukce 
pod stropem byl umožněn chod strojů pomocí zavěšených pohon-
ných řemenů, kterými se daly spustit postupně všechny stroje, tzv. 
transmise. Dílna na svém místě překonala i dobu komunálních služeb, 
kdy původní živnosti byly zestátněny a často to pro ně bylo přímo 
likvidační, ne však pro tuto dílnu.
Mimo jiné byla dílna vybavena i množstvím ručního nářadí, dochova-
ného do dnešních dnů.
Majitel domu a dílny pan Jiří Schich mi umožnil její návštěvu. Věřte 
mi, vážení čtenáři, dosud jsem nikdy neviděla tak ucelenou kolekci 
ručního stolařského nářadí zavěšenou na policích, transmisi a stroje 
na masivních fundamentech. Ještě dnes budily respekt.
Dovedu si i nyní představit ty šikovné ruce stolaře, který dle požadav-
ku a představy zákazníka vytváří dílo, které možná ještě dnes někde 
ve vašich domácnostech slouží svému účelu nebo zdobí váš interiér.

Položili jste si někdy otázku, která je v záhlaví článku? Byla vůbec ně-
kdy doba, kdy mělo řemeslo pověstné zlaté dno? Za minulé éry se 
říkalo: Pokud chceš sehnat řemeslníka, jdi do hospody, tam vše seže-
neš, domluvíš a zařídíš.
A dnes? Vím jen, že v současnosti najít kvalitního, šikovného řemesl-
níka, ke všemu s volným časem, kdy ho potřebujete, toť přímo zázrak.
Ale podívejme se do minulosti ve vztahu řemeslo a město. Všichni 
víme, že podstatný charakter města tvořili právě řemeslníci sloučeni 
v cechy. Měšťan a mistr v cechu v jedné osobě býval nejednou i sou-
částí řízení obce. 
V samotném Jevíčku byl nejstarší cech krejčích. Jeho vznik je datován 
do roku 1562. V následujících letech se jejich počet znásobil. V roce 
1732 bylo evidováno 8 cechů, v následujícím roce již 13 a v roce 1804 
bylo cechů již 16. Pod pojmem cechy se skrývala řemesla zahrnující 
různé podobné obory. Později dochází ke specializaci a diferenciaci 
řemesel podle používaných materiálů a z hlediska účelu výrobku.    
Do počátku 18. století bylo cechovní zřízení silnou vazbou, která byla 
potřebná ke každodennímu životu a další existenci jednotlivce v rámci 
celku. V první polovině 18. století v důsledku objevů a technických 
vynálezů působí cechy jako brzda pokroku. Byly proto v roce 1850 
zrušeny. I když nastupuje manufakturní a následně průmyslová výro-
ba, stále přetrvává v menších městech i řemeslná výroba vycházející 
ze starých cechovních tradic.
Především se zachovala jistá rodinná řemeslná tradice. Řemeslo se 
dědilo z otce na syna, a to po několik generací. Zachován zůstával 
způsob výroby, i když často obohacený o nové výrobní  postupy za-
vedení elektřiny a strojů k obrábění, a preciznost hotových výrobků.
V dnešním povídání bych se ráda zmínila původně o cechu bednářů, 

Židovské svátky  
v židovském roce 5781 

ve 4. čtvrtletí gregoriánského kalendáře roku 2020 

SUKOT, 3. - 9. října 
Sukot - Svátek stanů, ale též Svátek sklizně, patří 
mezi svátky poutní. Židovská tradice o něm referuje 
rovněž jako o čase společné radosti. Začíná se sla-
vit 15. tišri, což většinou připadá na říjen, a slaví se 
sedm dní. Sukot obecně připomíná putování Izraele pouští po vyve-
dení z Egypta a přebývání ve stanech. Nejtypičtějším znakem svátku 
Sukot jsou proto suky, doslova stany nebo přístřešky.

SIMCHAT TÓRA, 11. října  
Simchat Tóra aneb Radost z Tóry je židovský svátek, 
jenž se slaví po skončení svátku Sukot a připadá na 
něj ukončení ročního cyklu čtení z Tóry a zahájení 
nového. Oslavy svátku jsou provázeny průvody se 
všemi svitky Tóry uchovávanými v synagoze. 

CHANUKA, 11. - 18. prosince  
Chanuka (doslova zasvěcení), známá také jako Svá-
tek světel, je osmidenní židovský svátek připomína-
jící zázrak při opětovném vysvěcení druhého Chrámu 
po povstání Makabejských ve 2. století př. n. l. Cha-
nuka se slaví po osm dní, počínaje podle židovského 
kalendáře 25. dnem měsíce kislev, což podle gregoriánského kalen-
dáře připadá na období od konce listopadu do konce prosince. 
Chanuka připomíná opětovné vysvěcení druhého Chrámu poté, co 
byl znesvěcen vojsky Antiocha IV. Podle Talmudu našli Židé po pří-
chodu do Chrámu pouze jednu nádobu s čistým olivovým olejem, 
která stačila pro chrámovou menoru na jeden den. Zázrakem však 
olej hořel po osm dní, což stačilo, aby byl vylisován, připraven a po-
svěcen nový olej. Na paměť tohoto divu se zapalují svíce a jí se jídla 
připravená na oleji.


