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Slovo úvodem… 

  

31. října 2019 zemřel ve věku 87 let pan František Plech, který počínaje rokem 1983 

nenapodobitelným způsobem vedl kroniku našeho města. Naposledy se jeho ruka dotkla listu 

č. 225 v pátém díle kroniky, když psal o Gymnáziu v Jevíčku a zmiňoval mimo jiné úspěchy 

jeho studenů v krajských a celostátních soutěžích. Pan učitel Plech, rodák z Jevíčka, začínal 

s učitelováním na Znojemsku. Od roku 1954 začal jako dvaadvacetiletý učitelský elév působit 

v našem regionu – Mladějově, Jaroměřicích a nejdéle pak v Biskupicích, kde byl také 

dlouholetým kronikářem. Kromě kronikářské práce se František Plech přes půl století věnoval 

popularizaci regionální historie, především rodného Jevíčka, ale i okolních obcí Malé Hané. 

Obsáhnout všechny zájmy a záliby pana učitele Plecha by vydalo na samostatný zápis 

v kronice, samostatnou knihu – jeho přínos pro celkový společensko-kulturní život v Jevíčku 

byl obrovský a všeobjímající.   

Pane učiteli, díky za to, díky za Vaši píli, rozhled a precizní vedení městské kroniky. 

Právem se obávám, že Vámi nasazená laťka nebude dlouho překonána… Čest Vaší památce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografie ze září roku 2011: František 

Plech ve zvonici svojí milované věže, 

na kterou nesčetněkrát vystoupil, a po které 

od roku 1993 neúnavně provázel 

návštěvníky.  
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Pan František Plech ukončil svoji práci kronikáře rokem 2018, kdy započal a takřka 

dokončil svůj poslední zápis. Z rozhodnutí rady města jsem byl na konci srpna 2020 

ustanoven kronikářem města. Historii města a společenskému dění se věnuji dlouhodobě, ať 

už jako učitel na místní základní škole nebo později při svém působení v samosprávě. Mým 

úkolem je tedy sestavit zpětně zápis za rok 2019, který bude mít nově elektronický formát. 

Kroniku jsem se rozhodl rozčlenit do šestnácti kapitol, ve kterých se budu snažit postihnout 

většinu dění ve městě a blízkém regionu. Do textu jsem se rozhodl vložit ilustrační obrázky 

a fotografie, jejichž umístění má spíše grafický význam a dále mají přispět k členění textu. 

Zdrojem fotografií je fotogalerie města, vlastní archív, a zejména v případě prvních dvou 

kapitol také internet. Co se týče příloh, tyto jsou uvedeny v závěrečné kapitole, a jsou nedílnou 

součástí kroniky. Pokud jsem něco důležitého přece jen opomněl, nechť laskavý čtenář promine. 

Ke zdrojům informací mohu uvést, že těmi stěžejními jsou Jevíčský zpravodaj, výroční 

zpráva o činnosti MěÚ Jevíčko a jeho organizačních složek za rok 2019, webové stránky 

města, koncepční materiály ke strategickému rozvoji města a regeneraci památek, výroční 

zprávy organizací ve městě a samozřejmě vlastní archiv s osobní účastí na nejrůznějších akcích 

města. Pokud jde o nadregionální, celostátní a mezinárodní události, zde jsem s ohledem 

na časový odstup v provádění zápisu čerpal zejména z informací na internetu a v regionálním 

tisku – hlavně pak ve Svitavském deníku. Důležitým zdrojem informací jsou i jednotliví 

přispěvatelé, které jsem osobně oslovil. Děkuji za vyhovění mé žádosti o podklady pro zápis 

do kroniky města. Nemyslím si, že by kronika měla být pouhou sumarizací událostí ve městě, 

ale měla by také obsahovat historický a společenský kontext. Proto jsou důležitým inspiračním 

zdrojem publikace o Jevíčku od nejstarších až po nejnovější práce, jako například kniha 

PhDr. Koudelky z roku 2018.  

V případě, že je některý z autorů textu citován, je tato skutečnost na stránkách 

kroniky zmíněna. Pokud jsem si „vypůjčil“ myšlenky některého z kolegů či kolegyň, předem jim 

za to děkuji. Současně jsem si vědom, že se jedná o můj osobní pohled na dění ve městě, který 

nemusí být totožný s názorem jiných. Budu tedy rád za případný komentář či dobře míněnou 

radu. Chci velice ocenit počin města, které se rozhodlo digitalizovat všech dosavadních pět 

dílů kronik, od Pamětní knihy města Jevíčka, do které události 

zapisoval od roku 1921 řídící učitel Emil Tutsch, až po dosud poslední 

pátý díl, zpracovaný Františkem Plechem. Pamětní kniha je unikátní 

mimo jiné tím, že na své třetí straně obsahuje podpis prezidenta T. G. 

Masaryka, který naše město v roce 1929 navštívil. Úplným závěrem 

mohu konstatovat, že k práci na kronice jsem se snažil přistoupit 

osobitým způsobem bez snahy kopírovat své předchůdce. 
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I. Mezinárodní a celostátní události, statistika 

V celosvětovém měřítku můžeme rok 2019 nazvat rokem protivládních protestů. 

Přičemž protesty zasáhly především asijské, africké a latinskoamerické země. Nepokoje se 

však nevyhnuly ani Evropě, kdy např. ve Francii protestovalo 

Hnutí Žlutých vest proti reformám prezidenta Macrona. 

Hlavními příčinami nepokojů byly obecně především ekonomické 

nerovnosti, korupce a touha po větších politických svobodách. 

Hlavním symbolem „Roku protestů“ se však stal v polovině roku 

čínský Hongkong, jak popíšu níže. 

Rok 2019 ale můžeme nazvat také „Rokem, kdy nedošlo k brexitu.“ Původně měla 

Velká Británie opustit EU už na konci března. Britští poslanci ale v Dolní sněmovně odmítli 

schválit brexitovou dohodu vyjednanou premiérkou Theresou Mayovou. Mayová po další sérii 

neúspěšných jednání s opozicí i EU 24. července podala demisi a v úřadu ji vystřídal Boris 

Johnson. Ani tomu se nepodařilo brexitovou dohodu protlačit Dolní sněmovnou. 28. října 

po počátečním váhání Francie země EU schválily takzvaný pružný odklad do konce ledna 

2020.  

15. dubna ve večerních hodinách začala hořet katedrála Notre-Dame v Paříži. Celý 

svět sledoval, jak se oheň šíří, a během hodiny zaplavila internet videa bortící se střechy 

a sanktusové věže. Hasiči se s ohněm definitivně vypořádali až 

druhý den v poledne. Poté začaly padat sliby o rychlé 

rekonstrukci katedrály. Po sérii návrhů, jak památku obnovit, 

včetně skleníku na střeše, schválil prezident Macron projekt, 

který počítá s původní podobou věže. 

Z finálového souboje v prezidentských volbách na Ukrajině 21. dubna vyšel jako vítěz 

Volodymyr Zelenskyj se ziskem 73,22 % hlasů. Dosavadního prezidenta Petra Porošenka tak 

ve funkci vystřídal jednačtyřicetiletý komik a svět nevěděl, co od něj má čekat. Bylo jasné, že 

nezkušený politik bude muset řešit řadu závažných problémů a zejména vztah s Ruskem 

a válku s ruskými separatisty na východě Ukrajiny.  

Mezi 23. a 26. květnem lidé z celé Evropské unie vyrazili k volebním urnám. Účast 

byla 50,95 % – nejvyšší od roku 1994. Nejvíce ze 750 křesel 

získala frakce Evropská lidová strana (182). Následovala jí 

frakce Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (153). Tyto 

dvě strany ale poprvé po 40 letech nezískaly většinu. Nejvíce 



Zápis do kroniky města Jevíčko za rok 2019 
 

 

 

5 

 

posílily třetí liberální a pátá nacionalistická frakce. V menší míře pak také čtvrtá Zelení – 

Evropská svobodná aliance. V Česku vyhrálo ANO, druhá byla ODS a třetí Piráti. 

9. června po řadě menších demonstrací a protestech proti zavedení tzv. extradičního 

zákona (pozměňovací návrh zákona na vydávání lidí do ciziny) vyšly do ulic Hongkongu 

stovky tisíc až milion demonstrantů. Poté se rozjela série stávek 

a protestů, které už nezastavilo ani stažení návrhu zákona 

správkyní města Carrie Lamovou. Demonstranti chtěli víc, 

například rezignaci Lamové nebo propuštění zadržovaných. 

Původně poklidné protesty se později zvrhly v násilné střety 

policie, která nejednou střílela ostrými na útočící demonstranty. Situace se zklidnila až poté, 

co prodemokratičtí kandidáti vyhráli místní volby. 

Od 15. června má Slovensko svoji první prezidentku. V tento den složila právnička 

Zuzana Čaputová prezidentskou přísahu a stala se první prezidentkou Slovenska, pátou 

v pořadí. Po složení slibu přednesla svůj první projev v úřadě 

prezidentky. Řekla, že bude usilovat o to, aby byla prezidentkou 

všech občanů, pronesla také následující větu: „Neprišla som 

vládnuť, prišla som slúžiť občanom, obyvateľom, Slovensku.“  

Ani rok 2019 se neobešel bez přírodních katastrof. Jednou z nejviditelnějších bylo 

řádění tropické bouře Dorian na přelomu srpna a září na jihovýchodě USA a přilehlých 

ostrovech. Dorian v době vstupu nad Elbow Cay v soustroví Baham přinesl vítr o průměrné 

rychlosti 295 kilometrů v hodině. Vyrovnal se tak rekordu nejsilnějšího atlantického hurikánu 

z roku 1935, kdy pobřeží USA zasáhl hurikán Labor Day. Dorian napáchal největší spoušť 

právě na Bahamách, kde bylo potvrzeno 70 obětí a téměř 300 nezvěstných.  

25. listopadu došlo v německém Sasku ke krádeži století. Stačilo pár minut a z proslulé 

drážďanské klenotnice Grünes Gewölbe zmizely unikátní šperky, diamanty a drahé kameny 

z historické sbírky německé spolkové země Sasko. Dva zloději se 

vkradli do budovy zamřížovaným oknem, rozbili sekerou vitrínu 

a odnesli si šperky z 18. století. Hodnota klenotů je díky jejich 

jedinečnosti a historickému odkazu nevyčíslitelná, klenotnická 

hodnota dosahuje až částky jedné miliardy eur.  

V prosinci 2019 byly v čínském městě Wu-chan zpozorovány případy lidí se zápalem 

plic neznámého původu. Byly spojeny s velkoobchodním trhem Chua-nan, na němž se  

v tisíci stáncích kromě ryb a dalších mořských plodů prodávají i kuřata, bažanti, netopýři, psi, 
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hadi a jiná zvířata. Prvotní hypotézou bylo, že se jedná 

o koronavir pocházející od zvířat, což se následně potvrdilo. 

V globalizované době bylo jen otázkou krátkého času, kdy se 

pandemie koronaviru rozšíří do celého světa. Tyto události tak 

předurčily neblahý fenomén roku 2020. 

Také rok 2019 v České republice lze nazvat „Rokem protestů.“ Za třicet let 

od sametové revoluce se žádné iniciativě nepodařilo uspořádat v jednom roce protivládní 

demonstrace, na nichž by se sešlo více než čtvrt milionu lidí. 

Spolku Milion chvilek pro demokracii ano. Spolek, který založilo 

několik mladíků v čele s Mikulášem Minářem, se stal iniciátorem 

největších demonstrací od listopadu 1989 - a to v červnu 

a listopadu na pražské Letné, kam přišlo skoro 300 tisíc lidí. 

Davy vyšly do ulic, aby především vyjádřily svou nespokojenost s předsedou české vlády a jeho 

kauzami. 

Ještě před konáním těchto obřích demonstrací proběhla ve dnech 5. až 9. března 

historická návštěva premiéra Andreje Babiše v USA. O čem snil prezident Miloš Zeman 

od zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem, se splnilo až předsedovi vlády, který byl 

Trumpovým hostem v Oválné pracovně Bílého domu ve Washingtonu. Na pracovní cestě 

do USA jej doprovázela manželka Monika Babišová. 

Česká basketbalová reprezentace vedená Tomášem Satoranským v první polovině září 

okouzlila na mistrovství světa konaném v Číně. Česká republika, která se zúčastnila 

závěrečného turnaje poprvé v samostatné historii, obsadila 

konečné 6. místo a zajistila si postup do olympijské kvalifikace. 

Při svém úspěšném tažení turnajem dokázali čeští basketbalisté 

porazit soupeře zvučných jmen – Turecko, Řecko, Brazílii nebo 

Polsko a v celkovém pořadí přeskočili i reprezentaci USA.  

Film Nabarvené ptáče, unikátní dílo české kinematografie, se postaral na začátku září 

o to, že po 25 letech se dostal český snímek i mezi soutěžní filmy na prestižním festivalu 

v Benátkách. Jde o téměř tříhodinovou velice syrovou černobílou adaptaci románu Jerzyho 

Kosińského z období druhé světové války, kde se minimálně mluví 

a téměř nehraje hudba. V Benátkách obdržel film režiséra 

Václava Marhoula cenu studentské poroty. Novináři pak 

ve svých recenzích hovořili o filmu jako adeptovi na Oscara.  
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Na začátku prosince audit Evropské komise potvrdil, že premiér Andrej Babiš je 

ve střetu zájmů. Podle Evropské komise Andrej Babiš porušuje 

české i evropské právo. Začalo se spekulovat o tom, kolik miliard 

bude muset Česko vracet z unijních dotací vyplacených 

Agrofertu. Andrej Babiš jakákoli obvinění odmítl s tím, že žádné 

dotace nezneužil a jeho firmy jsou od roku 2017 ve svěřeneckých 

fondech, do jejichž chodu nezasahuje.  

Desátého prosince zavraždil dvaačtyřicetiletý Ctirad V. šest lidí v ostravské 

nemocnici, sedmý člověk zemřel o dva dny později. Podle vyšetřovatelů si měsíce vsugerovával, 

že je vážně nemocný a nikdo ho nechce léčit. Pachatel začal střílet krátkou zbraní před půl 

osmou ráno v čekárně traumatologie. Masakr trval několik minut a střelec po něm z nemocnice 

uprchl. Po pronásledování a vystopování policií pár hodin po činu spáchal sebevraždu. 

V polovině prosince představil premiér Andrej Babiš Národní investiční plán. 

Na jednom místě vláda roku 2019 shromáždila ze svého pohledu zásadní investice, které 

vnímá jako potřebné. Tento plán by měl sloužit příštím premiérům, 

ministrům, hejtmanům, primátorům, starostům, prostě všem veřejným 

investorům. „Národní investiční plán na příštích 30 let je součástí naší 

strategie České republiky – země pro budoucnost,“ uvedl předseda vlády. 

„Hlavní věc je, že se připravují projekty. Než bude vyřešeno celé 

financování, musí ministr vědět, co řídit a začít se připravovat, i když 

ještě nemá peníze,“ řekl Andrej Babiš.

Český statistický úřad uváděl tyto údaje vztažené k roku 

2019, údaje ke státnímu rozpočtu jsou převzaty z webu MF ČR: 

❖ Počet obyvatel ČR    10.649.800 (začátek roku) 

❖ Počet obyvatel Pardubického kraje  520.316 (začátek roku) 

❖ Meziroční míra inflace   2,8 % (průměr) 

❖ Průměrná cena pohonných hmot  31,87 Kč Natural 95, 31,67 Kč nafta (průměr) 

❖ Procento nezaměstnanosti ČR  2,87 % (konec roku) 

❖ Procento nezaměstnanosti okres Svitavy  2,67 % (konec roku) 

❖ Příjmy státního rozpočtu ČR   1.523,23 mld. Kč 

❖ Výdaje státního rozpočtu   1.551,74 mld. Kč 

❖ Schodek státního rozpočtu   28,51 mld. Kč 

❖ Veřejný dluh ČR    1.7 bil. Kč 
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II. Odešli navždy… a kulatá výročí 

V roce 2019 nás navždy opustila celá řada jedinečných osobností společenského, 

kulturního a sportovního života. Zde je vzpomínka na některé z nich.  

7. ledna v časných ranních hodinách zemřel ve věku 85 let 

legendární divadelní, filmový a televizní herec, dabér a recitátor 

Luděk Munzar. Zemřel doma ve svém domě v pražských 

Modřanech na následky prodělaných vážných onemocnění. 

5. února 2019 večer zemřel ve věku 88 let Václav Vorlíček, 

autor populárních Tři oříšků pro Popelku a řady 

nezapomenutelných komedií a seriálů. Scenárista a režisér Vorlíček 

patřil ke klasikům naší komedie a současně k nejvýraznějším 

československým filmařům s mezinárodním potenciálem. 

Ve věku 70 let v pondělí 20. května zemřel trojnásobný mistr světa 

Formule 1 Niki Lauda. Tituly mistra světa ve Formuli 1 získal 

Lauda v letech 1975, 1977 a 1984. Spojen je se stájí Ferrari, i když 

pro vzpínajícího se koně získal jen první dva tituly, poslední vyhrál 

s McLarenem. 

6. července ve věku 88 let zemřel Josef Koutecký – lékař, 

který věřil v léčbu těla i duše. V 60. letech založil v Československu 

dětskou onkologii, v roce 1983 stanul v čele první samostatné 

onkologické kliniky. Po sametové revoluci byl čtyři funkční období 

děkanem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.  

Pro milovníky či obdivovatele Karla Gotta nebo i jen pro ty, kdo měli prostě rádi jeho 

písničky, začal říjen smutnou zprávou – Český slavík v úterý 1. října krátce před půlnocí 

zemřel. Nedlouho po velkolepě oslavených osmdesátinách. 

Posmutněly miliony lidí nejen u nás, ale i ve velké části Evropy; 

v Německu, v Rakousku, na Slovensku, v Rusku…V polovině září 

Gott na svém Facebooku oznámil, že trpí akutní leukémií 

a ambulantně se léčí ve Všeobecné nemocnici v Praze. „Zhruba před 

rokem a půl se u mě objevila porucha krvetvorby v podobě myelodysplastického syndromu,“ 

uvedl zpěvák s tím, že i přes několik druhů léčby onemocnění postupně přešlo v akutní 

leukémii. Během jeho bezmála šedesátileté kariéry se prodalo 50 milionů nosičů alb s jeho 
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nahrávkami, což z něj činí nejúspěšnějšího českého interpreta všech dob. Celkem vydal 

293 sólových alb na domácí scéně i v zahraničí.  

 10. října zemřel ve věku nedožitých 76 let pan Ladislav Müller, který byl dlouholetým 

starostou Sboru dobrovolných hasičů Jevíčko. Pan Müller se stal členem sboru dobrovolných 

hasičů v Jevíčku již 25. března 1958, od roku 1961 působil jako 

člen výboru a v roce 1981 se stal starostou Okrsku Jevíčko. V roce 

1995 byl zvolen starostou sboru dobrovolných hasičů v Jevíčku. 

Tuto funkci vykonával až do roku 2015, kdy se stává čestným 

starostou. Více o přínosu p. Müllera pro SDH uvádím ve třinácté 

kapitole věnované mimo jiné jevíčským hasičům. 

 31. října zemřel ve věku 87 let pan František Plech, jemuž se věnuji v úvodním slově. 

Za dobu svého působení v samosprávě města jsem měl to štěstí se 

s panem Františkem Plechem mnohokrát potkat, ať na půdě 

městského úřadu, kam neúnavně přinášel svoje příspěvky 

do Jevíčského zpravodaje a historické zajímavosti psané 

na klasickém psacím stroji, nebo na kulturních akcích, na které 

vytrvale jako kronikář docházel, byť pro něj byl pohyb zejména v posledních letech života 

obtížný. Pan František Plech byl aktivní až do konce svých sil a jeho smrtí končí jedna etapa 

regionální vlastivědy Malé Hané, jíž se po celý profesní život věnoval. 

Kromě uvedených osobností chci vzpomenout alespoň jmenovitě některé další. V roce 

2019 ukončili svoji pozemskou pouť také herec Jiří Pecha (28. 2.), herec Stanislav Zindulka 

(14. 3.), hokejový trenér Luděk Bukač (20. 4.), herec Václav 

Postránecký (7. 5.), členové DJC Václav Kotek (25. 7.) a Jaroslav 

Weigel (5. 9.), herečka Vlasta Chramostová (6. 10.), poslední 

federální premiér Jan Stráský (6. 11.) a režisér Vojtěch Jasný 

(15. 11.). Fotbalové fanoušky zajisté zarmoutila zpráva 

o předčasném tragickém úmrtí fotbalového reprezentanta Josefa Šurala (29. 4.). 

Z kulatých výročí roku 2019 připomenu 50 let od smrti Jana Palacha, který se 

16. ledna 1969 upálil na Václavském náměstí v Praze na protest proti potlačování svobod 

po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. 28. ledna 1919 před sto lety byla 

založena brněnská Masarykova univerzita. Taktéž před sto lety - 28. června 1919 byla 

podepsána Versailleská mírová smlouva, kterou byla oficiálně ukončena první světová válka. 

21. července tomu bylo 50 let, co astronaut Neil Armstrong v roce 1969 vstoupil jako první 

člověk na povrch Měsíce.  
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Pokud bych měl uvést některé z výročí vztahující se přímo k našemu městu, vzpomenu 

70. výročí letecké katastrofy, při které dne 26. května 1949 došlo k havárii dvou vojenských 

letadel typu Siebel C-3A nad Jevíčkem a Jaroměřicemi. Díky této 

havárii zahynulo celkem 14 příslušníků Československého 

vojenského letectva. Obě obce se u příležitosti tohoto smutného 

výročí rozhodly osadit z iniciativy Ing. Pavla Vykydala 

informační panely na místech obou pomníků, které připomínají 

okolnosti této tragédie. 26. května 2019 zde také proběhly pietní akty s přeletem vojenských 

letadel AČR Gripen.  

V listopadu proběhla připomínka 30. výročí „sametové 

revoluce“. Třicet let svobody jsme oslavili koncertem skupiny 

Hradišťan s kapelníkem Jiřím Pavlicou v sále hotelu Morava 

15. listopadu 2019 a přímo v den výročí také vzpomínkovou akcí 

na Palackého náměstí z iniciativy jevíčských skautů.  

Před 130 lety v roce 1889 byla během 11 měsíců postavena budova dnešního gymnázia, 

a ještě toho roku se v ní začalo učit. Pozemek pro stavbu zemské vyšší reálky „s vyučovací řečí 

českou“ poskytl opatovický hrabě Herberstein. Již 22. srpna 1898 bylo započato s výkopovými 

pracemi a 9. října 1898 byl slavnostně položen základní kámen 

budovy určené „Vědě a umění.“ Za necelý rok poté olomoucký 

stavitel Václav Wittner, jehož společnost stavbu realizovala, 

symbolicky předal budovu tehdejšímu starostovi Emanuelu 

Sedláčkovi. Stalo se tak 17. září 1899. 
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III. Rozvojové projekty v regionu Moravskotřebovska a Jevíčska  

Region Moravskotřebovsko a Jevíčsko tvoří 33 obcí sdružených do dobrovolného 

svazku obcí, který kopíruje hranice správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Moravská Třebová. Na území regionu, který čítá zhruba 

42 tis. hektarů žije asi 26 tisíc obyvatel. Počet obyvatel v území ORP 

Moravská Třebová má sestupnou tendenci. Od roku 2012 bohužel stále 

dochází k úbytku obyvatel. Za posledních sedm let je na území ORP 

Moravská Třebová o 559 obyvatel méně než v roce 2012. Situace není 

pro území příznivá již více než 10 let.  

Moravskotřebovsko a Jevíčko se nachází na pomezí tří krajů, a to Pardubického, 

Jihomoravského a Olomouckého, a díky svým specifikům je řazeno mezi hospodářsky 

problémové regiony. Samotné Jevíčsko je správním obvodem pro jedenáct obcí od Březiny až 

po Hartinkov, přičemž na tomto území žije cca 6 600 obyvatel. Samotné město Jevíčko je 

v současné době 28. největší obcí v Pardubickém kraji (celkem ze 451 obcí).  

Mezi hlavní události celého regionu s dopadem na většinu jeho obyvatel patří projekt 

nové nemocnice následné péče v Moravské Třebové. Po tom, co v loňském roce dalo krajské 

zastupitelstvo tomuto projektu zelenou, se podařilo dokončit 

projektovou dokumentaci a stavbu povolit. Stavět se začne 

v roce 2020. Součástí projektu je kromě samotné nemocnice 

následné péče s 90 lůžky také stravovací provoz, rehabilitace, 

administrativně-provozní část a stanoviště záchranné služby 

včetně stání pro sanitní vozy. Díky komfortnějšímu uspořádání vnitřních prostor dojde 

k efektivnějšímu provozování zdravotní péče. Například devadesát lůžek léčebny dlouhodobě 

nemocných bude umístěných na jednom patře. Další pozitivní zprávou je, že nově u nemocnice 

přibydou parkovací místa. Jedná se o zcela unikátní investici do zdravotnického zařízení 

v regionu a vedení kraje za to přísluší velká pochvala.  

Nebyla to jediná krajská investice v našem regionu a městě. Ze strany Pardubického 

kraje jako zřizovatele bylo investováno do rekonstrukcí a oprav 

budov v areálu Odborného léčebného ústavu Jevíčko, kdy 

nejnákladnější byla rekonstrukce nového pavilonu plicní 

rehabilitace, která přišla na 39 milionů korun. V roce 2019 

probíhala také realizace energetických úspor na budově gymnázia 

spočívající ve výměně oken a zateplení dvorní části fasády, která 

bude dokončena v roce 2020 a přišla podle údajů na krajském webu na více než 31 miliónů 
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korun. Po opravě střechy dostane historická budova bývalé vyšší zemské reálky z roku 1899, 

dnešní gymnázium, „nový kabát“. Opět za to patří krajským představitelům velký dík. 

Ale nejen krajské investice se odbývaly v našem městě, o těch obecních budu psát 

v samostatné kapitole, ale zmínit musím událost s výrazným dopadem na zaměstnanost 

v našem městě a regionu. 19. července 2019 byla za přítomnosti vedení společnosti REHAU, 

zástupců Pardubického kraje, města Jevíčko a dalších hostů 

slavnostně otevřena nová výrobní a skladovací hala nesoucí 

označení PEPSIN. Společnost REHAU v těchto prostorách 

zaměstná do budoucna až 170 zaměstnanců. Cesta k otevření 

nové haly a logistického centra nebyla snadná. Obnášela vyřešení 

složitého povodňového území, dlouhý povolovací proces a zejména investici německých 

vlastníků ve výši cca 6,8 mil. Euro. Pro naše město je takový projekt velikým přínosem, 

v regionu je ukotven solidní a stabilní zaměstnavatel s dlouhou výrobní historií a působištěm 

po celém světě.  

REHAU působí v České republice již 27 let. V roce 1992 byla založena obchodní 

centrála v Praze, v roce 1994 následovala v Moravské Třebové výstavba prvního závodu. 

O 17 let později byl otevřen závod v Jevíčku. REHAU během let 

opakovaně investovalo do svých českých poboček, které mají 

v současné době přes 1 000 zaměstnanců. REHAU je nezávislá 

a stabilní rodinná společnost s více než 20 000 zaměstnanci 

ve více než 170 pobočkách po celém světě. Již více než 70 let se 

REHAU soustředí na zpracování polymerů a usiluje o to, aby vyrobené produkty byly stále 

lehčí, pohodlnější, bezpečnější a efektivnější a dodává inovativní produkty do zemí celého 

světa. 

Pokud se týká projektů na modernizaci silnic v našem regionu, již dlouhodobě je 

v povědomí záměr opravy silnice mezi Jevíčkem a Jaroměřicemi. Projektová příprava 

dlouhodobě očekávané rekonstrukce pokračovala i v tomto roce, 

zdrželo ji majetkoprávní vypořádání pozemků kolem 

komunikace, které jsou k opravě potřeba. Stejně tak je v přípravě 

rozsáhlá oprava silnice mezi Zadním Arnoštovem a Křenovem, 

která navazuje na 1. etapu z Jevíčka do Zadního Arnoštova, 

která byla provedena již v letech 2014 – 2015. V Jevíčku je pro příští rok dohodnuta 

spolupráce se Správou a údržbou Pardubického kraje na komplexní rekonstrukci ulice 

Okružní II od křižovatky Olomoucká po křižovatku Biskupická. 
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IV. Obyvatelstvo, počasí a životní prostředí 

Počet obyvatel České republiky na začátku roku 

2019 byl 10 649 800 a meziročně vzrostl o 44,1 tisíce, 

k růstu došlo výhradně zahraniční migrací. 41 % migračního 

zisku tvořili Ukrajinci. Počet narozených byl loni meziročně 

mírně nižší, úroveň plodnosti ale neklesla, a na jednu ženu 

připadalo v průměru 1,7 dítěte. Počet sňatků dál rostl, již šestým rokem v řadě, přičemž 

rozvodovost stagnuje na 45 % manželství končících 

rozvodem. Věkové složení obyvatel České republiky 

ukazuje následující graf k 1. 1. 2019. Je zřejmé, že 

nejpočetnější věkovou skupinou jsou osoby mezi 

40. až 50. rokem věku, konkrétně vedou 

pětačtyřicátníci, tedy takzvané „Husákovy děti“ 

z poloviny sedmdesátých let minulého století. 

Co se týče počtu obyvatel k 1. 1. 2019 v Jevíčku – oficiální údaje uveřejněné 

na webových stránkách ČSÚ se mírně liší od údajů z evidence obyvatel MěÚ Jevíčko. Český 

statistický úřad uvádí údaj 2 841 obyvatel (1 391 mužů, 1 450 žen), zatímco web města 

nabízí oficiální údaj z evidence obyvatel 2 798 (vč. Zadního Arnoštova). V roce 2019 se 

jevíčským rodičům narodilo 25 dětí, zemřelo 24 jevíčských spoluobčanů, do Jevíčka se 

přistěhovalo 37 nových obyvatel, odstěhovalo se 57 obyvatel. Ve struktuře obyvatel dle 

pohlaví mají ve městě Jevíčko mírnou převahu ženy. Průměrný věk obyvatel byl 40,5 roku. 

Ve věkové struktuře obyvatel města Jevíčka lze zaznamenat 

nepříznivý demografický vývoj – stárnutí populace, ke kterému 

však dochází v celé České republice. Podle informací matriky 

MěÚ Jevíčko zemřelo v matričním obdvodu Jevíčko (tj. na území 

města) 52 osob, v matričním obvodu Jevíčko proběhlo 31 sňatků 

a byla vydána 3 osvědčení k církevnímu sňatku. 

Z historického hlediska dosáhlo město Jevíčko největšího populačního rozmachu v roce 

1910 (3 603 obyvatel). Pokles počtu obyvatel, který lze zaznamenat mezi roky 1930 a 1950, 

byl především způsobený deportací židovského obyvatelstva do koncentračního tábora 

v Terezíně a odsunutím německy mluvících obyvatel po 2. světové válce. Od roku 1950 je také 

patrný výrazný pokles obyvatel žijících v Zadním Arnoštově, místní části města Jevíčka. Zde 
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žilo ve zmíněném roce 1910 celkem 820 obyvatel, před 2. světovou 

válkou pak 660 obyvatel a v roce 1950 již jenom 175 obyvatel.  

Nyní krátce k údajům o počasí a klimatickým podmínkám. 

Podle údajů ČHMÚ z meteorologické stanice Jevíčko byl 

nejteplejším dnem roku 2019 1. červenec s průměrnou teplotou 34,3 °C, nejchladnějším dnem 

potom 23. leden s průměrnou teplotou -4,6°C. Průměrná teplota letních měsíců (červen - srpen) 

2019 na území ČR byla 19,5 °C, což je o 2,5 °C více než normál 1981 - 2010. Léto 2019 se 

tak stalo nejteplejším od roku 1961. Nejteplejším naměřeným měsícem byl přitom červen, který 

byl také nejteplejším měsícem v historii měření. Rok 2019 byl po roce 2018 druhým nejteplejším 

v historii měření Českého hydrometeorologického ústavu. Průměrná teplota v České republice 

byla 9,5 °C.  

Roční úhrn srážek pro Pardubický kraj byl 657 mm, což je 94 % dlouhodobého 

srážkového krajského normálu (1981 - 2010) a o 200 mm více než v roce předchozím. 

V České republice napršelo v roce 2019 v průměru 634 mm 

srážek, to představuje 92 % dlouhodobého celostátního průměru 

1981 - 2010 (686 mm). V absolutních číslech byl v průměru 

pro ČR nejvydatnější květen (91 mm) a naopak srážkově 

nejchudší únor (31 mm). Podle ČHMÚ byl rok 2019 suchý, 

zejména kvůli hodnotám průtoků českých řek. Projevy hydrologického sucha ale nebyly tolik 

výrazné jako v roce 2018. Nejvíce suchými měsíci byly červenec až září.  

Jak jsem již předeslal v předcházejícím odstavci, patřily roky 2018 a 2019 k nejsušším 

za posledních takřka 60 let. V roce 2019 dokonce došlo k přepisování rekordních maximálních 

teplot v západní Evropě. Mnohem teplejší zimy, než tomu bylo 

v minulosti, způsobily úbytek počtu dnů se sněhovou pokrývkou 

nejen v nížinách, ale i ve vyšších polohách. Sucho jako 

hydrometeorologický extrém se vyvíjí pozvolna a jeho projevy 

i dopady se objevují s určitým zpožděním. Málo srážek, vysoké 

teploty, a tím i vyšší výpar vody, způsobí nejprve nedostatek půdní vlhkosti. Poté se snižuje 

průtok na vodních tocích, a nakonec zásoby podzemních vod. 

Sucho se tedy neblaze projevilo nejen ve vodohospodářství, zemědělství, ale působilo 

kalamitní stavy zejména v lesnictví díky přetrvávajícím problémům s kůrovcem, se kterým se 

Česká republika potýká již několik let. A byl to i případ Jevíčka, kdy město provádělo 

zvýšenou těžbu kůrovcem postižených porostů. Město je vlastníkem 114,5 ha lesních pozemků 

převážně v lokalitách ve směru na Zadní Arnoštov. V roce 2019 bylo odtěženo 4,09 ha 
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porostů napadených kůrovcem. Z celkového množství 1 824,95 m3 vytěženého dřeva bylo 

1 429,39 m3 těžbou kůrovcovou. Asanace kůrovcové hmoty se 

podle odborného lesního hospodáře nedařila včas provádět i přes 

nárůst těžebních prostředků a dvojnásobného množství vytěžené 

hmoty během roku. Výskyt kůrovce v kalamitní oblasti Jevíčko-

předměstí byl ve smrkových lesích v majetku města nadměrný. 

Rada města se rozhodla v květnu k přijetí opatření v rámci boje proti vysychání půdy 

v České republice, kdy celkem deset městských travnatých 

ploch, které byly doposud sekány pracovníky města 

na nízký pokos, bude udržováno jako luční porost. Jedná 

se o evropský trend, ke kterému se již připojila celá řada 

evropských metropolí a měst. Co se týče zeleně ve městě 

a na veřejných prostranstvích, kromě uvedeného opatření 

rady města ohledně sečení obecních pozemků, došlo k bezpečnostnímu ořezu vzrostlé lípy 

na frekventovaném místě vlevo před hřbitovní bránou.  

Bohužel i v tomto roce jsme řešili nebezpečný pád veliké větve z větší ze dvou líp 

v parku na Komenského náměstí. Zasahovali zde v polovině května i hasiči. Proto město 

začalo uvažovat o radikálním ořezu obou vzrostlých stromů. 

Tentokrát se nikomu nic nestalo, ale co kdyby… Ekologický 

význam stromů na stanovišti je jistě veliký, město Jevíčko 

nemůže ignorovat jejich zdravotní stav, doporučení odborně 

způsobilých osob a nečinností riskovat zdraví občanů i případné 

škody na majetku. Město však i vysazovalo nové stromy např. v souvislosti s komplexní 

rekonstrukcí ulice Soudní byly provedeny v prostoru za synagogou parkové úpravy s výsadbou 

sloupových habrů.  

V oblasti odpadového hospodářství a produkce směsného komunálního odpadu 

v jevíčských domácnostech (z vývozu popelnic) můžeme konstatovat, že tato se navýšila 

oproti loňskému roku 2018 o 43 tun. Tohoto odpadu bylo 

vyprodukováno v roce 2019 celkem 686 tun. V případě celé ČR 

došlo také k navýšení a to o 97 tis. tun na celkových 5,9 mil. tun 

všech druhů odpadů. Město je provozovatelem sběrného dvora, 

jehož provoz je schválen souhlasem Krajského úřadu 

Pardubického kraje, který byl rozhodnutím ze dne 4. 11. 2019 prodloužen do 31. 10. 2023. 

Na sběrném dvoře mohou občané města odevzdat odpady dle schváleného provozního řádu.  
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Sběr tříděného odpadu probíhá prostřednictvím barevných kontejnerů na 23 sběrných 

místech ve městě o celkovém počtu kontejnerů 106 ks. Město je zapojeno do systému  

EKO-KOM (odměna za vytříděné množství odpadů v roce 2019 

činila 408 180 Kč). Město je aktivně zapojeno do zpětného 

odběru elektrozařízení v systému ASEKOL, ELEKTROWIN, 

EKOLAMP a ECOBAT. Odměna za sběr vyřazených 

elektrozařízení v roce 2019 činila 66 610 Kč. Celkové náklady 

na likvidaci odpadů byly 2 610 tis. Kč, příjmy dosáhly 

2 167 tis. Kč. Kromě kontejnerů 1100 l na bioodpad vážených SUEZ město zajišťovalo 

ve vlastní režii týdenní svoz „zeleného odpadu“ od občanů 

ve velkoobjemových kontejnerech ze 4 stanovišť po městě. 

Základní sazba poplatku za likvidaci komunálního odpadu 

činila v roce 2019 560 Kč. I nadále probíhala projektová 

příprava pro výstavbu nového sběrného dvora na ulici Třebovské, 

kdy v roce 2019 probíhalo stavební řízení. Závěrem připomenu, 

že 6. 4. 2019 proběhla na území Jevíčka historicky první akce „Ukliďme Česko“ organizovaná 

partou nadšenců za spolupráce města Jevíčko při svozu odpadků, kterých se sesbíralo 

cca 1,5 tuny! 
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V. Obecní záležitosti, hospodaření a investice, bytová oblast 

Zastupitelstvo města vykonává svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné 

působnosti obce podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Jako 

nejvyšší samosprávný orgán si může vyhradit rozhodování 

i o dalších věcech samostatné působnosti města, mimo pravomocí 

vyhrazených radě města. Na druhé straně však nemůže svoje 

pravomoci svěřené zákonem přenést na jiné orgány obecní správy. 

Zastupitelstvo města Jevíčko je patnáctičlenné a v roce 2019 

pracovalo ve stejném složení jako po komunálních volbách v roce předchozím. V roce 2019 se 

zastupitelstvo města sešlo na dvanácti řádných zasedáních. Kromě toho proběhlo 13. 5. 2019 

navíc pracovní zasedání zastupitelstva k problematice odpadového hospodářství. Usnesení 

ze zastupitelstva města jsou zveřejňována na internetové adrese města www.jevicko.cz. 

Rada města má 5 členů a je tvořena starostou Dušanem Pávkem, místostarostou 

Miroslavem Šafářem a dalšími radními Pavlem Vykydalem, Rudolfem Beranem a Miloslavem 

Parolkem. Rada města Jevíčka je výkonným orgánem v oblasti 

samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu 

města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města 

rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Zatímco zastupitelstvo se 

schází 1x měsíčně, rada zasedá jednou za čtrnáct dní a v minulém 

roce se radní sešli celkem 24x. Usnesení z rady města jsou zveřejňována na internetové adrese 

města www.jevicko.cz. Nejzásadnější rozhodnutí zastupitelstva a rady zmiňuji v odstavci 

věnovanému investicím města. 

Městský úřad Jevíčko je pověřeným obecným úřadem 2. stupně a vykonává státní 

správu na úseku matričních činností a agendy podle stavebního zákona pro region Jevíčska, 

což je 11 spádových obcí na území cca 15 388 ha s celkovým 

počtem cca 6 600 obyvatel. Město Jevíčko hospodařilo s příjmy 

91,5 miliónů korun, z čehož polovinu tvořily daňové příjmy, tedy 

daně, které stát přerozděluje obcím. Další příjmy od státu jsou 

na činnost škol ve městě, knihovny, JSDH a další oblasti. Město 

mělo příjmy z vybírání místních poplatků, z prodejů nemovitostí, výběru nájmů a dále např. 

lesního hospodářství. 

http://www.jevicko.cz/
http://www.jevicko.cz/
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K hospodaření a rozpočtu uvádím základní informace z podkladů finančního odboru 

MěÚ Jevíčko. Rozpočet pro rok 2019 byl schválen v prosincovém zastupitelstvu roku 2018 

jako schodkový. Bylo naplánováno, že rozdíl mezi příjmy 

a výdaji bude kryt přijatým úvěrem ve výši 18 000 000,00 Kč. 

Úvěrem bylo financováno zateplení bytů na ul. K. Čapka 

č. p. 782, 783 a komplexní rekonstrukce ulice Soudní. V průběhu 

roku 2019 bylo dále reagováno na finanční potřeby města 

a zastupitelstvo postupně schválilo celkem 10 rozpočtových opatření. Město mělo 

k 31. 12. 2019 na účtech o 8 421 113,42 Kč více oproti minulému roku, stav peněžních 

prostředků k 31. 12. 2019 byl celkem 12 502 893,45 Kč. 

Nejdůležitějším zdrojem příjmů každého města, jak již bylo řečeno, jsou daně.  

Celkové výnosy z daní byly v roce 2019 oproti roku 2018 o 2 881 480 Kč vyšší. V rámci výše 

uvedených rozpočtových opatření došlo k navýšení plánovaných příjmů o 27 293,60 tis. Kč 

a plánovaných výdajů o 19 218,82 tis. Kč. Přijaté dotace 

a vyšší nedaňové příjmy byly důvodem navýšení rozpočtu 

v oblasti příjmové. Díky vyšším zdrojům mohly být provedeny 

akce částečně financované z poskytnutých dotací a činnosti, 

které původně v rozpočtu nebyly. Celkem investiční výdaje 

činily 35 291,53 tis. Kč, běžné výdaje 58 995,82 tis. Kč. 

Schodek hospodaření byl umožněn díky zapojení úvěrových prostředků. Na splacení 

předchozích úvěrů město vynaložilo částku 6 845,72 tis. Kč. Výsledek hospodaření a vývoj 

rozpočtu jsou zřejmé z následující tabulky: 

Třída  Skutečnost  Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
po změnách 

1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 49 467 099,44 48 504 810,00 49 467 000,00 

2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 15 154 878,59 8 609 100,00 15 133 530,00 

3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 687 292,00 0 3 686 290,00 

4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 23 244 924,48 7 124 200,00 23 244 892,00 

CELKEM PŘÍJMY 91 554 194,51 64 238 110,00 91 531 712,00 

5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 58 995 824,88 46 122 010,00 59 153 300,00 

6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 35 291 532,21 29 130 000,00 35 317 530,00 

CELKEM VÝDAJE 94 287 357,09 75 252 010,00 94 470 830,00 
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Město Jevíčko vrhlo do hlavních investičních akcí, rekonstrukcí infrastruktury 

a obnovy památek podle údajů investičního oddělení ve výroční zprávě MěÚ 2019 celkem 

22,5 mil. Kč, což obnáší necelých 24 % výdajů rozpočtu na rok 2019. Dá se tedy říci, že město 

čtvrtinu výdajové části rozpočtu cíleně proinvestovalo 

a prostavělo, což není špatný výsledek. Celkový balík investic, 

rekonstrukcí a obnov byl přitom ještě vyšší, jak bylo uvedeno 

v předchozím odstavci. Rozdíl mezi prostředky města a celkovým 

objemem investic dokrývaly získané dotace a v malé míře 

spoluúčasti zainteresovaných subjektů jako svazku vodovodu nebo římskokatolické farnosti. 

Uvedená částka neobsahuje drobné opravy objektů města, komunikací, chodníků nebo 

veřejného osvětlení, které bývají pravidelně plánovány do rozpočtu města. Obnově památek 

se budu věnovat v samostatné kapitole, uvedu tedy pouze stručně hlavní a největší investiční 

akce. 

Na ulici Barvířské probíhala v roce 2019 1. etapa výstavby bytového domu s pěti 

nájemními byty, na kterou město čerpalo významnou dotaci z evropských fondů. Ulice Soudní 

se dočkala komplexní rekonstrukce s výměnou vodovodu 

a kanalizace, novou dlažbou a veřejným osvětlením. Velmi 

povedeným počinem v oblasti podpory školství a sportu byla 

rekonstrukce školního atletického hřiště spolufinancovaná dotací 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2,6 mil. Další investicí 

do bytového fondu bylo zateplení bytových domů č. p. 782, 783 na sídlišti Karla Čapka, 

při kterém byly kromě fasády zatepleny stropy sklepních prostor a vyměněna okna v bytech. 

Na tato opatření byla též čerpána dotace z evropských fondů. Kromě těchto „nejvíce 

viditelných“ investic byly realizovány i investice další, podrobnosti uvedu v následující 

kapitole. 

Důležitým ukazatelem v hospodaření města je ukazatel úvěrového zatížení. Město 

Jevíčko splácelo v roce 2019 následující úvěry u České spořitelny – na zateplení mateřské 

školy, na rekonstrukci ulice Okružní IV, na protipovodňová 

opatření v souvislosti s rozšířením areálu REHAU a na nákup 

hasičského vozidla CAS Tatra. Posledně jmenovaný úvěr byl 

splacen 31. 12. 2019. Procento dluhové služby pro rok 2019 bylo 

7,5 %, což je dáno podílem splátek úvěrů vůči celkovým příjmům. 

Ke konci roku 2019 mělo město vůči České spořitelně závazek 

za všechny úvěry v celkové výši 24 014 280 Kč, přičemž ke konci roku předchozího byla částka 

o polovinu nižší, tj. 12 860 000 Kč. 
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V bytové oblasti zajišťuje město opravu, údržbu a pronájem celkem 150 bytových 

jednotek. V roce 2019 byly příjmy z nájemného v celkové výši 4 558 329 Kč. Náklady 

na opravy bytů byly ve výši 943 870 Kč. Náklady na provoz 

společných kotelen bytových domů Kobližná č. p. 125, 

M. Mikuláše č. p. 551 a Svitavská č. p. 838 byly ve výši 

473 000 Kč. V těchto částkách nejsou zahrnuty náklady 

na rekonstrukce bytových domů K. Čapka č. p. 782, 783 

a výstavba domu Barvířská 560, o kterých bude podrobněji 

zmínka v následující kapitole. Podstatnou změnou je provedená optimalizace nájemného, 

jejímž důvodem bylo na sjednocení cen nájemného v městských bytech podobného charakteru. 

Nové nájemné v městských bytech bylo schváleno radou města na 21. schůzi 9. 9. 2019 s tím, 

že toto vejde v platnost od příštího roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis do kroniky města Jevíčko za rok 2019 
 

 

 

21 

 

VI. Stavební ruch a průmysl ve městě, doprava a podnikání 

Díky zainvestování pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Římských 

legií,“ kterou město provedlo ve dvou etapách v roce 2016 (inženýrské sítě) a 2018 

(komunikace a chodníky) probíhalo další rozšiřování města 

západním směrem. V průběhu roku vyrostlo na nové ulici, 

pojmenované podle archeologického nálezu římského 

pochodového tábora, několik nových domů, které začaly být také 

obývány jejich majiteli. K dalšímu rozšiřování města došlo díky 

dokončení zmiňovaného projektu PEPSIN, kterým se rozšířil výrobní areál společnosti 

REHAU v Jevíčku na ulici Biskupické.  

Pokud by pan Plech připravoval zápis do kroniky za rok 2019, jako největší investiční 

akci by jistě uvedl rekonstrukci ulice Soudní, která se svými cca 14,5 miliony nejvíce zatížila 

obecní rozpočet. Jistě by v zápise také ocenil způsob, kterým byla rekonstrukce pojata a fakt, 

že jí byl společně s ulicí Růžovou navrácen její historický charakter. 

Součástí rekonstrukcí byla výměna vodovodu, kanalizace včetně 

přípojek, veřejného osvětlení, provedení rozvodů kabelové televize, 

zadláždění komunikace a chodníků žulovou dlažbou. K realizaci se 

připojila společnost ČEZ Distribuce a.s. s uložením horního vedení 

do země a společnost CETIN s uložením horního vedení do země. Rekonstrukci pro město 

realizovala společnost MERTASTAV s.r.o., na realizaci finančně přispěl částkou 650 tis. 

Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná. V příštích letech bude, věřme, doprojektován 

a zrealizován prostor před budovou kláštera. 

Hned, jak to bylo možné, se na začátku roku rozběhlo zateplování bytových domů 

K. Čapka 782, 783, pro něž se v Jevíčku vžilo přízvisko „Plumlovy.“ Hlavním důvodem 

revitalizace byl stav problematických dřevěných výklopných oken a časté požadavky 

nájemníků na jejich přetěsnění a seřízení. Projekt byl tedy kromě 

výměny okenních výplní za izolační trojskla zaměřen na zlepšení 

tepelně technických vlastností konstrukcí objektu, čehož se dosáhlo 

zateplením obvodových stěn minerální vatou a XPS v úrovni soklu 

a taktéž izolací stropu suterénu s izolací podlahy půdních prostor. 

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU ve výši 42 % způsobilých nákladů akce, 

což obnáší cca 4,1 mil. Kč z celkových 10,1 mil. Kč, zhotovitelem akce byla firma STAVKOM 

Boskovice. 
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Od poloviny dubna byla zahájena velká investiční akce, která se týkala rozsáhlého 

území severozápadní části města. Společnost VČE Montáže realizovala pro společnost ČEZ 

Distribuce přeložku horního vedení NN do země na ulicích 

Svitavská, K. H. Borovského, Nerudova, Nappova a K. Čapka 

naplánovanou ve spolupráci s městem. V rámci realizace došlo 

k odstranění stávajících betonových sloupů ČEZ a střešních konzol 

na nemovitostech. Po položení kabelů a přehutnění výkopů byl kryt 

zasažených chodníků vydlážděn betonovou dlažbou. Akce si vynutila osazení několika 

nových sloupů veřejného osvětlení ze strany města.  

Nejen město Jevíčko, ale i ostatní subjekty v tomto roce realizovaly rozvojové projekty. 

Velkou investici dokončila v květnu ve svém areálu Hanácká zemědělská společnost 

Jevíčko a.s., a sice objekt nových stájí pro několik stovek dojnic vč. moderní kruhové dojírny. 

Stavbu v hodnotě několika desítek miliónů Kč provedla společnost 

K-STAV Třebíč s. r. o.  Ve spolupráci s městem inicioval zemědělský 

podnik také opravu obslužné komunikace od areálu Hanácké 

zemědělské společnosti Jevíčko po hranice katastru obce Víska 

u Jevíčka v délce 881 m. Cesta, která byla v havarijnímu stavu, je 

využívána jak k veřejnému provozu, tak zemědělskou a městskou technikou při dopravě 

na kompostárnu v obci Víska. Na tuto investici ve výši 2,6 mil. Kč přispěje v průběhu 3 let 

město Jevíčko 50 %. Opravu provedla společnost M-Silnice a.s. v průběhu května a června. 

Po delší časové odmlce se v Jevíčku v průběhu roku 2019 začaly budovat zcela nové 

bytové jednotky v rámci projektu „Stavební úpravy objektu Barvířská 560, Jevíčko“, jehož 

autorkou je Ing. Marie Zezulová. Dům na nároží ulic Barvířská a o Kobližná nebyl 

pro potřeby města dlouhodobě využíván, a proto již v předminulém volebním období začalo 

zastupitelstvo řešit jeho další využití. Nový bytový dům je 

zakomponován jako řadový do stávající zástavby v uliční části 

s vestavěným podkrovím. Výsledkem tohoto projektu bude 5 nových 

nájemních bytů v režimu sociálního bydlení. Ke každému bytu bude 

náležet také skladovací kóje s přístupem z atriového dvora, a kromě 

toho zde vzniknou i 3 garážová stání. Realizace, která bude pokračovat i příští rok, letos 

dospěla zhruba do své poloviny. Stavební práce v celkové výši 12 mil. Kč budou cca z 80 % 

hrazeny z Integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce realizuje místní 

firma p. Františka Hanzala.  

Město Jevíčko se opakovaně snažilo získat dotační prostředky na komplexní 

rekonstrukci atletického hřiště, které využívají pro výuku tělesné výchovy žáci a studenti 
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jevíčských škol. Hřiště, jehož nevyhovující stav byl před šesti lety dočasně vylepšen antukou, 

bude moci být po rekonstrukci využíváno v průběhu školního roku delší časový úsek. Do stádia 

příprav projektu se zapojili kromě škol také členové SDH Jevíčko. V rámci rekonstrukce bylo 

provedeno odvodnění plochy a drenážní vrstvy s novou výsadbou 

trávníku. Na novém oválu byla realizována montáž nových 

betonových obrubníků kvůli rozšíření oválu na 5 m a dále položení 

vodopropustných podkladních vrstev a umělého povrchu 

(stříkaného tartanu). Došlo k vybudování nového vrhačského kruhu 

a revitalizaci sektoru skoku dalekého. Těšit nás může, že celkové náklady cca 3,7 mil. Kč byly 

významně dotovány částkou 2,5 mil. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR.  Rekonstrukci 

hřiště prováděla společnost EKOTERM CZ s. r. o. Letovice.  

Územím města Jevíčko prochází silnice II. a III. třídy, přičemž hlavní dopravní tahy 

regionálního významu se setkávají v historickém centru města, kde přejímají charakter 

místních komunikací – ulice Třebovská, Svitavská, Brněnská a Olomoucká. Nejzatíženější 

komunikací ve městě stále zůstává úsek ve směru od Palackého náměstí po křižovatku u Czech 

Blades, na níž intenzita provozu při posledním sčítání dopravy ŘSD v roce 2010 dosáhla  

3 154 vozidel za 24 hodin (od té doby oficiální celostátní 

sčítání dopravy v gesci ŘSD zatím neproběhlo). Navržena je 

přeložka silnice II/372 prostřednictvím obchvatu vedeného 

podél východního okraje města, která by měla snížit intenzitu 

dopravy v centru města a na ulicích Třebovská a Brněnská.  

Záměr přeložky je důležitý nejen z hlediska ochrany historických, kulturních 

a společenských hodnot, které představuje střed města, ale také z pohledu ochrany obyvatel 

před rušivými projevy dopravy. Jeho případná realizace je však závislá na vůli a finančních 

možnostech Pardubického kraje. S dopravním zatížením města 

souvisí i technický stav místních komunikací, na jejichž zlepšení 

město každoročně vynakládá nemalé prostředky. Územním 

plánem je také vymezen koridor pro budoucí výstavbu rychlostní 

silnice R43, která je vedena západně od města a představuje 

propojení dálnice D1 a rychlostní silnice R35. Jevíčko je členem Svazku obcí pro výstavbu 

rychlostní komunikace R43, který je podpůrným uskupením. V 1. polovině roku 2019 došlo 

k mimořádné aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR s vazbou na R43. Podstatou návrhu 

je umožnění navržení nové komunikace v tomto koridoru nejen v kategorii dálnice, ale také 

jako silnice I. třídy ve čtyř pruhovém či méně pruhovém uspořádání. Výhod to má hned několik 

– větší četnost křižovatek a interakce s územím, lepší přizpůsobení pozemní komunikace 



Zápis do kroniky města Jevíčko za rok 2019 
 

 

 

24 

 

terénu (směrové a sklonové poměry). Navrhovaná mimořádná aktualizace neznamená, že 

uvedený úsek nebude realizován v kategorii dálnice, pouze umožňuje i jiné možnosti, které 

mohou být také čtyř pruhové a jeví se pro danou oblast více vhodné.  

V oblasti podnikání můžeme konstatovat, že ve městě v průběhu roku působilo takřka 

600 podnikatelských subjektů. Nejvíce ekonomicky aktivních 

podnikatelských subjektů ve městě Jevíčku se věnuje poskytování 

služeb souvisejících s velkoobchodem, maloobchodem a opravou 

či údržbou motorových vozidel. Zákazníci si mohli povšimnout 

zrušení obchodu s textilem a hračkami na Kostelní ulici 43 a také 

otevření kavárny BOHO na Palackého nám. 28, která kromě kávy nabízí i drobné občerstvení 

v zajímavém interiéru. 

O významném rozšíření výrobního areálu REHAU Jevíčko jsem psal ve třetí kapitole. 

Budova s názvem PEPSIN, jejíž stavba započala v březnu 2018, se skládá z montážní, 

logistické a administrativní části. Prostor pro montáže zaujímá 

plochu 2 800 m2 a logistická plocha se rozkládá na 4 000 m2. 

Celkově v závodě PEPSIN najde uplatnění přibližně 170 nových 

zaměstnanců. Původní a nový závod odděluje záplavový kanál. 

Ten by měl eliminovat případnou povodeň, která v minulosti již 

několikrát postihla severovýchodní část města Jevíčka. 

V modernizované budově probíhají montáže pro zákazníky, jakými jsou například Audi, 

Peugeot, Porsche, Škoda nebo Volkswagen.   

Nejvýznamnějšími zaměstnavateli ve městě zůstávají 

i nadále spol. CZECH BLADES, která v příštím roce oslaví 

patnáctileté výročí, dále Odborný léčebný ústav Jevíčko, o jehož 

areálu jsem též psal ve zmíněné třetí kapitole. A v neposlední 

řadě poskytují desítky pracovních míst společnosti Hanácká 

zemědělská společnost, MARS nebo AVEKO Servomotory. 

Jevíčko je městem čepelek, proto další prostor věnuji novinkám ve společnosti CZECH 

BLADES, která v roce 2019 dokončila projekt instalace nejpokročilejších evropských 

technologií pro výrobu nerezových holících čepelek. Jejich 

výsledná kvalita je podle sofistikovaných měření i ohlasů 

zahraničních zákazníků srovnatelná, ne-li lepší než kvalita 

nerezových čepelek konkurentů vč. těch, nesoucích proslulé 

značky. Investice v řádu milionů EUR přináší výrobnímu areálu 
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nejen další pilíř dlouhodobé perspektivy, ale upevňuje i nadále pozici společnosti jako 

významného zaměstnavatele a přispěvatele ekonomického, 

sociálního a kulturního rozvoje regionu. Výrobce průmyslových 

čepelek z Jevíčka se tak stal předním světovým hráčem v tomto 

sortimentu. Majitelé průběžně investují do modernizace 

technologie uhlíkatých čepelek, do zařízení sloužících 

ke zlepšování a ověřování kvality i do dalšího vylepšování pracovního prostředí zaměstnanců. 
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VII. Péče o památky, kulturní dědictví  

Regeneraci památek na území města je každoročně věnována náležitá pozornost 

a pravidelně je realizováno několik akcí obnovy. Město přitom čerpá dotace z Programu 

regenerace MPZ od Ministerstva kultury a také dotační prostředky Pardubického kraje. 

V roce 2019 bylo realizováno celkem 9 akcí v rámci Programu regenerace MPZ Jevíčko, 

z nichž nejvýznamnější jsou např. oprava a statické zajištění opěrné 

zdi zámečku, restaurování hlavního oltáře kostela Nanebevzetí 

Panny Marie nebo dokončení obnovy fasády synagogy na jižní 

straně. Odborně ošetřen byl také původní dřevěný barokní mobiliář 

v sakristii kostela, jehož restaurování by mělo pokračovat ještě 

v příštím roce. Kromě toho město požádalo o další dotační prostředky na obnovu hradebního 

tělesa na ulici Okružní IV, které začalo být nebezpečné svému okolí. Souhrnné náklady 

v rámci tohoto programu byly v roce 2019 ve výši cca 2,5 mil. Kč. Podrobněji k jednotlivým 

akcím obnovy níže v textu. 

Oprava a statické zajištění opěrné zdi zámku – opěrná zeď jako součást KP zámku 

byla zejména ve své východní části značně staticky narušena. Z uvedeného důvodu bylo 

v západní straně postupně vyměněno veškeré zvětralé opukové 

zdivo a nahrazeno novým kamenem, došlo k jeho vyarmování 

a zpevnění rabicovým pletivem. Břečťan, který zeď silně 

narušoval, byl mechanicky a chemicky odstraněn. Aby dále 

nepokračovala degradace povrchu a nesnižovala se nosná funkce 

opěrné zdi, byla komplexně obnovena omítka zdi vč. předchozího vyklínování a doplnění 

chybějící opuky. Povrchová úprava jádrové omítky byla provedena dle požadavku orgánu 

památkové péče. Byly provedeny betonáže a stabilizace zhlaví zdi. Původní nestabilní plot 

byl nahrazen novým oplocením z poplastovaných sloupků a pletiva. Realizace BKK STAV 

s. r. o. Jevíčko. Celkové náklady 999 379 Kč, dotační podpora 263 000 Kč. 

Obnova fasády synagogy na jižní straně – v rámci obnovy KP došlo k otlučení 

nesoudržných částí stávající omítky, doplnění jádrovou omítkou 

a k opravě vnějších štukových omítek. Dále byl proveden nátěr 

silikonovou barvou KEIM. V soklové části byla provedena sanace 

systémem CEMIX. Stávající parapety byly nově oplechovány 

z Cu. Realizce LAKMAL s. r. o. Letovice. Celkové náklady 

199 790 Kč, dotační podpora 75 000 Kč. 
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Oprava opěrných pilířů věže zámku – v rámci obnovy KP byly 

vyspraveny statické trhliny v římsách pilířů, které byly následně 

oplechovány měděným plechem. Došlo k otlučení nesoudržných částí 

stávající omítky a doplnění jádrovou omítkou. Dále byla provedena 

sanační stěrka Mapei a oprava vnějších štukových omítek a nátěr 

silikonovou barvou KEIM. Realizace MOLAT s. r. o. Velké Opatovice. 

Celkové náklady 151 197 Kč, dotační podpora 54 000 Kč. 

Obnova hradebního tělesa na ulici Okružní IV za č. p. 329 – kameny v hradbách byly 

uvolněné vlivem povětrnostních poměrů a vlivem náletových rostlin, přičemž ohrožovaly 

bezpečnost sousedních nemovitostí. V rámci obnovy bylo nutné 

korunu zdiva rozebrat a dozdít stejným druhem kamene v šířce 

cca 0,5 m. Hradby byly vyčištěny od náletových dřevin, 

v ostatních částech bylo jednotlivě doplněno chybějící kamenné 

zdivo. Bylo provedeno vyškrábání spár a jejich přespárování 

vápenocementovou maltou přibarvenou světlo stálými pigmenty. 

Realizace TOFRA-STAVBY s. r. o. Jevíčko. Celkové náklady 222 675 Kč, dotační podpora 

54 000 Kč. 

Restaurování sochy sv. Mikuláše Tolentínského – socha byla ohrožena hlavně 

vlhkostí, kterou udržují lípy, pod nimiž socha stojí. S vlhkostí 

souvisí také další jevy, jako usazování biologických depozitů, 

hlavně v místech vodorovných ploch. Bylo tedy provedeno očištění 

od nečistot a biologických náletů se stabilizací hmoty kamene. 

Tmelení poškozených partií památky proběhlo v minimální míře s 

ohledem na potřebné zajištění funkčního a estetického působení 

sochy. Dály byly provedeny lokální barevné retuše. Svatozář byla vyrovnána a lokálně 

přezlacena. Byla provedena závěrečná hydrofobizace. Realizace BcA. Daniel Bartoš, Svitavy. 

Celkové náklady 63 250 Kč, dotační podpora 50 000 Kč. 

Restaurování středového pilíře kašny Jevíčko – v rámci restaurátorského zásahu bylo 

provedeno čištění od nečistot a zbytků nerozpustných solí, stabilizace hmoty kamene – celkové 

zpevnění organokřemičitým zpevňovačem. Odstranění silně 

zvětralé a drolící se hmoty na povrchu kamene. Provedení 

doplnění – modelace původních tvarů – v umělém kameni, 

pojeným hydraulickým pojivem odolným proti namáhání vodou. 

Restaurátor doporučil objednateli nad rámec probíhajících 

restaurátorských prací demontáž amorka, revizi vodovodního 
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systému a oplechování horní mísy olověným plechem. Bude provedeno v následné etapě příští 

rok. Realizace BcA. Daniel Bartoš, Svitavy. Celkové náklady 95 450 Kč, dotační podpora 

80 000 Kč.  

Kromě památkových objektů v majetku města byly 

restaurovány také kulturní památky v majetku Římskokatolické 

farnosti Jevíčko. Jmenovitě se jednalo o restaurování umělých 

mramorů ve spodní části a po stranách hlavního oltáře kostela 

Nanebevzetí Panny Marie a obnovu sochařské výzdoby – andělů 

nad svatostánkem. Odborně ošetřen byl také původní dřevěný 

barokní mobiliář v sakristii kostela, jehož restaurování by mělo pokračovat ještě v příštím 

roce.  

V interiéru kostela byla obnovena sochařská štuková výzdoba na hlavním oltáři 

(dvojice soch andělů s obláčky pod sochou P. Marie a dvě vázy na obloucích portálů). 

Realizace BcA. Daniel Bartoš, Svitavy. Celkové náklady 

523 250 Kč, dotační podpora 500 000 Kč, příspěvek ŘKF 

23 250 Kč. Restaurována byla také spodní část oltáře (oltářní 

menza, oba portálové oblouky s pilastry a přední část mohutných 

podstavců pod sloupy). Jmenované části byly očištěny, praskliny 

a trhliny byly zajištěny injektážemi, chybějící části byly doplněny 

a následně přebroušeny. Na závěr byl celý povrch navoskován a přeleštěn. Realizace ak. soch. 

Nina Jindřichová, Mníšek pod Brdy. Celkové náklady 371 450 Kč, dotační podpora 

327 000 Kč, příspěvek ŘKF 44 450 Kč. 

Program regenerace byl také využit na restaurování první části barokního mobiliáře 

sakristie kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl napaden dřevokaznými škůdci. 

Z důvodu časové náročnosti a technologických postupů byla 

realizace restaurování rozdělena na 2 etapy. V roce 2019 byla 

restaurována část u oken se zabudovaným klekátkem a část 

s prosklenou druhotnou nástavbou z 19. století s předsazeným 

stupněm. V roce 2020 pak bude restaurována centrální část 

s věžovitým nástavcem a tabernáklem a část spojená s centrální 

částí po levé straně (osazená nikami). Realizace umělecký truhlář Jaroslav Doskočil, Praha. 

Celkové náklady 190 545 Kč, dotační podpora 166 000 Kč, příspěvek ŘKF 24 545 Kč. 

Kromě dotace Ministerstva kultury byla v roce 2019 čerpána podpora z finančních 

prostředků Pardubického kraje na obnovu drobných sakrálních objektů – dvou křížků 
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a nástěnných maleb v kapli před Zadním Arnoštovem. Tyto akce obnášely částku cca 

300 tis. Kč. V synagoze byly dále opraveny omítky na schodišti a provedena výmalba, 

i na tento menší projekt se podařilo sehnat dotační prostředky přes místní akční skupinu. 

Obnova kříže na ulici Brněnské – jedná se o celokamenný 

opukový kříž s plastikou Ježíše Krista a soškou Panny Marie v těle 

kříže. Povrch kříže byl zvětralý, kovové součásti byly zkorodované, 

vyskytovaly se četné statické praskliny, na povrchu kamene byl usazen 

mech. Bylo provedeno ošetření, doplnění a zpevnění kamene, výměny 

součástí ze zvětralé opuky za pískovec. Kříž byl barevně retušován 

a na plastikách bylo provedeno zlacení. Realizace kamenosochařství 

Petr Hemzal. Celkové náklady 87 600 Kč, dotační podpora 30 000 Kč.  

Obnova kříže ke kostelíčku sv. Bartoloměje – jedná se o celokamenný kříž u silnice 

do Zadního Arnoštova a silničky ke kostelíčku sv. Bartoloměje, který byl v minulosti 

renovován kameníkem Langem z Velkých Opatovic z nadace Terezie 

Krčkové z Jevíčka. Na kříži je kovová plastika Krista s nápisem, socha 

Panny Marie v nice chyběla. Povrch kříže byl zvětralý, kovové součásti 

byly zkorodované, vyskytovaly se statické praskliny. Schodnice kříže 

byly rozestoupené a značně staticky narušené. Základ byl z toho 

důvodu nově proveden. V těle kříže byly v minulosti neodborně 

provedeny vysprávky po poškození při dopravní nehodě. V rámci 

obnovy byly také ve větším rozsahu vyměněny některé krajní 

komponenty za nové pískovcové doplňky. Realizace kamenosochařství Petr Hemzal. Celkové 

náklady 114 300 Kč, dotační podpora 30 000 Kč.  

Oprava vnitřních omítek schodiště synagogy Jevíčko – rámci 

projektu došlo k opravě omítek na schodišti kulturní památky – bývalé 

synagogy v ulici Soudní, které byly poničené, s prasklinami a lokálně 

vzdutou omítkou. Jednalo se o stavební a malířské práce provedené 

spol. LAKMAL s. r. o., které spočívaly v lokálním natažení štukové 

omítky a celkové výmalbě s novým soklem kolem schodnic. Celkové 

náklady 62 684 Kč. Dotační podpora 40 057 Kč.  

O další památkové akci se zmíním podrobněji a důvod je zřejmý. Kaple před Zadním 

Arnoštovem se pro rok 2019 stala památkou roku v Pardubickém kraji v kategorii malých 

obnov. Podrobnosti v dalším textu. Obnova kaple Zadní Arnoštov a restaurování barokních 

nástěnných maleb – drobná barokní architektura kapličky ve zlidovělém pojetí je dokladem 
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barokní zbožnosti a výrazným krajinotvorným prvkem u silnice na Zadní Arnoštov 

na vrcholu kopce v lokalitě „U rybízu.“ V rámci stavební obnovy objektu byly v roce 2018 

otlučeny venkovní štukové omítky a provedeny nové venkovní 

štukové omítky se silikonovým nátěrem v bílém odstínu. Dále 

byla demontována stávající vláknocementová krytina vč. bednění 

a nahrazena novým bedněním s krytinou z břidlicových čtverců 

v černém odstínu. Kaple byla opatřena novou brankou. Byla 

provedena repase také křížku nad vchodem s výměnou pískovcové patky. Stávající podlaha 

z pálených cihel byla vybourána a nahrazena novými plnými pálenými cihlami uloženými 

do cementové malty. Kolem kaple byl realizován okapový chodník z kačírku. Na stavební 

obnovu ve výši 92 tis. Kč, kterou prováděla spol. LAKMAL s. r. o. Letovice, čerpalo město 

dotaci Pardubického kraje 65 tis. Kč, částkou 10 tis. Kč přispěl soukromý donátor pan Jiří 

Suk z Prahy. Na stavební obnově spolupracovalo též kamenosochařství Petr Hemzal 

a kovářství Pavel Továrek.  

V rámci obnovy kapličky nás zhotovitel při odstraňování 

starých nátěrů omítek upozornil na přítomnost nástěnných maleb, jejich 

následné restaurování proběhlo v roce 2019. Podle informací 

restaurátorky BcA. Martiny Bednářové, která průzkum a restaurování 

prováděla, se jedná o vzácné barokní malby z pol. 18. století s tím, že 

takovýchto výzdob v malých lidových sakrálních stavbách není 

dochováno mnoho. Tím je nález v Zadním Arnoštově zcela ojedinělý. 

Navíc jde o fresky provedené ve vápenné čisté vrstvě. Jedná se o malbu 

provedenou technikou fresco-secco, technikou malby do mokrého podkladu, domalování 

detailů pak za sucha.  

Stěny, římsa i klenba v interiéru kaple byly přemalovány vrstvami novodobých bílých 

nátěrů. Stěny byly v celé ploše navíc překryty vrstvou štuku. Na původní barokní malbě se 

nacházelo větší množství přemaleb, které znečitelňovaly částečně místy 

odkrytou barokní vrstvu malby, a to jak v celku, tak v detailech. Např. 

na středu klenby se nacházela novodobá výmalba figury P. Marie nebo, 

dle přiložené skici od badatele Jaroslava Mackerleho, sv. Veroniky. 

Jedná se však o přemalbu z 20. století (malba temperou, Balakrylem), 

která byla při restaurování odstraněna. Důležitým objevem je datace 

v nápisové části dole na čelní stěně: „Jahr... 1768“ týkající se vzniku 

výmalby.  
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Čelní stěně dominuje zpodobnění Nejsvětější Trojice, na levé stěně 

je výjev Krista Trpitele s andělem, naproti podobizna P. Marie Bolestné. 

Strop zdobí nebeská mračna s andílky. Jedná se o historicky dochovanou 

a po umělecké stránce velmi cennou původní barokní výmalbu. Celkové 

náklady: stavební část 92 176 Kč, restaurování maleb 143 000 Kč. 

Dotační podpora: stavební práce 75 000 Kč, restaurátorské práce 

50 000 Kč. 

Závěrem lze shrnout, že v roce 2019 město provedlo opravy památek a drobných 

sakrálních objektů v celkové výši přes tři milióny Kč. Rok 2019 překonal rok 2018 v objemu 

finančních prostředků do památkové péče o cca 80 tis. Kč, přičemž výše dotačních prostředků 

zůstala takřka stejná, a to 1,7 mil. Kč. Výsledky obnovy památek 

na území města vedly k nominaci našeho města na titul 

Historické město 2019 za Pardubický kraj krajskou sekcí 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Tento titul 

je od roku 1994 udělován za nejlepší přípravu a realizaci v rámci 

Programu regenerace MPR a MPZ. 
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VIII.    Činnost městského muzea, archeologické bádání na území města 

 Na dalších řádcích se budu věnovat činnosti Městského muzea Jevíčko, jak jej 

pro potřeby kroniky shrnula jeho vedoucí Mgr. Helena Ulčová. 

V roce 2019 bylo Městské muzeum Jevíčko otevřeno 59 dní 

pro návštěvníky ve stanoveném otevíracím dni, kterým je středa. 

Na základě dalších požadavků (např. skupin seniorů z jiných 

míst nebo pravidelné akce „Exod“ - návštěva učitelů z celé České 

republiky) bylo muzeum otevřeno i v jiné dny. Muzeum tedy navštívilo celkem 

817 návštěvníků, je tu evidováno 1 401 sbírkových předmětů, kromě knih, které do tohoto 

počtu nejsou zahrnuty. V roce 2019 přibyly od dárců 4 sbírkové předměty.  

Bohužel mobiliář muzea je datován již z let 1898 až 1925. S tím, že v době 1981 

(zrušení muzea) až 1998 (znovu obnovení muzea) byl mobiliář skladován v nevhodných 

podmínkách. Při obnovení muzea byla členy Historicko-vlastivědného kroužku, kteří byli 

v čele s Ing. Janem Suchomelem iniciátory obnovy muzea, velkým úsilím opravena a očištěna 

část mobiliáře, ale v boji s červotočem a dřevomorkou nebyli úplně úspěšní. Proto se snaží 

vedoucí mobiliář obnovit nebo lépe nahradit ten nejvíce postižený. Postupně se to daří 

zakoupením několika nových výstavních vitrín s finanční spoluúčastí Pardubického kraje, 

případně z vlastních prostředků města. 

Každoročně se tedy muzeum zapojuje do grantového programu vyhlašovaného 

Pardubickým krajem – v roce 2019 byla z tohoto programu poskytnuta muzeu finanční 

podpora na restaurování Matthioliho herbáře. Ve sbírkách 

Městského muzea Jevíčko se exemplář Matthioliho herbáře 

nachází již z doby krátce po založení muzea v roce 1897. Vznik 

tohoto vzácného exempláře je datován rokem 1562 (rozměry 

19 x 26 cm, dřevěné desky) – stav herbáře byl znepokojivý. 

Jednotlivé listy herbáře byly značně poškozené. Restaurovaný 

herbář by se muzeu měl vrátit v roce 2020. 

Městské muzeum spolupracuje s Regionálním muzeem 

Litomyšl, Muzeem regionu Boskovicka, Oblastním státním 

archivem Svitavy se sídlem v Litomyšli nebo s Archeologickým 

ústavem Brno, kam bylo zapůjčeno k vědeckému zpracování 

60 kusů pazourků. Městské muzeum se podílelo i na přípravě 

akce Jevíčkovění – na sýpce byla uspořádána výstava „Germáni 

na Malé Hané v době římské“ (výstava byla sestavena ze tří částí – odborné, prezentující práci 
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archeologů v rámci prázdninových vykopávek, díla karikaturisty Arnošta Bechra a prací dětí 

z výtvarného oboru ZUŠ Jevíčko). V měsíci září následovala malá doprovodná výstavka 

v aule Gymnázia Jevíčko, kde probíhaly přednášky v rámci XV. 

Protohistorické konference – Archeologie Barbarů 2019. 

Na konferenci vystoupil k výše uvedenému tématu doc. Eduard 

Droberjar i zahraniční hosté. 

V oblasti archeologického bádání byl rok 2019 výjimečný – 

jednak byla problematice římsko-germánských nálezů zasvěcena koncepce celého roku, druhak 

jsme v září v našem městě přivítali vědecké kapacity na toto období v rámci již zmíněné 

patnácté protohistorické konference, kterou hostilo ve svých prostorách Gymnázium Jevíčko. 

Velice pěkně shrnul tento rok bádání doc. Eduard Droberjar pro Jevíčský zpravodaj, cituji: 

„V Roce římsko-germánských válek na Malé Hané se 

vedle festivalu Jevíčkovění, který se na přelomu května a června 

těšil velkému zájmu, budou v Jevíčku konat i odborné a vědecké 

aktivity. Jednou z nich je archeologický výzkum, tentokrát 

na nové lokalitě označené jako Jevíčko XIII (nad Žlíbkami). 

Lokalita se nachází mezi germánským žárovým pohřebištěm (Jevíčko IV) zkoumaným 

autorem od roku 2010 a římským krátkodobým táborem (Jevíčko XII) zjištěným v roce 2016. 

Výzkum se studenty archeologie z Univerzity Hradec Králové a Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích proběhne od poloviny srpna do poloviny září. Je realizován v rámci 

projektu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (pod názvem „Markomanské války 

na Malé Hané“) a ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR v Brně a Muzeem regionu 

Boskovicka. 

Nová lokalita je pravděpodobně germánskou osadou z 2. století s četnými římskými 

importy. Výsledky povrchové prospekce a geofyzikálního výzkumu z loňského roku naznačují 

husté osídlení z doby kolem markomanských válek. Na tomto 

předpokládaném sídlišti mohli žít ti Germáni, kteří pohřbívali své 

zemřelé v místě o pár set metrů severněji. To vše musí prokázat 

teprve až terénní výzkum. Můžeme se tedy těšit na nové objevy 

a nálezy, které nám mohou napovědět o intenzitě germánského 

osídlení a současně objasnit i unikátní vztah mezi Germány a Římany, kteří v krátkém čase 

na konci markomanských válek (166 – 180) sídlili těsně vedle sebe v hloubi barbarika. 
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Během výzkumu zorganizujeme Den otevřené země římsko-germánské v Jevíčku, a to 

v pátek 30. 8., kdy zájemce provedeme po výzkumu, budeme prezentovat nové nálezy 

a pokusíme se vysvětlit význam zkoumané lokality v kontextu 

germánského a římského osídlení Jevíčka a celého regionu Malá 

Haná. Návštěvníci pak budou moci jako první vidět nově 

odkrývanou lokalitu a vstoupit do objektů ze 2. století. Po dobu 

letošního výzkumu v Jevíčku, jako je tomu každoročně, budeme 

pokračovat v systematické povrchové prospekci ostatních lokalit z doby římské v širším 

sousedství zkoumaného naleziště s našimi studenty a spolupracovníky a rovněž se 

spolupracovníky boskovického muzea. 

Na podzim po výzkumu (26. - 28. 9.) se sjedou do Jevíčka badatelé ze střední Evropy, 

aby se zúčastnili XV. Protohistorické konference „Archeologie barbarů 2019.“ Tyto konference 

se konají každoročně v některém z měst České republiky, Slovenska, Polska nebo Rakouska. 

Letos jsme zvolili za setkání právě Jevíčko. V aule jevíčského 

gymnázia pak budou naši a zahraniční archeologové po tři dny 

jednat. Na závěr prvního dne konference zazní jedna přednáška 

od předního slovenského archeologa, a to o legiích císaře Marka 

Aurelia na Slovensku a na Moravě, určená pro širokou veřejnost. 

Vážení a milí občané jevíčští, těšíme se na váš zájem o naše římsko-germánské zkoumání 

ve vašem městě a doufáme, že v letošním roce zase o trochu posuneme poznání římské doby 

jevíčské.“ 

Tolik text v Jevíčku již devátou sezónu etablovaného archeologa. K informacím 

doc. Droberjara doplním důležitou informaci z letošního výzkumu nové lokality 

nad Žlíbeckým potokem. Panu docentovi se povedl archeologický 

„majstrštyk“ nálezem úlomku tzv. „Terry sigillaty,“ což je velmi 

kvalitní keramika červenohnědého zabarvení, římského původu 

nebo pocházející z římských provincií např. Galie, používaná 

mimo jiné římskými legionáři. Za organizátory zmíněných 

doprovodných a vzdělávacích akcí mohu potvrdit mimořádný 

zájem odborné i laické veřejnosti. Žijeme na vskutku mimořádném místě, které díky jedinečné 

poloze na trase významné dopravní spojnice mezi Moravou a Čechami, bývalo osídleno 

od pravěku přes starověk až po středověký vznik města. 
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IX. Osobnosti města a spolková činnost, římskokatolická farnost 

Město Jevíčko za rok 2019 tradičně ocenilo několik 

osobností sportovního, kulturního a spolkového života a také 

dva sportovní kolektivy. Jedná se o tradiční anketu, do které 

může osobnosti nominovat samotná veřejnost, nebo zastupitelé 

města. Zde jsou letošní ocenění, jak o nich napsala šéfredaktorka 

Jevíčského zpravodaje Mgr. Jitka Budigová:   

„František Skácel se vyučil elektrotechnikem a v současné době pracuje jako školník 

na Základní škole Jevíčko. František je hasič tělem i duší. Rodinná tradice jej přivedla 

k hasičství už v dětství, postupem času se ze záliby stala práce, když František vstoupil 

do nově vzniklé samostatné Jednotky požární ochrany obce 

Jevíčko, v níž pracuje do dneška a zastává funkci hasiče, 

strojníka a velitele družstva. Pan Skácel je známý svojí 

pracovitostí a svědomitostí. Je si vědom toho, že by se nemohl 

věnovat naplno své hasičské zálibě bez obrovské podpory rodiny 

a současného zaměstnavatele. Za svoji neutuchající – bezmeznou činnost pro SDH Jevíčko 

a JPO Jevíčko byl oceněn jako osobnost spolkového života.  

Josef Bidmon se vyučil instalatérem a dnes vede úspěšnou instalatérskou firmu. 

Narodil se v Hartmanicích u Poličky do rodiny dobrovolných hasičů. Jak pan Bidmon říká 

„hasičina se dědí,“ čehož je sám zdárným příkladem – od mala 

navštěvoval kroužek Mladých hasičů, který potom sám 

neuvěřitelných 35 let vedl. Zorganizoval nespočet domácích 

i zahraničních táborů. Díky své houževnatosti v hasičské profesi 

se vypracoval na starostu Krajského sdružení Pardubického 

kraje. Stál v čele týmu při organizování dvou Mistrovství světa v hasičském sportu. Za své 

aktivity, které překračují rámec SDH Jevíčko byl oceněn jako osobnost spolkového života.   

Jan Ošlejšek pochází ze Skřípova, vyučil se kovářem a podkovářem. K dobrovolným 

hasičům se přidal ze zvědavosti v roce 1975, zaujala ho aktivní činnost jevíčského hasičského 

spolku. A on sám se brzy stal velmi aktivním členem, 15 let byl 

členem výboru SDH Jevíčko a 30 let vykonával funkci strojníka. 

Svůj volný čas věnoval i mládeži, vypomáhal na táborech 

mladých hasičů jako kuchař, organizoval hasičskou soutěž 

pro mladé hasiče O pohár Malé Hané a hasičské tábory v Česku 

i zahraničí. Za tuto bohatou činorodost získal ocenění města jako osobnost spolkového života.  
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Mgr. Josef Huf je rodákem ze Zvole u Zábřehu na Moravě, v Olomouci vystudoval 

učitelství angličtiny a tělesné výchovy pro střední školy a téměř třicet let pracuje jako učitel 

na místním gymnáziu. Ke sportu jej přivedla rodinná tradice a venkovské prostředí rodné vsi 

mu pomohlo zálibu ke sportu rozvíjet. Jeho láskou se stal fotbal, 

kterému se začal aktivně věnovat od 10 let. Přestěhování 

do Jevíčka bylo jen dalším impulsem, aby se věnoval fotbalu 

i nadále. Již řadu let vykonává funkci jednatele fotbalového 

oddílu TJ SK Jevíčko. Ve své dobrovolné činnosti se zaměřil 

na trénování mládeže a za svou dvacetiletou činnost v této oblasti se mu podařilo vychovat 

celou řadu fotbalistů, kteří reprezentují Jevíčko a dělají dobré jméno svému městu v krajských 

oddílech či celostátních soutěžích. Za svoji činnost pro fotbalový oddíl TJ SK Jevíčko 

a zejména práci s mládeží byl pan Huf oceněn jako osobnost sportovního života.  

Natálie Zikmundová je studentkou 2. ročníku jevíčského gymnázia. Svému 

mažoretkovému sportu – twirlingu a x-strutu, ve kterém pravidelně sbírá úspěchy, se věnuje 

pět let. Jak o sobě Natálie prohlašuje, byla zvědavá, co tento 

sport obnáší, a proto jej zkusila. V roce 2019 se stala Mistryní 

ČR v rytmickém tanečním sólu a x-strutu, zároveň byla také 

oceněna za nejlepší sólovou choreografii. Podívala se 

na Mistrovství světa do Norska, kde získala 16. místo, 

a na mistrovství Evropy do Itálie, kde vybojovala 12. místo v rytmickém tanečním sólu. 

Vzhledem ke svým zkušenostem zasedá jako porotkyně na menších soutěžích v twirlingu. 

Za své úspěchy byla oceněna městem jako osobnost sportovního života.  

Mgr. Luděk Klimeš vystudoval ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě 

v Olomouci. V současné době se však věnuje zejména muzikoterapii, masérství a provozuje 

internetový obchod s uměleckou grafikou. Od města získal ocenění za svoji desetiletou 

sbormistrovskou činnost v pěveckém sboru Cantilo Jevíčko, jehož 

byl zároveň i zakládajícím členem a předsedou. Sbormistrovství 

nebylo pro pana Klimeše nic nového. Sám byl nadšeným 

sborovým zpěvákem a od dokončení vysokoškolských studií 

působil v řadě pěveckých sborů jako sbormistr. Cantilo v Jevíčku 

organizuje Přehlídku pěveckých sborů Okolo Jevíčka, jehož byl pan Klimeš spoluzakladatelem 

a uměleckým vedoucím. Díky tomuto festivalu Jevíčko navštíví stovky skvělých hudebníků 

z jiných koutů republiky, a naopak stovky posluchačů mají možnost uslyšet velice pestrou 

paletu sborových písní sestavenou vynikajícími pěveckými sbory z celé republiky. 
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 Ing. Pavel Vykydal vystudoval vysokou vojenskou školu a nyní pracuje jako 

příslušník Armády České republiky v Praze na velitelství 

vzdušných sil. Dlouhou dobu se 

účastnil jako instruktor nebo 

zásobovatel táborů v Bobrovecké 

dolině. Jako velký obdivovatel 

Jaroslava Foglara zatoužil věnovat 

svůj volný čas mladým skautům, a tak se od roku 2015 stal členem 

28. Oddílu skautů Jevíčko, v současné době zaujímá post vůdce 98. oddílu oldskautů 

Františka Plecha. Vypomáhá na víkendových akcích a táborech. Pro Pavla je práce se skauty 

naplněním a považuje za obrovské štěstí, že jej vzali mezi sebe. Pavel získal ocenění osobnost 

spolkového života jako skautský činovník.  

Ing. at Mgr. Josef Slezák pochází z malé obce u Zlína, ve Zlíně vystudoval 

technologickou fakultu se zaměřením na zpracování plastů. Dlouhodobé vnitřní směřování 

podpořené zkušeností Boží prozřetelnosti na padesátidenní pěší 

pouti do San Giovanny Rotondo v roce 2007 přimělo Otce 

Slezáka vydat se na cestu kněžství.  O své pouti do jižní Itálie, 

která zásadně ovlivnila jeho život, napsal knihu „S otcem Piem 

za zády“. V Olomouci, kde vystudoval teologii, byl v roce 2015 

vysvěcen na kněze. Otec Slezák obdržel ocenění města Jevíčka za kulturní a duchovní přínos 

a také se velkou měrou zasazuje o opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku 

a dalších církevních památek v Jevíčku a okolí. Čile spolupracuje se skauty a v neposlední řadě 

zvelebuje svými vlastními silami jevíčskou farnost.  

Jitka Nedomanská vystudovala pedagogickou školu Jaroslava 

Kvapila, u prof. Josefa Pukla se učila hrát na varhany. Až do svých 

osmdesáti let doprovázela mše svaté hrou na varhany v jevíčském kostele. 

Od založení Základní umělecké škole Jevíčko až do dnešní doby vyučovala 

stovky dětí hře na elektronické klávesy a klavír. Své pedagogické 

zkušenosti předávala dlouhá léta také v Základní umělecké škole 

ve Velkých Opatovicích. Paní Nedomanská obdržela ocenění jako 

osobnost kulturního života v oblasti vzdělávaní a kultury.   

Petr Spáčil se zapsal do dějin města Jevíčka jako starosta, který tuto funkci vykonával 

16 let. Vyučil se instalatérem a tomuto řemeslu se dlouhou řádku let věnoval. I pana Spáčila 

ovlivnilo rodinné prostředí, které jej už od mala nasměrovalo k jeho velkému koníčku – 

chovatelství. Pochází z hospodářské rodiny, jeho strýcové byli chovatelé králíků a holubů. 



Zápis do kroniky města Jevíčko za rok 2019 
 

 

 

38 

 

Členem chovatelského klubu v Jevíčku je již od svých 12 let, i když byl nucen na nějaký čas 

svoje členství přerušit kvůli své práci na radnici, jakmile mu to časové možnosti dovolily, opět 

se s chutí vrátil k chovatelské činnosti. Značnou měrou se zasloužil o zrekonstruování 

chovatelského střediska na Brněnské ulici. Ocenění města získal za celoživotní činnost pro 

Český svaz chovatelů v Jevíčku.  

PhDr. Oldřich Koudelka publicista, básník, novinář, bývalý atlet, milovník lesa, 

přírody a myslivosti. To je pan Koudelka, i když je v důchodu, je stále velmi aktivní a činný. 

Souběžně s novinářskou a publicistickou prací se věnuje i literatuře. 

Na vysoké škole vystudoval kulturologii, estetiku, dějiny umění 

a literární teorii. Po návratu do rodného kraje se zapojil do kulturně 

společenského života v regionu. Od města obdržel zvláštní ocenění 

za kulturní a literární přínos. Pracuje jako externí redaktor časopisu 

Myslivost, publikuje časopisecky a příležitostně se zapojuje i do vědecké 

publicistiky. Literární činnosti se věnuje již od mládežnických let, jeho 

autobiografie je poměrně bohatá – za svůj život vydal jednatřicet 

knižních titulů a na dalších čtyřech pracuje. Umístění řady jeho děl směřuje do jeho rodné 

oblasti a blízkého okolí. Věnuje se zejména přírodní literatuře, poezii, ale také literatuře faktu. 

Získal čtyři Umělecké ceny Českomoravské myslivecké jednoty za přínos přírodní literatuře. 

Založil Literární sdružení Iniciály, jehož byl i předsedou.  

Šachový klub byl založen v roce 1992 Pavlem Lieblem, který byl několik let i jeho 

předsedou. V nynější době je předsedou David Novák a klub čítá 14 aktivních členů. Šachové 

tréninky se dříve konaly na základní škole, nyní se odehrávají na zámečku. V roce 2002 

založil pan Jaroslav Hrbata šachový kroužek a práce s mládeží se pro klub stala hlavní 

prioritou. Že tak vedení klubu učinilo dobře, svědčí úspěchy 

šachové mládeže na různých soutěžích a turnajích. Na posledním 

přeboru v Moravské Třebové získali mladí šachisté v kategorii 

základních škol a v kategorii středních škol dvě první místa. 

Největší domácí akcí klubu je jarní turnaj mládeže, kterého se 

účastní šachisté z širokého okolí. Klub usiluje také o to, aby mužstvo dospělých postoupilo 

do krajského přeboru. Pro budoucnost klubu je klíčové zachování a rozvíjení kroužku. Dobrou 

zprávou pro klub je, že v letošní školním roce přibylo pět nových žáků. 

Basketbalový klub – první basketbalové tréninky začaly v září roku 2015, ale 

basketbalový klub vznikl 6. ledna 2016. U jeho zrodu stáli Radek Vymětal, který je zároveň 

i předsedou klubu, Zdeněk Bombera, František Kedroutek, Ondra Štěpánek a Jan Finsterle, 
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tito pánové zároveň tvoří osazenstvo výboru. V současné době má klub asi 70 hráčů a hráček 

a 10 trenérů a funkcionářů. Klub zahrnuje kategorie 1. – 3. třída ZŠ, 4. – 7. třída ZŠ, 8. třída 

ZŠ – 4. ročník SŠ, holky i kluci. Basketbalové tréninky se 

odehrávají v tělocvičně na základní škole a v hale na Žlíbkách.  

Soutěž hrají pouze chlapci v kategorii U 19, účastní se zápasů 

nadregionální ligy. Mezi největší dosavadní úspěchy klubu patří 

4. místo v celorepublikovém turnaji dorostenek v kategorii U 16 

v Borotíně u Tábora a 5. místo pro chlapce v kategorii U 19 nadregionální ligy 

Východočeského kraje. Basketbalový klub je díky svému 

předsedovi vcelku činný – dvakrát do roka pořádá pro širokou 

veřejnost Basketbalovou sobotu a pravidelně zve svoje příznivce 

na domácí mistrovské zápasy.“  

Jak je patrné, Jevíčko je městem s bohatým spolkovým 

životem a aktivní veřejností v nejrůznějších oblastech. To by však nebylo možné bez 

systematické podpory města Jevíčko, a to nejen finanční, ale také organizační. Kromě 

přidělování dotací v rámci každoročně zastupitelstvem schvalovaného grantového systému 

poskytují techničtí pracovníci součinnost na celé řadě akcí, 

případně město poskytuje zázemí organizátorům na Panském 

dvoře za základní školou či jinde. A jak to bylo v roce 2019 

s celkovým objemem schválených dotací na spolkovou, kulturní 

a volnočasovou činnost ve městě? V rámci grantového systému 

města bylo organizacím na činnost, provoz a dopravu rozděleno cca 716 tis. Kč. Dále byly 

z rozpočtu města poskytovány příspěvky na účastníky letních táborů. 

K činnosti římskokatolické farnosti poskytl následující informace Ing. at Mgr. Josef 

Slezák, administrátor farnosti. V roce 2019 bylo do kostela NPM pořízeno nové ozvučení 

od firmy Bolcek za 230 tisíc Kč, za 140 tisíc Kč proběhla oprava elektroinstalace v chodbě 

u kaple a v sakristii za vydatné pomoci Jana Lexmana ml. z Jaroměřic, se uskutečnilo 

vymístění elektroměru z vnitřních prostor do sloupku v ulici Soudní a 

proběhla oprava technické místnosti s novou „kuchyňskou linkou“ a regály.  

Díky finančnímu příspěvku Pardubického kraje ŘKF převzala 

od mistra Josefa Čobana zrestaurovanou Jevíčskou madonu z 15. století. 

Celkové náklady na restaurování byly ve výši 100 tisíc Kč. Dřevěná socha 

Panny Marie s Ježíškem v náručí je vzácným dokladem gotické dřevořezby. 

Původně byla socha umístěna v zaniklém farním kostele sv. Mikuláše. 
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O úctě k této Madoně svědčí i mnoho šatů a plášťů, uváděných ve farním inventáři. Madona 

dostála podstatné změny, kdy byl původní zvětralý křídový nátěr 

odstraněn a socha byla malířsky restaurovaná do nového 

barevného provedení. 

Také byly provedeny práce na kostelíčku sv. Bartoloměje 

– příprava přeložky elektřiny do země a zemní část hromosvodů 

s drenáží u zadní (severní) stěny kostela. Farnost spolupracovala s městem na regeneraci 

památek v interiéru kostela NPM, jak je podrobněji popsáno 

v předchozí sedmé kapitole – jednalo se o restaurátorské práce 

na hlavním oltáři a na části mobiliáře v sakristii. V únoru 

proběhl v kulturním domě v Chornicích 3. farní ples.  V polovině 

srpna jsme slavili pouť Nanebevzetí nejen v kostele, ale i na farní 

zahradě s dechovkou ze ZUŠ jako léta před tím. K občerstvení a posezení přišlo asi 250 lidí.  
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X. Kulturní akce, sportovní a volnočasové aktivity 

V průběhu celého roku je možné v Jevíčku navštívit množství kulturních, sportovních 

a jinak zaměřených akcí. Jak již bylo uvedeno, kulturní akce nepořádá pouze město, ale také 

řada jiných místních subjektů. Ne nadarmo vzniklo motto: „Jevíčko, město s kulturním 

srdcem.“ K zajímavým akcím v jarních měsících patří např. tradiční návštěva Žižkovského 

divadla Járy Cimrmana nebo setkání pěveckých sborů „Okolo Jevíčka,“ na poli sportovním je 

to právě mezinárodní cyklistický „Závod míru nejmladších,“ který je 

kromě sportovní atmosféry obohacen pestrým hudebním programem 

v krásném venkovním prostředí Panského dvora v Jevíčku. V měsíci 

červnu můžete kromě slavnosti Gymnázia Jevíčko „Gymfest“ navštívit 

multikulturní festival hudby, muzikoterapie, poezie a výtvarného umění 

s názvem „Jevíčkovění,“ který se odehrává na různých malebných 

jevíčských zákoutích. Prázdninovou perličkou je tradiční „Jevíčská pouť,“ 

která zpravidla třetí srpnový víkend naplní celé město církevním svátkem 

Nanebevzetí Panny Marie a bohatým kulturním programem.  Na podzim se do Jevíčka můžete 

vypravit třeba na říjnové setkání harmonikářů „Malohanácký harmonikář“ nebo listopadový 

„Festival mládežnických dechových orchestrů.“ Předvánoční Jevíčko žije adventním časem, 

který zakončí „Předvánoční jarmark“ na Palackého náměstí v Jevíčku. 

Než se zmíním k vybraným akcím podrobněji, musím na úvod připomenout, že rok 

2019 byl „Rokem římsko-germánských válek na Malé Hané.“ 

Tomuto tématu, Jevíčku na výsost přiléhavému, se pravidelně 

věnovala literární příloha Jevíčského zpravodaje „Iniciály,“ která 

ve svých čtyřech číslech přinesla odborné texty z pera 

Mgr. Balázse Komoróczyho, Ph. D., jednoho z nevětších 

odborníků na pobyt římských legií na našem území. Svým dílem přispěl také již zmiňovaný 

doc. Eduard Droberjar, patron Germánů. Na přelomu května a června vrcholil „náš rok“ 

v řadě osmým festivalem Jevíčkovění. Díky tomuto počinu si 

mohli nejen Jevíčští připomenout, jakou významnou historii 

starověkých a raně středověkých dějin Malá Haná ukrývá. 

Pořádané akce v rámci Roku římsko-germánských válek na Malé 

Hané měly za cíl seznámit občany Jevíčka a jeho blízkého okolí 

s historií a archeologií doby římské. 
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Hlavními tahouny jednotlivých programů v rámci Roku římsko-germánských válek byli 

radní, literát a duchovní otec Jevíčkovění Rudolf Beran společně s místostarostou Miroslavem 

Šafářem. Třídennímu multikulturnímu festivalu Jevíčkovění se podařilo převést teoretickou 

rovinu archeologického bádání na laickou úroveň pro širokou veřejnost, zejména děti. 

Rozmanitý vzdělávací a umělecký program, který se odehrával 

na Panském dvoře, umožnil návštěvníkům detailně nahlédnout 

do života Germánů a Římanů. Každý si mohl vybrat z bohaté 

škály programu podle své chuti – odbornou přednášku, výstavu, 

vlastivědnou procházku, tvořivou dílnu pro děti či divadelní 

představení. Samotný vrchol Jevíčkovění přišel na řadu v sobotu 1. června 2019 v podobě 

„Římsko-germánského dětského dne,“ pro děti byla připravena spousta tematických her, 

ukázky raně starověkých řemesel a bojových šarvátek mezi Germány a Římany. Jednotlivé 

programy v Jevíčku zhlédla více než tisícovka návštěvníků, proto můžeme být právem 

spokojení. O úspěchu zatím programově nejnáročnějšího ročníku svědčily četné kladné ohlasy 

všech zainteresovaných. Festival se mohl uskutečnit také díky dotačnímu příspěvku 

Pardubického kraje. 

Jak jsem již zmínil v úvodu, kultura a sport se v Jevíčku prolínala celým rokem. 

V přehledu akcí zpracovávaným Turistickým informačním 

centrem Jevíčko bychom našli přes čtyřicet nejrůznějších 

spolkových akcí, soudě však podle fotogalerie z akcí, která je 

dostupná na webových stránkách města, se v Jevíčku udála ještě 

celá dalších aktivit. Začněme nejvýznamnější sportovní akcí – 

Závodem míru nejmladších. 43. ročník tohoto mezinárodního etapového cyklistického závodu 

zaznamenal vysokou účast 180 cyklistů ze třinácti zemí a poprvé jsme na startu přivítali 

i mladé cyklisty z Belgie a Litvy.    

Jak do zpravodaje napsal dlouholetý ředitel závodu Antonín Dostál: „Cyklisté během 

tří dnů absolvovali 5 etap a ujeli 208 závodních kilometrů v okolí Jevíčka. Závod v Moravské 

Třebové zahájil radní Pardubického kraje pan René Živný. Start 1. etapy – prologu byl 

na náměstí TGM v Moravské Třebové. Trasa vedla ulicemi města 

zpět do cíle na náměstí TGM. 2. etapa měla start v Biskupicích 

a zavedla závodníky 2x na stoupání na Mařín a na závěrečný 

kopec Maratov v Hartinkově. 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. Je škoda, 
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že etapu provázelo chladné a deštivé počasí, které sice prověřilo kvality startovního pole, ale 

také je výrazně zredukovalo. Do závěrečné časovky tak nastoupilo 151 cyklistů, kteří 

absolvovali 5. etapu, časovku na 15,5 km do Březin a zpět.“ Celkovým vítězem se stal dánský 

kadet Tobias Svarre z týmu Roskilde, který se stál také celkovým vítězem v soutěži družstev. 

Další odstavec věnuji jevíčským basketbalistům. Jak zhodnotil vedoucí klubu, Radek 

Vymětal, v červnovém zpravodaji: „Poprvé v krátké historii klubu 

(klub byl založen v roce 2016 a momentálně je vedený jako 

nejmladší klub v ČR) jsme přihlásili naše kluky do nadregionální 

soutěže v kategorii U 19. Této soutěže se zúčastnilo sedm 

soutěžních družstev z Pardubic, Kunratic, Rychnova 

nad Kněžnou, Svitav, Vysokého Mýta, Brandýsa nad Labem 

a Jevíčka. Každý mistrovský zápas byl pro naše hráče sběrem zkušeností a kontrolou plnění 

pokynů trenéra. Na závěr sezony jsme 27. dubna v domácím prostředí zaplněné haly 

na Žlíbkách odehráli dva velmi kvalitní zápasy s družstvem z Pardubic. Po dvojnásobném 

vítězství nám nakonec patří páté místo v tabulce, což hodnotíme jako veliký úspěch. Vždyť 

pro většinu našich kluků to byla premiéra v mistrovské soutěži. Za zmínku určitě stojí osmé 

místo Cyrila Novotného v tabulce nejlepších střelců celé soutěže, klobouk dolů! Poděkování 

patří všem klukům a trenérovi za obrovskou bojovnost a vzorný přístup k tréninku. 

Děvčata se na závěr sezony zúčastnila víkendového turnaje v Borotíně u Tábora, kde 

po prohře o deset bodů s družstvem se Znojma obsadila krásné čtvrté místo. Natálie 

Finsterlová byla navíc členkou all star pětky celého turnaje a vyhrála soutěž v hodu šestek. 

Spolupracujeme s kluby z Mohelnice, Brna a Znojma, naše 

hráčky se zúčastnily velkého turnaje v Ostravě, kde pomáhaly 

družstvu z Havlíčkova Brodu. Natálie Finsterlová se navíc 

dostala na Světové sportovní hry mládeže, které se konaly 

v Rakousku. S družstvem z Borotína u Tábora tam 

reprezentovala Českou republiku a dovezla krásnou bronzovou medaili! V příští sezoně se 

pokusíme pro naše holky najít vhodnou mistrovskou soutěž, kde by hrály pravidelné soutěžní 

zápasy. Hráčky a trenére, díky za předvedenou hru a bezvadný přístup k tréninku.“ 

Zatímco basketbal v Jevíčku prožívá obrodu, fotbal je sportem 

tradičním. Vždyť fotbalový oddíl TJ SK Jevíčko oslaví už v příštím roce 

100 let od založení klubu. Oddíl staví týmy přípravky, žáků a mužů. 

V případě dorostu několik jevíčských odchovanců pomáhá sousedům 

z Jaroměřic v krajské soutěži dorostu Pardubického kraje a po doplnění 

jaroměřickými hráči byla přihlášena žákovská družstva do kategorie 
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mladších i starších žáků v okresní soutěži Blanenska, kde v zápasech se svými vrstevníky 

dokázaly naše celky předvádět velmi slušné výkony. V mládežnických kategoriích pokračuje 

s tradičním regionálním rivalem oboustranně prospěšná spolupráce. A jaký byl fotbalový 

podzim 2019 u A týmu podle jednatele oddílu Josefa Hufa? „Podzimní sezóna začala 

vítězným zápasem 1. kola okresního poháru mužů proti Mladějovu na začátku srpna 

a skončila prohrou mužů v derby s Jaroměřicemi na začátku 

listopadu. V této době sehrálo mužstvo mužů 13 zápasů 

v soutěži Tauer Group okresního přeboru Svitavska a dva zápasy 

okresního poháru. S konečným 4. místem v polovině sezóny asi 

nepanuje úplná spokojenost, když se z organizačních důvodů 

sehrála velká část zápasů na domácím pažitu na eská. Odchod Jirky Linharta a dlouhotrvající 

absence Adama Bartuňka a Tomáše Müllera způsobené zraněními se podepsaly pod nižší 

bodový příděl.“ Co se týče údržby areálu SK, největší akcí byla rekonstrukce oplocení části 

areálu, kterou podpořil svým grantem Pardubický kraj.  

Volnočasové a sportovní aktivity uvnitř města realizuje 

jevíčská veřejnost nejčastěji v areálu Žlíbka, při severním okraji 

města, jehož součástí je koupaliště o ploše asi 1 000 m2, tři 

venkovní tenisové dvorce, krytá hala a další příslušenství. 

I v tomto roce probíhaly pod záštitou Tělovýchovné jednoty 

Jevíčko, Sokola a Tenis clubu tradiční akce. V hale se hrála sálová 

kopaná – lednový 33. ročník Jevíčko Cup vyhrálo FC Žlíbka, svoje domácí zápasy tu celoročně 

absolvovali hráči a hráčky BK Jevíčko. Na konci června se ze Žlíbek vydali k tradičnímu 

sokolskému „Nočnímu pochodu na Hušák“ turisté z Jevíčka a okolí. 14. ročník tenisového 

turnaje „O Jevíčskou věž – Memoriálu Přemysla Ryše“ vyhrála 

na konci července dvojice Miloš Táborský a Vlastimil Sommer 

z Radotína, naši Petr Veselka a Radomil Sedlák skočili druzí. 

Posledního listopadu se v hale hrál jubilejní 20. ročník 

volejbalového turnaje „Srstka Open.“ Na konci roku patřila hala 

fotbalistům od těch nejmladších až po dospěláky v rámci tradičních halových turnajů TJ SK 

Jevíčko.  

Věděli jste, že Jevíčko má svoji mistryni České republiky? Ve dnech 4. – 6. 1. 2019 se 

konalo Mistrovství České republiky v twirlingu, na kterém soutěžila Natálie Zikmundová 

ve dvou disciplínách - rytmickém tanečním sólu a  x-strutu. Natálka vybojovala titul Mistr 

ČR v rytmickém tanečním sólu a x-strutu s nominací na dubnové Mistrovství Evropy 

do Itálie. Navíc získala ocenění za nejlepší sólovou choreografii napříč všemi kategoriemi 
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za rytmické  taneční sólo. 7. - 8. prosince naše talentovaná závodnice svoje 

úspěchy zopakovala a na dalším mistrovství republiky v twirlingu získala 

dvě zlaté medaile za duo a tým a dvě stříbrné medaile za rytmické taneční 

sólo a x-strut. Pod dojmem těchto úspěchů a reprezentace našeho města 

v rámci ČR i zahraničí rozhodla rada o nominaci Natálie Zikmundové do 

ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2019 okresu Svitavy, ve které 

obsadila v dorostenecké kategorii páté místo. Jsme rádi, že můžeme v 

konkurenci větších měst – Svitav, Litomyšle, Moravské Třebové a Poličky 

nominovat i úspěšné sportovce a sportovní nadšence z Jevíčka. 

K volnočasovým aktivitám v Jevíčku patří neodmyslitelně a tradičně skautské hnutí, 

které má v našem městě dlouhou tradici sahající až do období první republiky. Svaz skautů 

republiky československé, odbor SK Jevíčko, byl profesorem 

reálky Jindřichem Malcem založen již 15. ledna 1922. V roce 

1936 se skauti rozhodli na pozemku získaném v blízkosti 

Smolenské přehrady vystavět tábor s centrální chatou o půdorysu 

sedm krát deset metrů. Tábořiště slouží dodnes, i když nikoliv 

výhradně pro skautskou činnost. Vzorem prvním generacím 

skautů v Jevíčku byl Petr Müller, pracovitý a obětavý mladý člověk, výborný organizátor, 

který ani v čase německé okupace se nezpronevěřil skautským ideálům a ryzímu vlastenectví. 

Za to zaplatil 3. října 1944 vlastním životem, když byl popraven v polské Vratislavi. 

Dnes nese jeden z jevíčských skautských oddílů jeho jméno. Jednotlivé oddíly nadále 

nesou štafetu tradičních činností, ale rovněž se pod vedením Petra Votroubka snaží posilovat 

vzájemnou spolupráci se skauty ze Zakarpatské Ukrajiny, slovenského Prešovského kraje, ale 

i z ostatních evropských zemí. Činnost jevíčských skautů byla 

v roce 2019 pestrá a bohatá na akce, v jejichž výčtu nalezneme 

například účast na Tříkrálové sbírce 12. ledna, Skutské Ivančeně 

12. – 14. dubna i dubnové sjíždění řeky Sázavy. Skauti a skautky 

spolupracovali s městem Jevíčko při pietních aktech u příležitosti 

Dne vítězství i výročí letecké katastrofy u Jevíčka v roce 1949 nebo při připomínce výročí 

vzniku samostatného Československa. V prosinci pak pravidelně přivážejí skauti do Jevíčka 

z Vídně Betlémské světlo. Celkem se kromě pravidelných schůzek jevíčských oddílů jednalo 

o takřka čtyřicet akcí, mezi nimiž nechybí ani společné brigády a veřejně prospěšné aktivity. 

 Vyvrcholením roku jsou ale letní tábory v Trhonicích u Jimramova. Jubilejní 

30. chlapecký tábor vlčat a skautů v první polovině července nesl název „S.T.A.L.K.E.R.“  

Mladí skauti se v něm přenesli do postapokalyptického světa ruských spisovatelů, bratrů 
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Strugatských. Součástí programu byly i dlouhé výpravy za krásami Chráněné krajinné oblasti 

Žďárské vrchy. Světlušky a skautky cestovaly v druhé polovině července časem. V rámci 

etapové hry se účastníce mohly přenést do minulosti i budoucnosti za pomocí úžasné rekvizity, 

technického „funkčního“ vynálezu stroje času. Jevíčští skauti jsou 

členy Svazu skautů a skautek České republiky. Ve třech oddílech 

mají registrováno více než osmdesát členů. Posláním organizace 

je podporovat harmonickou výchovu dětí, mladých lidí 

i dospělých, aby z nich vyrostli samostatní zodpovědní 

a demokraticky smýšlející jedinci. Jedinečným dokladem o celoroční činnosti skautů z Jevíčka 

je každoročně vydávaný nástěnný kalendář. 

 Velkým skautem byl populární český spisovatel literatury 

pro mládež Jaroslav Foglar. Pod skautskou přezdívkou Jestřáb 

vedl po většinu svého života chlapecký (původně klasický 

skautský) oddíl - Pražskou Dvojku. Část jeho literárního díla, 

zejména příběhy Rychlých šípů a Hochů od Bobří řeky přešla 

v Česku do obecného povědomí. Této významné osobnosti českého skautského hnutí byla 

věnována dubnová výstava v synagoze „Spojeni Foglarem,“ kterou zorganizovala Městská 

knihovna Jevíčko společně s několika jeho místními fanoušky a obdivovateli.  
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XI. Školství a vzdělávací aktivity, knihovna a cestovní ruch 

V našem městě máme v rozmezí ulic U Zámečku, 

A. K. Vitáka a K. H. Borovského unikátní školský areál, který 

zahrnuje všechny stupně škol od mateřské po střední a také školu 

uměleckou. V historické budově zámečku sídlí kromě ZUŠ také 

Městská knihovna Jevíčko, jíž se budu v této kapitole také 

věnovat.  

Pokud začneme od těch nejmenších, musíme tedy do mateřské školy. Ve školním roce 

2019 - 2020 bylo do MŠ zapsáno 97 dětí. Zaměstnáno bylo 8 učitelek na celý úvazek včetně 

ředitelky, 1 učitelka na 2 hodiny a 2 asistentky pedagoga. Dále byli v pracovním poměru 

1 chůva k malým dětem, 2 kuchařky, 2 uklízečky, 1 domovník, 1 vedoucí stravování, která je 

i účetní a 1 pomocná síla v rámci veřejně-prospěšných prací 

s dotací úřadu práce. Před Vánoci měli ve školce tradiční vánoční 

dílnu pro rodiče s dětmi, rozsvěcení vánočního stromu na zahradě 

i tradiční vánoční posezení s programem pro rodiče. Ve školním 

roce probíhaly i edukativně stimulační skupiny pro děti 

před nástupem do MŠ, které stejně jako chůva byly placeny z dotačního projektu „Šablon II.“ 

Dále probíhaly zájmové kroužky: šikovné ručičky, sportovní hry, hra na zobcovou flétnu 

(tu po panu učiteli Plechovi převzala asistentka Anežka Podlezlová) a taneční kroužek. 

Bohužel jen do března.  

V lednu byla kolaudována stavba zateplení budov v areálu MŠ, která se bohužel 

neobešla bez komplikací. Kvůli problémům s pronikáním těkavých látek konstrukcí stropu, 

které byly cítit v prostorách třídy nebylo možné třídu užívat. Šlo 

o penetraci aplikovanou na betonové střešní panely, která 

bohužel v jenom místě protekla stropem. Měřením vnitřního 

prostředí certifikovanou laboratoří se vyloučilo užívání třídy, 

proto bylo rozhodnuto o přestěhování dětí do náhradních prostor 

v přízemí internátu Gymnázia Jevíčko. Od dubna tu byla 

pro děti adaptovaná herna a ložnice včetně sociálního zařízení. Děti tu budou, dokud se 

problémy úplně nevyřeší. Ze strany zřizovatele i vedení MŠ bylo postupováno rozhodně 

a zodpovědně tak, aby děti nebyly vystaveny nebezpečí případných zdravotních komplikací. 
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Základní školu v Jevíčku navštěvovalo ve školním roce 2018/2019 389 žáků, kteří 

byli rozděleni do 20 tříd podle vzdělávacích programů. V běžných třídách MŠ bylo 207 žáků 

na prvním stupni (10 tříd), 148 žáků na druhém stupni (8 tříd) a 17 žáků ve dvou třídách 

pro žáky se speciálními potřebami v areálu MŠ Jevíčko. V tomto 

školním roce ukončilo povinnou školní docházku 31 žáků 

devátých tříd a 2 žáci osmých tříd, ve třídě pro žáky se 

speciálními potřebami ukončili povinnou školní docházku 2 žáci. 

Z páté třídy odešla na víceleté gymnázium jedna žákyně. 

K zápisu do 1. třídy se dostavilo 37 dětí, přičemž sedm rodičů požádalo o odklad. Z celkového 

počtu je 126 žáků „přespolních“, nejvíce dětí, celkem 20, dojíždělo z Bělé u Jevíčka, 15 potom 

z Velkých Opatovic, 14 z Chornic. Na základní škole pracovalo 42 pedagogických pracovníků 

(z toho 16 na zkrácený úvazek) a 8 provozních zaměstnanců (z toho 1 na zkrácený úvazek).  

Při škole působily 3 oddělení školní družiny „Barevný kvítek“. V rámci mimoškolních 

aktivit byla pro žáky k dispozici pestrá škála kroužků od sportovních her, angličtiny hrou, 

pěveckého sboru až po Čtenářský klub Káčko. Zajímavou aktivitou byl „Lesní kroužek“ 

zaměřující se na environmentální výchovu, pobyt v přírodě a její 

poznávání. Ve škole je vydáván literární časopis OBJEV, který 

v tomto školním roce vyšel dvakrát. Jak uvádí výroční zpráva, 

zaznamenali žáci z Jevíčka celou řadu úspěchů zejména 

ve sportovních soutěžích v rámci 1. i 2. stupně. Škola uspořádala 

společně s Gymnáziem Jevíčko a ZŠ Chornice březnový zájezd 

do Anglie spojený s jazykovou výukou, kdy žáci bydleli v hostitelských rodinách ve městě 

Bath na jihozápadě Anglie. Na konci srpna byl uspořádán společně s DDM Holice letní tábor 

Suté Břehy s pravidelnými cyklovýlety s porcí 90 kilometrů u těch nejvytrvalejších. 

Z informací MgA. Ondřeje Čady, zastupujícího ředitele vyplývá, že ve školním roce 

2018/2019 měla Základní umělecká škola Jevíčko 216 žáků v individuálním oboru, 25 žáků 

ve výtvarném oboru a 59 žáků v tanečním oboru. Ve škole bylo 

zaměstnáno 20 učitelů a dva nepedagogičtí pracovníci. 

Ve školním roce proběhlo mnoho akcí a soutěží. Dne 27. 2. 2019 

se uskutečnilo okresní kolo soutěže Komorní hry s převahou 

dechových nástrojů ve Svitavách. Této soutěže se zúčastnily dva 

naše soubory pod vedením pana učitele Mgr. Petra Pávka. Žesťový kvintet – Adam Rozbořil 

(trubka), Ondřej Alexa (trubka), Tomáš Felner (trubka), Jakub Kadlec (pozoun), Petr Staněk 

(tuba). Žesťový sextet – Miloslav Parolek (trubka), Matyáš Alexa (trubka), Jeremiáš Plhoň 

(trubka), Jakub Kadlec (pozoun), Adam Rozbořil (trubka). Oba soubory získaly první místo 
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s postupem do krajského kola, které se bude konat ve Vysokém Mýtě. Dne 20. 3. 2019 se 

uskutečnilo krajské kolo soutěže Komorní hry s převahou dechových nástrojů ve Vysokém 

Mýtě. Této soutěže se zúčastnily dva naše soubory pod vedením pana učitele Mgr. Petra 

Pávka. Žesťový kvintet – Adam Rozbořil (trubka), Ondřej Alexa (trubka), Tomáš Felner 

(trubka), Jakub Kadlec (pozoun), Petr Staněk (tuba).  Žesťový sextet – Miloslav Parolek 

(trubka), Matyáš Alexa (trubka), Jeremiáš Plhoň (trubka), Jakub Kadlec (pozoun), Adam 

Rozbořil (trubka). Oba soubory získaly druhé místo. 

12. 4. 2019 se uskutečnil v kině Astra Jevíčko již druhý koncert Etien Bandu 

a Norského big bandu Orstad Storband, který nás poprvé navštívil v roce 2015. Jako host 

vystoupil trombonista Mojmír Bártek, emeritní člen orchestru 

Gustava Broma, který projekt zaštiťoval společně se ZUŠ 

Jevíčko a městem Jevíčko. V pátek 31. 5. 2019 se uskutečnil 

III. ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol 

– ZUŠ OPEN 2019. Akce probíhala průvodem skupinek 

různých seskupení muzikantů, kteří svým průvodem zvali jevíčské občany na koncert, který 

se uskutečnil na náměstí v Jevíčku. Skupinky doprovázeli římští a germánští vojáci, kteří 

účinkovali v rámci Jevíčkovění. 

22. 6. 2019 se uskutečnil v kině Astra Jevíčko tradiční Festival mládežnických 

dechových orchestrů, na 16. ročníku vystoupily tři orchestry – Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko, 

No Strings Orchestra Pardubice a krojová dechová hudba 

Mistříňanka. 28. 6. 2019 se uskutečnila v parku vedle budovy 

zámečku tradiční akce Mejdan na Zámečku, kde vystoupil 

Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko, Etien Band a kapela 

Epicentrum. Akce probíhá pod záštitou ZUŠ a knihovny 

v Jevíčku. Jedná se o setkání rodičů a přátel školy a již tradičně 

se žáci tento den loučí se školním rokem. 

Mezinárodní spolupráce ZUŠ – návštěva z partnerské obce Korytňany v roce 2019. 

Naše město a školy i nadále drží družební tradici s obcí Korytňany v Užhorodském okrese. 

Ve třetím zářijovém týdnu jsme u nás opět přivítali folklorní 

soubor z tamější umělecké školy se starostou této obce Igorem 

Badydou. A protože záštitu nad pobytem dětí ze Zakarpatí 

převzala Základní umělecká škola Jevíčko, došlo i na společný 

koncert. Týdenní program byl pestrý – zahrnoval turistiku 

s Literárním klubem Káčko na opatovické Hradisko i poznávání 

krás Moravského krasu. Samozřejmě, že o velkou část programu se postaraly ZUŠ i ZŠ, takže 
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se hrálo, zpívalo, tvořilo, sportovalo i vzdělávalo. Akci dotačně podpořil Pardubický kraj 

částkou 30 000 Kč. 

 V osmi třídách čtyřletého gymnázia a čtyřech třídách kombinovaného lycea studovalo 

ve školním roce 2018/2019 celkem 221 žáků. Škola má vlastní domov mládeže a školní jídelnu, 

která zajišťuje celodenní stravování. Ve škole jsou dvě počítačové učebny, odborné učebny 

estetické výchovy, přírodních věd, cizích jazyků, laboratoře fyziky a chemie, aula, tělocvična, 

studentská klubovna, multimediální učebna, školní knihovna, 

bufet. Všechny třídy jsou vybaveny dataprojektorem a počítačem. 

Pro tělesnou výchovu je k dispozici hřiště s umělým povrchem 

pro míčové hry a velké hřiště pro atletiku. Ve školním roce 

2018/2019 pracovalo ve škole celkem 44 zaměstnanců, z toho 

27 učitelů, 4 vychovatelé domova mládeže, 2 bezpečnostní 

pracovníci domova mládeže, hlavní účetní, mzdová a personální účetní, vedoucí školní jídelny, 

správce budovy gymnázia a budovy domova mládeže, 6 kuchařek, 1 uklízečka. 

 Jak dále uvádí v úvodu výroční zprávy ředitelka školy Mgr. Lucie Škvařilová: 

„Ve školním roce 2018/2019 proběhly na Gymnáziu v Jevíčku první maturitní zkoušky oboru 

Kombinované lyceum. Unikátní obor Kombinované lyceum 

otevřelo Gymnázium Jevíčko poprvé před čtyřmi roky ve školním 

roce 2015/2016 na popud učitele RNDr. Lukáše Müllera, Ph. D. 

Veřejnost ani žáci samotní přesně nevěděli, jak bude jejich výuka 

vypadat, byli pouze seznámeni s tím, že Kombinované lyceum 

v sobě spojuje prvky běžné výuky s prvky waldorfské pedagogiky – cílem waldorfské 

pedagogiky je vychovávat harmonického člověka, rozvíjet ho jak po stránce vědomostní, tak 

i po stránce pocitové a volní. Vyvrcholením celého středoškolského studia je maturitní 

zkouška. Po všech uvedených prožitcích a se získanými vědomostmi a dovednostmi k ní 

přistupují harmoničtí lidé. Jsou rozvinuti po všech stránkách a skvěle připraveni do života. 

O tom svědčí i jejich úspěch u ústních maturitních zkoušek. Během nich navštívil školu také 

radní Pardubického kraje zodpovědný za školství Ing. Bohumil Bernášek, který byl s výkony 

žáků během maturitní zkoušky spokojen. 

 Pro zájemce o obor Kombinované lyceum jsme připravili 

Den pro lyceum, kterého se zúčastnili rodiče s dětmi, jež měli 

možnost navštívit výuku a pohovořit s žáky a učiteli. Tradičně 

jsme uspořádali soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základních škol 

z regionu Malá Haná a blízkého okolí. Angliáda, Mladí 
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přírodovědci i soutěž Vytvoř si svůj komiks se setkaly s velkým zájmem. Obě soutěže výrazně 

přispěly k propagaci gymnázia. 12. dubna 2019 proběhla již pátá akce projektu Světová škola. 

Od března roku 2019 se započalo s rekonstrukcí budovy 

Gymnázia v Jevíčku, investorem stavby je Pardubický kraj. 

Postupně bude provedena výměna oken, zateplení budovy ve 

dvoře a renovace historické fasády. Gymnázium tradičně věnuje 

pozornost práci s talentovanými žáky. Žáci byli úspěšní v 

okresních a krajských kolech v cizích jazycích i v matematice. Pěkných výsledků dosáhli žáci 

i ve výtvarných a recitačních soutěžích, důstojně reprezentovali školu také ve sportovních 

kláních.“ 

Městská knihovna působí na zámečku v Jevíčku. Je knihovnou základní ve smyslu 

zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 

a informačních služeb. Knihovna je součástí systému knihoven vykonávajících informační, 

kulturní a vzdělávací činnost. Mezi její poskytované služby patří 

zejména půjčování knih, časopisů a regionální literatury (vyhledávání 

pomocí on-line katalogu). Dále knihovna ve velké míře organizuje 

přednášky, literární besedy, výstavy a pořádá jazykové kurzy (AJ, NJ, 

ŠJ) a vzdělávání v knihovně, trénink paměti. Knihovna je otevřena 

od pondělí do čtvrtka a v sobotu, přičemž v pondělí je otevřena až 

do 19.00, aby ji mohli využívat i uživatelé dojíždějící za prací. Celkový 

počet výpůjčních hodin za týden je 30. Pod metodickou činnost knihovny spadá 11 obcí 

regionu: Bělá u Jevíčka, Biskupce, Březina, Březinky, Hartinkov, Chornice, Jaroměřice, 

Slatina, Víska u Jevíčka, Vrážné a Vysoká.  

Městská knihovna má k dispozici 3 internetové stanice pro veřejnost a wifi připojení 

v půjčovně. Internetové služby využívají všichni uživatelé bez ohledu na to, zda jsou čtenáři 

knihovny. V roce 2019 navštívilo veřejný internet 3 941 občanů. Bezplatný internet slouží 

k vyhledávání informací, pomáháme s orientací na stránkách zdravotnických zařízení, úřadů 

a vyřizování různých forem občanských záležitostí. V knihovním fondu 

knihovny nalezneme 31 707 titulů, v roce 2019 proběhlo 19 230 výpůjček 

a knihovna měla 17 440 návštěvníků. Proběhlo 86 akcí knihovny, které 

navštívilo 6 980 účastníků a 54 vzdělávacích akcí. Knihovna eviduje 

702 čtenářů.  

Na webových stránkách knihovny najde zájemce informace 

o akcích knihovny, katalog knihovny, dokumenty. Na webových 

stránkách knihovny si uživatelé mohou zadat svoji emailovou adresu a automaticky je jim 
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zasílána pozvánka na akce knihovny. On-line služby knihovny umožňují rezervace knih 

z domova, prodlužování knih, čtenáři mohou na knihy psát recenze a doporučovat tituly 

ostatním. Administraci webových stránek knihovny zajišťuje vedoucí Stanislava Kavanová. 

Městská knihovna Jevíčko je zapojena do celostátní akce 

Listování probíhající formou scénického čtení, které je skvělou 

propagací čtenářství. Každoročně pasuje knihovna nové čtenáře 

z řad žáků druhých tříd. Knihovna připravuje pravidelně 

Velikonoce na Zámečku, je také spolupořadatelem tradičního 

červnového hudebního dýchánku – Mejdanu na zámečku a 

tradičně zahajuje advent v Jevíčku svojí Dárečkovou nedělí. 

Turistické informační centrum patří od 18. 4. 2007 mezi certifikované TIC 

Pardubického kraje. 12. 6. 2013 vstoupilo do Asociace turistických informačních center, a to 

na základě předchozí kontroly členem ATIC. Pro splnění podmínek 

ATIC je nutné dodržovat daná pravidla a normy pro turistická 

informační centra. Hlavní náplň TIC se nemění – pracovnice poskytují 

informace o turistických atraktivitách, ubytování a stravování, 

rekreačních a sportovních možnostech, dopravních spojích, službách 

cestovního ruchu, tipech na výlet, kulturních, sportovních 

a společenských akcích. Nadále se aktualizují data na webových 

stránkách www.vychodnicechy.info. V roce 2019 byla výše 

neinvestičního grantu Pk pro TIC 14 475 Kč. V roce 2019 navštívilo TIC 24 031 zákazníků.  

TIC Jevíčko navštěvují stále častěji i místní obyvatelé, kteří zde najdou městský 

zpravodaj, předprodej vstupenek, informace o kulturním dění v Jevíčku, nebo TIC využívají 

občané jako recepci městského úřadu. Mezi požadované 

informace nejčastěji patří otázky ohledně dopravních spojů, 

památky a zajímavosti města Jevíčka, možnost kopírování, 

skenování, laminování, možnost využít veřejný internet – služba 

od 1. 11. 2015 zpoplatněna. Také hlášení městského rozhlasu 

patří mezi velice využívanou službu. Vede se jednotný přehled 

o kulturních akcích a využití prostor pronajímaných městem - kino, synagoga. TIC se podílí 

na přípravě kulturních akcí města, zpracování podkladů pro Jevíčský zpravodaj atd. 

Pracovnice infocentra organizují ve své režii tradiční Vánoční jarmark. 

Z iniciativy TJ Cykloklubu Jevíčko byla na začátku tohoto roku podána žádost o dotaci 

Pardubického kraje na realizaci cyklotrasy „Skrz Maló Hanó“. Cílem tohoto projektu bylo 

vytvoření značené cyklotrasy o celkové délce cca 21 km, která prochází regionem Malé Hané 

http://www.vychodnicechy.info/
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a je zaměřena na významná a památná místa. V rámci projektu byly osazeny směrové cedule, 

informační tabule k významným místům a vydána propagační 

mapka, z níž je patrné, že se jedná o cyklistický okruh. 

Na realizaci město Jevíčko čerpalo dotaci z programu „Podpora 

budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ 

ve výši 97 000 Kč, přičemž celkové náklady 

byly cca 140 tis. Kč. Tištěný průvodce 

cyklotrasou je pro zájemce k dispozici v Turistickém informačním centru. 

Uzlové body cyklotrasy: objekt bývalé sýpky na ulici K. H. Borovského 

Jevíčko, napoleonský pomník pod Červeným kopcem Jevíčko, Odborný 

léčebný ústav Jevíčko, obec Bělá u Jevíčka, osada Mařín – Zadní 

Arnoštov, Přední Arnoštov – pomník partyzánů, osada Lípa – Zadní 

Arnoštov, Kelínky – obec Víska u Jevíčka a těleso rozestavěné německé 

dálnice Jevíčko. 
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XII. Péče o obyvatelstvo, zdravotní oblast a sociální oblast 

V Jevíčku je dobře zajištěna primární zdravotní péče jak pro děti a dorost, tak 

i pro dospělé. Specializovanou ambulantní zdravotní péči ve městě zastupuje pouze obor 

chirurgie v zařízení MUDr. Melkové v areálu MŠ Jevíčko. Významným zdravotnickým 

zařízením v blízkosti města je Odborný léčebný ústav Jevíčko, který je krajskou příspěvkovou 

organizací. V roce 2019 zajišťovalo ve městě několik praktických lékařů – MUDr. Trčková, 

MUDr. Šedrlová a MUDr. Křížová. Na středisku na Okružní II působila také interní 

ambulance MUDr. Bláhové a ambulance pro děti a dorost MUDr. Nádeníčkové. 

Stomatologickou péči zajišťovali MUDr. Letfusová, MUDr. Jagošová a MUDr. Jagoš 

ve středisku na Palackého nám. 20, kde také působí ženský lékař MUDr. Machánek.  

Ve stejném objektu, kde se nachází chirurgická 

ambulance, je také RTG pracoviště a Centrum laserové medicíny, 

které je vybaveno špičkovými laserovými přístroji. V tomto 

centru je poskytovaná široká nabídka služeb v indikacích 

rehabilitace, kožních onemocnění, léčby oparů, padání vlasů, 

migrén, problematické pleti, poúrazových stavů, zánětů šlach, 

popálenin, bércových vředů, bolestí kloubů a páteře. Lékařka MUDr. Jana Melková je členem 

Společnosti pro využití laseru v medicíně České lékařské společnosti Jana Evangelisty 

Purkyně. Lékárenskou péči v Jevíčku zajišťuje Lékárna U Bílého anděla, která kromě volně 

prodejných léků a léků na předpis, nabízí také různé doplňky stravy, čaje, léčebnou kosmetiku, 

zdravotnickou obuv a další sortiment. Vedoucí lékárny je PharmDr. Šárka Glocová. Lékárna 

U Bílého anděla je zapojena do projektu PharmaPoint, který zastřešuje vybrané nezávislé 

lékárny. 

Odborný léčebný ústav Jevíčko, jehož mottem je: Odbornost, Laskavost a Úcta se 

nachází v krásném prostředí západním směrem od města Jevíčko. Je to nestátní zdravotnické 

zařízení, příspěvková organizace Pardubického kraje, které 

přijímá klienty z celé České republiky i ze zahraničí. Myšlenka 

vybudování ústavu se zrodila již v roce 1908, kdy Moravský 

zemský sněm rozhodl vybudovat v zemi dva léčebné ústavy 

pro léčbu nemocných tuberkulózou. Se stavbou bylo započato 

v roce 1914 dle projektu zemského architekta Ing. Jana Flory. Ústav byl provizorně otevřen 

v srpnu 1916. Svému původnímu určení, tj. léčbě žen nemocných tuberkulózou, začal ústav 

sloužit až na sklonku roku 1918. Brzy se léčebna stala známou i v zahraničí a původní 

lůžková kapacita přestala stačit. Byl postaven další samostatný léčebný pavilon, obytné 
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budovy pro zaměstnance, hospodářské budovy, ústavní kostelík a v roce 1940 tzv. „lesní 

pavilon“ pro pacienty s lehčím průběhem onemocnění. V roce 1972 se OLÚ Jevíčko stal 

jediným zařízením v Čechách, které se zabývá léčbou i mimoplicní tuberkulózy. V roce 1995 

se spektrum poskytované zdravotní péče rozšířilo o další významný obor – léčebnou 

rehabilitaci, což velkou měrou přispělo k dalšímu rozvoji ústavu a jeho modernizaci. 

Již ve třetí kapitole jsem krátce zmiňoval důležité krajské investice v Odborném 

léčebném ústav Jevíčko. V letošním roce byla dokončena přeměna 

bývalého dětského pavilonu na lůžka návazné rehabilitační péče 

v oboru pneumologie za 39 milionů korun. Pavilon byl 

slavnostně otevřen za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje 

JUDr. Martina Netolického 21. května 2019. Na vybavení 

krásného, avšak zatím prázdného pavilonu, bylo potřeba nejen cca 4 mil. Kč z provozních 

a investičních prostředků organizace, ale také mnoho času a energie všech, kteří se 

na zařizování nového oddělení podíleli.  Pavilon byl otevřen 

k 1. září a velmi významným způsobem zvýšil komfort 

poskytovaných služeb pro pacienty s pneumologickým 

onemocněním. Bývalé šestilůžkové pokoje byly nahrazeny jedno 

a dvoulůžkovými s vlastním sociálním zařízením. Vzniklo 

několik cvičeben pro pneumologickou rehabilitaci, inhalační pracoviště a zcela nové pracoviště 

pro diagnostiku plicních funkcí. 

Nejednalo se však o jediný záměr kraje. Jak uvádí v úvodu výroční zprávy OLÚ 

Ing. Lenka Smékalová, další velkou akcí byla 2. etapa rekonstrukce dřevěných leháren, 

tentokrát u pavilonu N, která byla hrazena Pardubickým krajem ve výši přes 8 mil. Kč (celkem 

20 mil. Kč za obě etapy rekonstrukcí leháren). Z prostředků Pardubického kraje byla také 

provedena rekonstrukce střechy a zateplení stravovacího pavilonu, což je investice ve výši 

4 mil. Kč. Pokračovat se bude v příštím roce výměnami oken. Budovy celého sanatoria 

postavené v letech 1913 až 1926 byly v roce 2016 prohlášeny 

nemovitou kulturní památkou, proto budou muset být 

stávající okna repasována, popřípadě vyrobeny jejich přesné 

kopie. Ačkoliv se tato investice přímo nedotkne poskytované 

péče, jedná se o další krok ke zvelebení celého areálu léčebného 

ústavu, a to je pro toto unikátní zdravotní zařízení velice 

dobře. V roce 2019 byla také ukončena 2. etapa E – Health „Sdílení zdravotnické 

dokumentace mezi poskytovateli zdravotních služeb.“ Rok 2019 se ale zapíše také černým 

písmem do historie ústavu. Důvodem byl urputný a nikdy a nikde nekončící boj s kůrovcem 
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v areálu ústavu a v lese nad ústavem. Vedení OLÚ dělalo vše pro to, aby se les zachránil, ale 

budoucnost teprve ukáže, zda se to alespoň částečně podařilo. 

Z výroční zprávy dále vyplývá, že zařízení disponovalo 176 lůžky a 176 zaměstnanci, 

z čehož bylo 120 zdravotnických pracovníků. V tomto roce bylo 

v OLÚ ošetřeno 2 047 pacientů, z nichž takřka polovinu tvořili 

pacienti z Jihomoravského kraje. Lůžková péče je doplněna 

komplexem vyšetřoven a ambulancí i pro potřeby ambulantních 

pacientů. K dispozici jsou pacientům plicní, bronchologická, 

ortopedická a rehabilitační ambulance. Kromě uvedených 

ambulancí zde působí další odborná pracoviště jako např. radiodiagnostika, oddělení klinické 

biochemie a akreditovaná mikrobiologická laboratoř. 

Co se týče sociálních služeb ve městě, působí zde tradičně Pečovatelská služba Jevíčko 

zřizovaná městem. Rok 2019 nebyl ve znamení velkých personálních změn. Kolektiv 

pečovatelské služby se stabilizoval a navýšil se současně počet pravidelných uživatelů o 15. 

Svědčí to nejen o kvalitně odváděné práci pečovatelek, ale 

i o rozšiřujícím se dobrém jméně sociální služby. V neposlední řadě 

však z daného údaje vyplývá to, že se mění i struktura 

pravidelných uživatelů. Uživatelům Střediska pečovatelské 

služby Jevíčko byla během roku 2019 i nadále k dispozici jak 

terénní pečovatelská služba, která se provádí v jejich domácím prostředí při zachování úzkých 

vazeb na rodinné příslušníky, tak možnost využít ambulantní formy, např. pro osobní hygienu 

přímo v prostorách domu s pečovatelskou službou na ulici Kobližná.  

Středisko zde disponuje dvěma bezbariérovými koupelnami a potřebnými 

kompenzačními pomůckami. Pečovatelská služba Jevíčko v roce 2019 obdržela 

od Pardubického kraje dotace ve výši 550 000 Kč, které byly využity na provoz a platy 

zaměstnanců. Cílovou skupinu uživatelů tvořili zdravotně 

postižení a senioři. Celkově byly realizovány činnosti pro 

66 klientů. Pečovatelky dojížděly kromě Jevíčka také 

do Vrážného, Bělé u Jevíčka, Jaroměřic, Biskupic a dalších obcí. 

Rozvoz obědů byl realizován prostřednictvím vývařoven 

v Odborném léčebném ústavu a místním bufetu. V přímé práci 

bylo realizováno 1 116 hodin základních činností a 703 hodin při zajištění stravy. Služebním 

automobilem bylo ujeto přibližně 14 700 kilometrů a příjmy z tržeb činily 240 901 Kč. Došlo 

tedy k nárůstu uživatelů, tržeb i částky z dotačního titulu.  
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Seniorům je určen Dům s pečovatelskou službou na ulici Svitavská 838, který byl 

postaven v letech 2001 –2 002. Jeho výstavba byla realizována z dotace MMR ČR 

a z vlastních finančních prostředků města. Tento dům disponuje 

celkem 16 byty, z toho 4 jsou bezbariérové. Všechny byty jsou 

vybaveny kuchyňským koutem, sociálním zařízením 

a vestavěnou skříní v chodbě bytu. V prostorách MěÚ Jevíčko 

působila pravidelně v úterý bezplatná Občanská poradna 

Oblastní charity Moravská Třebová určená spoluobčanům v obtížné životní situaci. 

Zdravotně postiženým poskytovalo poradenství 1x měsíčně Středisko sociálních služeb 

Salvia. Vyřizováním sociální agendy na MěÚ vč. zajišťování sociálního poradenství občanům 

je pověřena pracovnice organizačního odboru p. Martina Zikmundová. V oblasti řešení tíživé 

sociální situace občanů spolupracuje s OSV MěÚ Moravská Třebová. 
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XIII. Bezpečnost ve městě a požární ochrana 

Záležitosti místního pořádku a bezpečnosti řeší v Jevíčku 

městská policie, jejíž služebna sídlí v budově městského úřadu. Činnost 

Městské policie Jevíčko byla v roce 2019 zajišťována třemi strážníky 

(v červenci a srpnu dvěma strážníky) a dále dvěma pracovníky 

zařazenými k městské policii – asistenty prevence kriminality (v září až 

listopadu třemi pracovníky APK). Městská policie dále spolupracuje 

také s Policií ČR. V roce 2019 došlo u MP k výrazné personální změně, 

kdy k 1. 7. 2019 odešel velitel Mgr. Dušan Tejkal, který byl ve funkci velitele od zahájení 

činnosti MP 1. 6. 2017. Pan Tejkal spolupracuje s městem nadále na úseku přestupkové 

agendy jako člen komise.  

Novým velitelem byl ustanoven Bc. Miroslav Zemánek. Od září 2019 se podařilo 

na základě výběrového řízení přibrat nového strážníka Františka Juriše, který přišel  

od MP Moravská Třebová, kde pracoval 25 let. V současné době 

je služba MP Jevíčko koncipována tak, aby co nejvíce  

pokrývala denní dobu ve všedních dnech a noční dobu o víkendu. 

Ve všední dny je snaha pokrýt službu od 07.00 – do 22.00 hodin. 

O víkendu – v pátek a sobotu se pokrývá převážně noční doba, 

tj. od 19.00 – do 07.00 hodin.  

Z důvodu nízkého počtu strážníků není činnost MP Jevíčko zajišťována 

v nepřetržitém provozu, ale primárně v době úředních dní a víkendových nocí. Tato činnost je 

vykonávána v katastrálním území města Jevíčka, do kterého 

spadají i přidružené obce (místní části) Zadní Arnoštov, Mařín 

a osada Lípa. Na základě uzavřených dvou veřejnoprávních 

smluv, které byly odsouhlaseny Krajským úřadem Pardubického 

kraje, vykonává MP Jevíčko činnost i na katastrálním území 

obce Jaroměřice a přidružené obce Nový Dvůr, a dále pak 

i na katastrálním území obce Víska u Jevíčka. Na základě veřejnoprávních smluv byla obcím 

Jaroměřice a Víska u Jevíčka na základě služeb MP Jevíčko účtována za rok 2019 částka 

v celkové výši 89 570 Kč.  

Za období od 1. 1. 2019 – do 31. 12. 2019, bylo strážníky MP Jevíčko zjištěno 

a zadokumentováno celkem 431 přestupků. Nejčastěji se jednalo o dopravní přestupky v počtu 

395 (z toho 42x překročení rychlosti). Poté následovaly přestupky proti veřejnému pořádku 

v počtu 14 skutků. Dále pak přestupky na úseku pořádku ve státní správě a přestupky proti 
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pořádku v územní samosprávě (porušení vyhlášek a nařízení města) v počtu 9 skutků. Dále 

bylo zjištěno jednání v oblasti přestupků proti majetku – celkem 

9 případů a přestupky proti občanskému soužití – celkem ve 4 

případech. Za přestupky byly uděleny pokuty v celkové výši 

76 800 Kč. 

Strážníci MP Jevíčko v roce 2019 zjistili celkem 14x 

podezření z trestného činu. Jednalo se o následující trestné činy: poškození cizí věci, ublížení 

na zdraví, ohrožení pod vlivem návykové látky, krádež, týrání 

zvířat, loupež, nebezpečné pronásledování, násilí proti úřední 

osobě, všechny tyto případy byly bezprostředně předány Policii 

ČR. Dále pak strážníci MP Jevíčko úzce spolupracovali 

s pracovníky služby kriminální policie u vyšetřování, kdy jim bylo 

předáno několik podmětů týkajících se možné trestné činnosti ve 

městě. V roce 2019 odchytli či jinak zajistili strážníci MP celkem 14 volně pobíhajících psů, 

které následně předali majitelům, případně převezli do útulku pro psy v Čechách pod Kosířem 

nebo do „Zeleného Vendolí.“ 

Kromě uvedených činností se MP Jevíčko věnovala preventivní a osvětové činnosti 

formou přednáškových akcí a besed, kdy cílovou skupinou byli žáci i senioři. Výraznou 

součinnost poskytovali strážníci v rámci IZS. K velice časté 

spolupráci s Jednotkou SDH Jevíčko patřila asistence MP 

Jevíčko při vzniklých mimořádných událostech. Jednalo se 

o dopravní nehody, překážky na silnici či rizikové kácení, kdy 

asistence spočívala v zajištění místa, řízení provozu apod. 

Významným pomocníkem při práci městských strážníků je kamerový systém pokrývající střed 

města, který je postupně rozšiřován dle finančních možností města. 

Jak vyplývá z bezpečnostní zprávy o činnosti Obvodního oddělení Policie ČR 

Moravská Třebová za rok 2019, bylo zde personálně zařazeno 26 policistů. Obvodní oddělení 

PČR Moravská Třebová ve sledovaném období 2019 šetřilo 

celkem 284 trestných činů, což je nárůst oproti roku 2018 

o 16 skutků. Z těchto trestných činů bylo v roce 2019 objasněno 

253 věcí, což je v procentuálním vyjádření 89,08 %. Obvodní 

oddělení Moravská Třebová má vysokou objasněnost nejen 

v rámci Územního odboru Svitavy, ale patří k nejlepším útvarům 

v rámci Krajského ředitelství policie Pardubického kraje a také v celé České republice. Index 

kriminality v územní působnosti OOP Moravská Třebová se nachází v druhé nejnižší 



Zápis do kroniky města Jevíčko za rok 2019 
 

 

 

60 

 

kategorii, a to ještě při spodní hranici této kategorie. Pro srovnání např. v nedaleké Olomouci 

se tento index pohybuje na jednotlivých Obvodních odděleních v rozmezí od 182 do 355. 

V Brně se index pohybuje na jednotlivých odděleních od 201 do 539 a v Praze se index 

kriminality dostává až k hodnotě 1 860. 

Jak shrnuje ve své zprávě vedoucí oddělení, npor. Ing. Stanislav Vodák: „Město 

Jevíčko je vzhledem k bezpečnostní problematice a trestné činnosti klidným místem 

nevymykající se běžnému průměru trestné činnosti na počet 

obyvatel vyjádřeným indexem kriminality. Vedení města Jevíčka 

se rozhodlo zřídit městskou policii, což je ze strany 

bezpečnostních složek vnímáno s povděkem a jistě se již potvrdily 

kvality strážníků nově zřízené bezpečnostní složky a také je 

pochvalně vnímána snaha rozšířit počet strážníků i na tak malém 

městě, jako je Jevíčko. Za OOP Moravská Třebová lze konstatovat, že byla nastavena taková 

součinnost, která měla od počátku zřízení Městské Policie Jevíčko pozitivní vliv 

na bezpečnost v Jevíčku a okolí.“ 

Město Jevíčko má na úseku požární ochrany zřízenou jednotku typu JPO II/1, což 

znamená, že tato je povinna zajistit výjezd jednoho požárního družstva v počtu 1 + 3 do pěti 

minut. Jednotka je mimo jiné předurčena k výjezdům na dopravní nehody. Disponuje 

technikou města, určitými technickými prostředky a vybavením. Jejím prvořadým úkolem je 

provádění hasebních a záchranných prací při mimořádných 

událostech. S tím souvisí i další úkoly při přípravě techniky, 

materiálu a přípravě na řešení mimořádných situací – školení 

a výcviku. Jednotka SDH obce Jevíčko používala ke své činnosti 

tyto vozidla: RENAULT Midlum CAS 20, TATRA T 815-7 

CAS 30, Fiat Ducato, Peugeot BOXER, Avia A 30 NA, Škoda Octavia, dále pak velké 

množství technických prostředků od dýchacích přístrojů po nejrůznější ruční nářadí.  

Jak ve své pravidelné zprávě k činnosti JSDH uvádí její velitel Stanislav Ducháček: 

„V roce 2019 jednotka vyjela celkem k 84 událostem, z toho k 16 dopravním nehodám, 

ke 12 požárům, k 28 technickým pomocem, k 4 únikům nebezpečné látky, k 6 ostatním 

pomocem, k 4 planým poplachům, k 14 různým činnostem 

jednotky. Měsíční přehledy výjezdů jednotky jsou zveřejňovány 

na městských stránkách. Z hlediska jak počtu výjezdů a jejich 

náročnosti lze rok 2019 z mého hlediska hodnotit jako klidnější. 

V roce 2019 nás po dlouhé době nepostihla žádná větší větrná 

smršť. K dnešnímu dni má jednotka 21 členů. V roce 2019 byla prováděna základní odborná 
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příprava pěti nových členů jednotky, kteří se již zapojili do práce. Ke konci roku opustil 

jednotku na vlastní žádost její dlouholetý člen Josef Kozelek.  

Pro udržení odbornosti se pravidelně zajišťuje cyklické a specializační školení. Ostatní 

školení probíhají zpravidla jednou měsíčně v rámci jednotky. V minulém roce bylo 

zorganizováno celkem 27 školení s nejrůznějším zaměřením. Zde 

se snaží procvičovat návyky, které jsou potřebné ke zdolávání 

mimořádných situací, jak požárů, tak technických zásahů 

a dopravních nehod. Vedle vstřebávání teoretických znalostí 

provádíme praktický výcvik s požární technikou, používání 

technických a věcných prostředků, poskytování předlékařské 

pomoci. Procvičuje se technika vyprošťování z havarovaných vozidel a použití všech 

prostředků, jimiž je jednotka vybavena a jejichž použití se může při této práci předpokládat.  

Z celkového počtu školení bylo 12 zaměřeno na vyprošťování osob z havarovaných 

vozidel. Tato příprava byla završena účastí soutěžního družstva 

na krajské soutěži v Pardubicích, kde obsadilo pěkné páté místo. 

Za zmínku stojí také školení a výcvik tří členů v ohňovém 

kontejneru ve Vysokém Mýtě, který byl hodnocen účastníky s 

velkým nadšením. Za velmi prospěšné se považují také 

pravidelné měsíční kontroly provozuschopnosti techniky, které se 

účastní všichni členové jednotky. Zde mají možnost nejen zkontrolovat, zda je technika 

funkční, ale vyzkoušet si její používání, obsluhu a uložení materiálu ve vozidlech. 

Město Jevíčko vynakládá na činnost v požární ochraně každoročně částku přesahující 

1 000 000 Kč. Mnoho dalších finančních prostředků je sehnáno z nejrůznějších dotačních 

titulů, státních a krajských dotací. Za rok 2019 to byla částka 547 777 Kč. V roce 2019 se 

podařilo i mnoho dalších věcí, které stojí za zmínku. Velitel jednotky zpracovává pro město 

každoročně plán preventivně výchovné činnosti v požární ochraně a členové jednotky a sboru 

podle něho pracují. Jedná se nejrůznější ukázky techniky, údržbu vodních zdrojů. Spolupráce 

s městem a ostatními spolky, různé svozy účastníků apod. Průběžně je doplňována 

a aktualizována dokumentace požární ochrany města a jednotky, proběhla každoroční 

kontrola požárních hydrantů. Byla zajištěna pravidelná údržba a technické prohlídky veškeré 

techniky a věcných prostředků, včetně jejich inventarizace.  

Proběhla také pravidelná údržba veškeré techniky, včetně jejich nutných oprav. 

Na výjezdu je používána nová dýchací technika – přetlakové přístroje Auer, kterých máme 
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celkem 10 kusů. S pomocí krajské dotace byla obměněna velká část 

zásahových obleků, většina členů jednotky má vybavení, které je 

požadováno pro hasiče zákonnými předpisy, jak osobních, tak 

i společných ochranných prostředků. Zakoupeny byly zásahové obleky, 

jednovrstvé i třívrstvé, zdroje pro radiostanice, stabilizační tyče a sada 

klínů pro zásahy u dopravních nehod. Zajištěna byla revize a oprava 

HVZ Lukas a navijáku z CAS 20. Proběhl také nákup pěti lehkých 

zásahových přileb. 

V roce 2019 také došlo k prodeji zastaralého majetku – vozidla Škoda Octavia. Velkou 

změnou prošel také svolávací systém jednotky. Z důvodu přeložení nadzemního vedení ČEZu 

do země byla odpojena rotační siréna na městské věži. Menší siréna na věži hasičské zbrojnice 

bude zachována a používána pro nejrůznější potřeby s ovládáním z hasičské zbrojnice. 

V případě svolání jednotky je nyní využíváno oznámení pomocí SMS a AMDS zpráv 

na mobilní telefony členů z KOPIS Pardubice, jako záložní systém je zaslání SMS zpráv 

na mobilní telefony ze systému FIREPORT a místo rotačních sirén slouží místní bezdrátový 

rozhlas. 

Závěrem je nutné se zmínit i tom, co hasiče pálí. Jednou věcí je 

přestavba hasičské zbrojnice tak, aby splňovala parametry dnešní doby. 

Již několik let se žádá o dotační titul na tuto investiční akci, bohužel 

doposud neúspěšně. Rozhodnutím vedoucích činitelů jsou finanční 

prostředky směrovány zejména na pořízení dodávkových automobilů 

do každé obce. Z pohledu velitele je již „předodávkováno,“ tak snad 

letošní rok bude úspěšnější a v roce 2021 se dočkají hasiči změny.“  

 Pokud se týče činnosti spolku, ve druhé kapitole jsem informoval o úmrtí dlouholetého 

starosty SDH Jevíčko pana Ladislava Müllera. Za svoji práci u hasičů získal pan Müller 

mnoho čestných uznání a vyznamenání mezi nimiž nechybí Medaile za mimořádné zásluhy 

(1998), Řád sv. Floriána (2003) a nejvyšší ocenění – titul 

Zasloužilý hasič (2010). V hasičské činnosti pokračoval i ve svém 

pozdním věku, vzhledem ke svým zkušenostem a zájmu 

o historickou techniku a historii hasičstva se také stal členem 

Okresní odborné rady historie a muzejnictví. Jeho 

nezapomenutelnou činnost u Sboru dobrovolných hasičů Jevíčko nám připomíná PRAGA RN, 

jejíž se stali s bratrem Ludvíkem Štindlem hlavními renovátory a provedli kompletní 

rekonstrukci vozu, který se stal chloubou a výstavním kusem historické techniky jevíčského 

sboru.  
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Dále byl pan Ladislav Müller hlavním organizátorem u rekonstrukce čerpadla DS 16 

a spousty dalších historických a muzejních kousků, uniforem, dobových dokumentů, fotografií 

a historických technických prostředků používaných u hasičů. 

Mnoho let byl také hasičským video reportérem u jevíčského 

sboru, kdy zaznamenal na kameru celou řadu hasičských událostí, 

a to od požárů a pomoci občanům až po různé oslavy nebo 

soutěže. Touto svojí činností přispěl pan Ladislav Müller 

výraznou měrou k uchování historie a tradic místního sboru, o jehož dění se do poslední chvíle 

zajímal. 

Během celého roku se Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko podílí na kulturních 

a společenských akcí v Jevíčku, pořádá tradičních Hasičský ples nebo zajišťuje obsluhu 

a technickou službu na místních kulturních akcích. Významnou složkou sboru je hasičská 

mládež, která má v Jevíčku mnohaletou tradici. Mladí hasiči se 

pravidelně účastní hasičských soutěží a v posledních letech 

dosahují významných úspěchů i v mezinárodních soutěžích. 

Požárnímu sportu se rovněž věnují i dospělí, náš mužský 

a ženský tým se pravidelně účastní okresní ligy Svitavska. Mezi 

nejvýznamnější akce v oblasti hasičských soutěží mládeže patřily květnové závody 

na Palackého náměstí v požárním útoku a běhu jednotlivců na 60 m s překážkami „O poháry 

hejtmanů Pardubického a Jihomoravského kraje.“  V květnu také proběhla tradiční mše svatá 

u příležitosti svátku sv. Floriana spojená s následným pietním aktem k výročí konce 2. světové 

války. Členové sboru připravili Hasičské vítání jara v pivovarském parku a na podzim 

zajišťovali soutěž ve vaření kotlíkových gulášů. 

Jevíčští hasiči rozvíjí mezinárodní spolupráci s finskými a ukrajinskými hasiči. Mladí 

hasiči se vydali do Finska na tábor. Ukrajinští hasiči navštívili Jevíčko a absolvovali s naší 

jednotkou výcvik ve Vysokém Mýtě. O pobytu ve Finsku velice pěkně napsal Vít Václavek 

do Jevíčského zpravodaje: „Myslím, že vám nemusím představovat Finsko, zemi půlnočního 

slunce. Ale chtěl bych vám povědět o zážitku, který se mohl 

uskutečnit jen díky spolupráci jevíčských a finských hasičů. 

Do Finska jsme tentokrát dorazili již v pátek, abychom se mohli 

také projít po krásách Helsinek. Do těch jsme se vydali v sobotu. 

Prohlédli jsme si helsinskou zoologickou zahradu, podívali se 

na město z ruského kola... A v neděli nás čekalo to hlavní, přesun 

na tábor Pistoliekki, tábor pro mladé finské hasiče. Ale nejedná se o tábor, kde by se děti 

zdokonalovaly v požárním sportu. Finský model práce s mládeží je jiný, a tak si mladí hasiči 
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vyzkouší, jak stříhat automobil, zachránit tonoucího z vody, jak správně slaňovat a mnoho 

dalšího. A pro ty, kterým je 17, jsou připraveny cvičné výjezdy. Tří z nich jsme se zúčastnili 

jako figuranti, neb bylo potřeba, aby si mohli vyzkoušet, že ne 

každý, na koho narazí, umí finsky nebo anglicky. Doufám, že jim 

zkušenost s námi aspoň trochu pomůže. Ovšem celý tábor nebyl 

jen o drilu. Byl i volný program, různé soutěže, například lezení 

do vrchu po bedýnkách, nebo jízda na kole, za kterým byl 

přivázán těžký řetěz. Také byly dvě diskotéky, mini a mega. Mega 

byla v pátek a sloužila jako rozloučení s táborem. Jsme velice vděčni, že jsme se tábora mohli 

zúčastnit a užít si ho s našimi finskými přáteli. Věřím, že mluvím za celou naši výpravu, když 

řeknu, že tábor byl úplně boží a doufáme, že se s některými z Finů zase potkáme a nejlépe co 

nejdříve.“ 
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XIV. Místní části Zadní Arnoštov, Lípa a Mařín 

Kapitolu o místních částech náležejících k Jevíčku pojmu hlavně 

jako exkurzi do jejich velice zajímavé historie. V minulosti tu žilo 

značné množství obyvatel, jak jsem již krátce nastínil ve čtvrté 

kapitole. Místní část Zadní Arnoštov leží západně od Jevíčka 

v nadmořské výšce 445 m. Poprvé je tato osada připomínána v roce 

1258 při povýšení města Jevíčka na město královské. Původ má 

v německé kolonizaci, kdy zakladatelem byl podle Františka Plecha 

jistý kolonizátor Ernest, pověřený osadu založit. Také původní jména 

tomu nasvědčují: Ernistendorf, Arnolzendorf, Arnolddorf později Hinter Ehrnsdorf. První 

německé obyvatelstvo přišlo z hornatého kraje Frankenwaldu (Franckého lesa). Zadní je 

označen proto, že 3 km severně od něj leží Arnoštov Přední. Pod pravomoc města Jevíčka 

patřil Zadní Arnoštov do roku 1323. Od roku 1465 byl součástí 

panství trnavského až do roku 1636, kdy spadal pod panství 

třebovské. Roku 1628 je připomínána zákupní rychta, později 

dvoupodlažní dům s horní roubenou částí. Po zrušení nevolnictví 

v roce 1781 obyvatelstvo dostalo volnost ve výuce řemeslům, 

stěhování se do míst s lepší obživou. Vrchnosti hrozil úbytek pracovních sil, proto se snažila 

tomu předejít rušením panských dvorů a zakládáním vesnic a osad, aby získala trvalý zdroj 

finančních příjmů z různých poplatků od nových obyvatel. Kníže Alois Lichtenstein 

z Moravské Třebové proto zrušil dvůr v Zadním Arnoštově a založil dvě nové osady – Lípu 

a Mařín. Obživu místním skýtalo zemědělství, tkalcovství, hornictví při těžbě grafitu, lupku, 

manganové rudy v dnes zaniklých dolech, práce v kamenolomu a v lese.  

Od začátku 19. století v Zadním Arnoštově fungovala jednotřídní obecná škola, 

od roku 1904 škola dvoutřídní s cca 100 žáky. V roce 1885 zde byl založen Sbor dobrovolných 

hasičů, který vlastnil od roku 1890 vzácnou čtyřkolovou ruční stříkačku od firmy Smékal 

z Čech po Kosířem, od roku 1978 je tato v majetku SDH Jevíčko. 

V roce 1895 byla v Zadním Arnoštově založena Záložna, která 

měla tolik finančních prostředků, že mohla půjčovat zájemcům 

do Jevíčka a okolních obcí. Po druhé světové válce došlo 

k vysídlení původních německých obyvatel ze Zadního 

Arnoštova, Lípy a Mařína, kterých zde v roce 1941 žilo 700. 

Aktuálně zde žije cca 65 stálých obyvatel. Na katastru Zadní Arnoštov se nachází několik 

kulturních památek, z nichž nejrozsáhlejší je areál staroslovanského hradiště na Maříně. 
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Raritou je dřevěná rumpálová studna tamtéž. Barokní kaple před Zadním Arnoštovem 

s restaurovanými nástěnnými malbami datovanými do roku 1768 se stala Památkou roku 

v Pardubickém kraji pro rok 2019. 

Osada Lípa (Langendon) se nachází 1 km severně od Zadního Arnoštova, měla 

16 domů a dále 3 domy v Zadním Arnoštově na místě zrušeného vrchnostenského dvora 

(naproti bývalé škole). Při založení osady každý osadník dostal 163,93 arů pozemku a k tomu 

5,75 arů na stavební místo a zahrádku. K tomu dále dostal do nájmu 24,6 arů pozemku 

a 7,76 arů pastviny ke společnému užívání. Obyvatelstvo se zabývalo zemědělstvím, prací 

v lese, tkalcovstvím. Přiškoleno bylo do Zadního Arnoštova, přifařeno do Jevíčka. Svých 

61 zesnulých v letech 1904 – 1946 pochovali místní u kostelíčka 

sv. Bartoloměje. Z uvedeného počtu zesnulých bylo 

14 novorozenců. Ze všech domů v osadě zůstaly 2 domy 

a kaplička. Život se zde obnovil až po založení jezdeckého klubu 

„Osada Lípa,“ který zde obnovil ustájení pro jezdecké koně, 

výběh, překážky a výcvik mladých adeptů jezdeckého sportu. 

Osada Mařín (dříve Mariendorf – Mariánov) se nachází asi 2 km západně od Zadního 

Arnoštova v nadmořské výšce 525 m. Založena byla v roce 1790 po parcelaci vrchnostenského 

dvora Lichtensteinů v Zadním Arnoštově. Prvních 14 osadníků 

získalo od knížete Aloise Liechtensteina z Moravské Třebové 

17,19 arů stavebního místa na domek se zahrádkou. K tomu 

138,64 arů zemědělské půdy, 155,15 arů do nájmu a 11,83 arů 

společných pastvin. Další osadníci si již mohli koupit pouze 

stavební místo se zahrádkou 7,19 arů. Celkem se v osadě Mařín nacházelo 19 domů. Pro nové 

osadníky bylo nutné zajistit zdroj pitné vody, proto kníže Alois Lichtenstein nechal v letech 

1790 – 1793 vykopat studnu o hloubce přibližně 30 metrů. Z důvodu častého nedostatku 

vody byla studna od roku 1824 dále prohlubována na současných cca 70 metrů. Náklady 

na pořízení studny činily 9 906 zlatých a výrazně tak převýšily výnosy z pozemků 

(1 831 zlatých), které kníže Alois Lichtenstein od osadníků získal. 

Studna v Maříně je do hloubky 30 metrů vyzděná lomovým kamenem, její hlubší část 

je ražena ve skále. Původně byla neopláštěná, šestiboká se střechou ve tvaru komolého jehlanu. 

Rumpál se poháněl dvěma klikami umístěnými na protilehlých 

koncích spodní hřídele. Uzavření studny betonovým poklopem 

jehlanu bylo provedeno v roce 1943 na základě nařízení z roku 

1942, kdy museli být uzavřeny všechny obecní studny. Studna 

byla zároveň opatřena přístřeškem. Odstavený rumpál chátral 
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vedle studny až do roku 1975 kdy jeho opravu inicioval a provedl pan Bohumil Doubek 

z Jevíčka. Rumpál osadil do jím zhotoveného přístřešku ze starších tesaných trámů na nízký 

věnec evokující roubení. V této podobě stál až do roku 2008 před budovou jevíčského Edenu. 

V letech 2008 – 2011 byla rumpálová studna v Maříně v několika etapách rekonstruována. 

Podařilo se do ní vrátit opravené původní zařízení rumpálu. Studna v Maříně je unikátní 

technickou památkou. Pro svoji hloubku se řadí mezi nejhlubší 

studny v České republice. Osada Mařín patřila k vyhledávaným 

výletním místům, nacházel se zde hostinec pana Wölfla. V jeho 

interiéru byl orchestrion, jehož závaží projížděla až do sklepa, 

aby hudba déle hrála. Před hostincem měli hosté k dispozici 

kuželkovou dráhu. Po skončení 2. světové války a odsunu původního německého obyvatelstva 

došlo k úpadku osady. Dnes jsou v osadě Mařín trvale obydleny pouze 2 domy a 6 domů slouží 

k rekreaci, ale probíhá i nová výstavba, jak píšu v závěru kapitoly. 

Asi 500 m západně od osady Mařín se nachází rozsáhlé staroslovanské hradiště 

z konce 8. století, jehož celková rozloha je 12,24 ha. Akropole (vnitřní část hradiště), 

nepravidelně vejčitého tvaru o rozměrech 300 x 190 m a rozloze 4,7 ha, leží na náhorní plošině 

s nejvyšší nadmořskou výškou 565 m. Po obvodu byla akropole chráněná hliněným valem 

a příkopem. Val byl v některých místech přerušený, ale jinak mohutný a kompaktní. Podobně 

opevněná byla také dvě předhradí, která se k akropoli připojovala 

na jižní a severozápadní straně. Do hradiště se pravděpodobně 

vstupovalo od jihovýchodu, přes jižní předhradí, v místech 

dnešního průjezdu u božích muk. Hradiště mělo ve své době velmi 

strategickou polohu, neboť bránilo vstupu do Moravy nejen 

ze strany Čech, ale i ze strany Polska přes Kladsko. Nenápadná cesta přes Bělou, Zadní horu 

a Březiny spojovala hradiště s Malou Hanou. Doba zániku hradiště není známá, ale jako 

důvod je předpokládán požár. Dokazují to souvislé vrstvy uhlíku, které byly nalezeny 

ve valech. „Mařínské hradiště“ je cennou archeologickou lokalitou. 

Co se týče událostí roku 2019, důležitým okamžikem jistě bylo, 

dokončení řízení o komplexních pozemkových úpravách pro k. ú. Zadní 

Arnoštov vedené Státním pozemkovým úřadem, jehož výstupem je plán 

společných zařízení. KPÚ obsahující mimo jiné návrh nových polních 

cest a jejich skladbu, návrh protierozních a protipovodňových opatření 

a návrh vodohospodářských staveb v území. Zda na vybudování 

navrhovaných cest či vodních prvků dojde, bude záležet na finančních 

možnostech státu. Ze společenských událostí v Zadním Arnoštově mohu 
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vzpomenout červencové setkání občanů s vedením města na výjezdním zasedání rady. 

Občanům místní části bylo doporučeno iniciovat vznik osadního výboru Zadní Arnoštov, což 

zůstalo zatím bez odezvy. V srpnu město ve spolupráci 

s Mysliveckým sdružením Jevíčko uspořádalo pro místní 

i přespolní pouťové posezení u kulturního domu. Kromě 

hudebního doprovodu harmonikářů Slza na již tradiční akci 

předvedla svoje vystoupení naše úspěšná reprezentantka 

v twirlingu Natálie Zikmundová.  

V říjnu město požádalo v programu „Malý LEADER“ pro Moravskotřebovsko 

a Jevíčsko pro rok 2020 o dotaci na obnovu nátěru dřevěné zvonice na Maříně 

s předpokládanými náklady 93 tis. Kč. Akce na této kulturní památce se bude realizovat 

v příštím roce. Co se týče stavebního rozvoje obce, zaznamenali 

jsme probíhající rekonstrukci objektu bývalé sýpky, která se má 

změnit na ubytovací zařízení s důrazem na pohodu místa a 

venkovské prostředí. Je tu skutečně klid, proto sem také 

opakovaně rádi jezdí na své tábořiště skauti z Kolína. 

Na Maříně vyrostl nový dům vlevo 

od příjezdové cesty, po dlouhé době sem tedy přibydou noví stálí 

obyvatelé, což je pro toto kouzelné místo jen dobře. Z krajských 

zdrojů je nám známo, že napřesrok vypukne rozsáhlá oprava 

silnice ve směru Zadní Arnoštov – Křenov. Pro ty, co používají 

k cestě do Svitav tento směr, je to jistě dobrá zpráva. 
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XV. Slovo závěrem, podpis kronikáře a datum pořízení zápisu 

 Končím první ročník kroniky v novém hávu. Jejímu psaní jsem se věnoval ve volných 

chvílích od září do prosince 2020 poté, co mě rada města v srpnu ustanovila kronikářem. Práci 

na zápisu mi usnadnil fakt, že díky působení na radnici mám dobrý přehled o dění ve městě 

ve všech jeho oblastech. Využil jsem mimo jiné dlouhodobě sbíraná data a rozsáhlý archiv 

fotografií. Opomenout nesmím ani přehledný sumář projektů města na webu a obsáhlou 

fotogalerii která velice pěkně chronologicky dokumentuje akce v Jevíčku a umožňuje si udělat 

obrázek o našem městě, kde se pořád něco děje.  

V době, kdy píšu tyto řádky, již víme, že kulatý rok bude rokem neradostným, rokem 

zlomovým. Epidemie koronaviru zásadním způsobem rozbrázdí zajeté koleje našich 

každodenních životů, sebere nám to, co jsme ještě v roce 2019 považovali za naprosto 

samozřejmé a přirozené. Proto taky vím, že psaní o roce příštím bude plné chybějících 

kulturních, společenských a sportovních akcí. Na druhou stranu však můžeme konstatovat, 

že investiční potenciál a aktivita města neklesají a budou podobné roku 2019. Koloběh života 

a světa se nezastaví, jen se výrazně zpomalí... 

 

 

V Jevíčku 21. 12. 2020 

 

 

.................................... 

Mgr. Miroslav Šafář 
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XVI. Soubory příloh k jednotlivým oddílům 

1) Soubor příloh k oddílu I: „Mezinárodní a celostátní události, statistika“ 

č. 1/I:  Svitavský Deník - příloha Víkend „Jaký byl rok 2019“, 28. 12. 2019 

č. 2/I:  ČSÚ - Aktuální statistické údaje 1/2020 (údaje 2019) 

č. 3/I:  ČSÚ - Statistická ročenka ČR 2019 

č. 4/I:  MF - Graf vývoje salda státního rozpočtu 2013 - 2019  

č. 5/I:  Svitavský Deník - Češi v číslech, potraviny v Česku?, 28. 11. 2019 

2) Soubor příloh k oddílu II: „Odešli navždy… a kulatá výročí“ 

č. 1/II: Parte zesnulého zpěváka Karla Gotta, 1. 10. 2020 

č. 2/II:  Parte zesnulého starosty SDH Jevíčko Ladislava Müllera, 15. 10. 2020 

č. 3/II: Parte zesnulého kronikáře města Františka Plecha, 31. 10. 2020 

č. 4/II: Svitavský Deník - Týdeník nové Svitavsko, 12. 6. 2019 (narozeniny F. Plecha) 

č. 5/II: Jevíčský zpravodaj - Úvodník prosinec 2019 (vzpomínka na F. Plecha) 

č. 6/II: Jevíčský zpravodaj - Tragická havárie dvou vojenských letadel u Jevíčka 

a Jaroměřic, květen 2019 

3) Soubor příloh k oddílu III: „Hlavní události v Jevíčku a regionu Moravskotřebovska 

a Jevíčska“ 

č. 1/III:  MAS MTJ - Graf vývoj počtu obyvatel regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko 

2012 - 2019 

č. 2/III:  Pardubický kraj - významné investice na webu: Nemocnice následné péče 

Moravská Třebová, 25. 11. 2019 

č.  3/III: Jevíčský zpravodaj - Rehau rozšiřuje závod v Jevíčku, září 2019 

č. 4/III: Jevíčský zpravodaj - Informace z Pardubického kraje, září 2019 
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4) Soubor příloh k oddílu IV: „Obyvatelstvo, počasí a životní prostředí“ 

č. 1/IV: ČSÚ - Prezentace demografického vývoje ČR v roce 2019 

č. 2/IV: ČTK - V Česku loni přibylo nejvíc obyvatel za posledních 11 let, 20. 3. 2020 

č. 3/IV:  Vlastní archiv - Graf demografického vývoje Jevíčko v období 2000 - 2019 

č. 4/IV: ČHMÚ - statistika územní teploty, územní srážky 2019 po krajích 

č. 5/IV: Seznam zprávy - Rok 2019 byl druhým nejteplejším v historii měření, 8. 1. 2020 

č. 6/IV: Jevíčský zpravodaj - Když občanům Jevíčka není lhostejný nepořádek 

v přírodě, květen 2019 

5) Soubor příloh k oddílu V: „Obecní záležitosti, hospodaření a investice, bytová oblast“ 

č. 1/V: Rozpočet na rok 2019 schválený zastupitelstvem 10. 12. 2018 

č. 2/V:  Zpráva o hospodaření Města Jevíčka za rok 2019 v porovnání s roky 2017 

a 2018 schválená zastupitelstvem 25. 5. 2020 

č. 3/V: Investiční oddělení - Přehled hlavních investičních akcí a oprav v roce 2019 

č. 4/V:  RM Jevíčko - cena základního nájemného dle m2 a stálé paušální měsíční platby 

za vybavení bytu schválené 9. 9. 2019 

6) Soubor příloh k oddílu VI: „Stavební ruch, průmysl, podnikání a doprava“ 

č. 1/VI: Jevíčský zpravodaj - Pustili jsme se do vybudování nových nájemních bytů 

na ulici Barvířské, únor 2019 

č. 2/VI: Jevíčský zpravodaj - Nová hala REHAU PEPSIN Jevíčko byla 19. 7. 2019 

slavnostně otevřena, srpen 2019 

č. 3/VI:  Jevíčský zpravodaj - Jevíčko město čepelek, prosinec 2019 

7) Soubor příloh k oddílu VII: „Péče o památky, kulturní dědictví“ 

č. 1/VII:  Jevíčský zpravodaj - Okénko radních, květen 2019 

č. 2/VII:  Program regenerace MPZ Jevíčko aktualizace 2020 (s realizací akcí 2019) 
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č. 3/VII:  Činnost pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko v roce 2019 

č. 4/VII: Přihláška do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu 

regenerace MPR a MPZ za rok 2019 

č. 5/VII: Web Regiony 24.cz - Bude Jevíčko Historickým městem roku?, 8. 1. 2020 

č. 6/VII: Svitavský Deník - Jevíčko bojuje o titul Historické město roku, 3. 2. 2020 

č. 7/VII: Právo - Krajskou památkou je malá kaplička v poli, 1. 2. 2020 

č. 8/VII: Pamětní list SHS ČMS památka roku 2019 – kaplička k Zadnímu Arnoštovu 

8) Soubor příloh k oddílu VIII: „Činnost městského muzea, archeologické bádání na území 

města“ 

č. 1/VIII: Literární a vlastivědný čtvrtletník Jevíčského zpravodaje Iniciály -  

Ročník 5/leden, duben, červen, říjen 2019 

č. 2/VIII: Jevíčský zpravodaj - S detektory kovů na Malé Hané, únor 2019 

č. 3/VIII:  Týdeník Nové Svitavsko – Jevíčkovění aneb Germáni a Římané opět na Malé 

Hané, 12. 6. 2019 

č. 4/VIII: Pozvánka na Den otevřené země římsko-germánské v Jevíčku 30. 8. 2019 

č. 5/VIII:  Pozvánka na XV. Protohistorickou konferenci - Archeologii barbarů  

26. - 28. září 2019 

9) Soubor příloh k oddílu IX: „Veřejný život a spolková činnost, římskokatolická farnost“ 

č. 1/IX: Pamětní listy oceněným osobnostem a kolektivům v rámci výročního ocenění 

města 2019 

č. 2/IX : Přehled schválených dotací v Grantovém systému města pro rok 2019 

č. 3/IX: Restaurátorská zpráva gotická madona s podrobnou fotodokumentací 2019 

10) Soubor příloh k oddílu X: „Kulturní akce, sportovní a volnočasové aktivity“ 

č. 1/X:  Jevíčský zpravodaj - Okolo Jevíčka podeváté, červen 2019 

č. 2/X:  Jevíčský zpravodaj - Jevíčkovění 2019, květem 2019 
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č. 3/X:  Plakáty Jevíčkovění 2019, Římsko-germánský dětský den 1. 6. 2019 

č. 4/X:  Jevíčský zpravodaj - Program Závodu míru nejmladších 2019, květen 2019 

č. 5/X:  Jevíčský zpravodaj - Výsledková listina ZMN 2019, červen 2019 

č. 6/X:  Jevíčský zpravodaj - Rozhovor s Natálií Zikmundovou, červenec 2019 

11) Soubor příloh k oddílu XI: „Školství a vzdělávací aktivity, knihovna a cestovní ruch“ 

č. 1/XI:  Jevíčský zpravodaj - Realizace zateplení budov v areálu mateřské školy je 

u konce, leden 2019 

č. 2/XI:  Jevíčský zpravodaj - Okénko radních, červenec 2019 

č. 3/XI:  Jevíčský zpravodaj - První maturitní zkoušky Kombinovaného lycea 

na Gymnáziu v Jevíčku, červenec 2019 

č. 4/XI:  Svitavský Deník - Obor s waldorfskou výukou má své první absolventy,  

30. 5. 2019 

č. 5/XI:  Výroční zpráva ZŠ Jevíčko 2018 - 2019 

č. 6/XI:  Výroční zpráva Gymnázium Jevíčko 2018 - 2019 

12) Soubor příloh k oddílu XII: „Péče o obyvatelstvo, sociální a zdravotní oblast“ 

č. 1/XII: Výroční zpráva OLÚ Jevíčko 2019 

č. 2/XII: Svitavský Deník - Pardubický kraj pokračuje v modernizaci Sanatorky,  

14. 5. 2019 

č. 3/XII: Fotografie ze slavnostního otevírání rekonstruovaného pavilonu pneumologie 

21. 5. 2019 

č. 4/XII: Jevíčský zpravodaj - Pečovatelská služba Jevíčko informuje, květen 2019 

13) Soubor příloh k oddílu XIII: „Bezpečnost ve městě a požární ochrana“ 

č. 1/XIII: Městská policie Jevíčko z výroční zprávy MěÚ Jevíčko 2019  

č. 2/XIII: Bezpečnostní zpráva OO PČR Moravská Třebová za rok 2019 

č. 3/XIII: Zpráva starosty sboru za rok 2019 
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č. 4/XIII: Zpráva velitele JSDH Jevíčko o činnosti jednotky SDH v roce 2019 

č. 5/XIII: Zpráva o činnosti sportovních družstev SDH Jevíčko za rok 2019 

č. 6/XIII: Výroční zpráva kolektivu mladých hasičů za rok 2019 

14) Soubor příloh k oddílu XIV: „Místní části Zadní Arnoštov, Lípa a Mařín“ 

č. 1/XIV: F. Plech - Zadní Arnoštov, Lípa a Mařín (strojopis) 

č. 2/XIV: Pozvánka na Pouťové přátelské posezení v Zadním Arnoštově 24. 8. 2019 

 

 


	I. Mezinárodní a celostátní události, statistika
	II. Odešli navždy… a kulatá výročí
	III. Rozvojové projekty v regionu Moravskotřebovska a Jevíčska
	IV. Obyvatelstvo, počasí a životní prostředí
	V. Obecní záležitosti, hospodaření a investice, bytová oblast
	VI. Stavební ruch a průmysl ve městě, doprava a podnikání
	VII. Péče o památky, kulturní dědictví
	VIII.    Činnost městského muzea, archeologické bádání na území města
	IX. Osobnosti města a spolková činnost, římskokatolická farnost
	X. Kulturní akce, sportovní a volnočasové aktivity
	XI. Školství a vzdělávací aktivity, knihovna a cestovní ruch
	XII. Péče o obyvatelstvo, zdravotní oblast a sociální oblast
	XIII. Bezpečnost ve městě a požární ochrana
	XIV. Místní části Zadní Arnoštov, Lípa a Mařín
	XV. Slovo závěrem, podpis kronikáře a datum pořízení zápisu
	XVI. Soubory příloh k jednotlivým oddílům

