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Slovo úvodem… 

  
 Zápis do kroniky města 2020 je druhým zápisem, který připravuji jako kronikář města 
a věru to nebude zápis ve všech ohledech optimistický a radostný. Zatímco předchozí rok byl 
ve městě ve znamení bohatého kulturně-společenského života, celosvětový problém 
s koronavirovou epidemií zásadně poznamenal v kulatém roce tuto důležitou stránku našeho 
života. A nejen tuto, bohužel. V únoru prakticky skončily ve městě veškeré akce pro veřejnost 
a po postupném uvolňovaní z nouzového stavu na jaře 2020 mohly v omezené formě probíhat 
až od poloviny roku, aby je v říjnu utnula další protiepidemická opatření vlády. Běžný chod 
města se samozřejmě nezastavil, stejně jako jeho investiční aktivita, avšak  drakonická 
opatření k omezení počtu nakažených novým typem viru, poznamenala naše životy zejména 
v oblasti zdravotnictví, školství, obchodu a služeb, volného pohybu a cestování. 

 Proto můžeme rok  2020 pasovat na „Rok covidu“, jak o tom píšu v kapitole o 
mezinárodních a celostátních událostech. Druhým ekvivalentem by mohl být „Rok  zkoušek“, 
zejména pro výše uvedená odvětví, a zejména pro vedoucí představitele našeho státu, 
evropského a světového společenství. „V čem byla tato epidemie nová? Nebyla milníkem kvůli 
stupni úmrtnosti, nýbrž proto, že žádná z epidemií předchozích, i těch nesrovnatelně 
smrtelnějších, nevyprovokovala tak hluboké znehybnění občanského života. Ještě nikdy v 
poválečných dějinách nebyl lidský život takovým způsobem ostrouhán na dřeň své biologické 
funkce, tak důsledně zbaven sociálního, politického a vůbec obecně lidského rozměru. 
Společnost obětovala svou svobodu pocitu bezpečí, tím ale odsoudila sebe sama k životu ve 
strachu.“, volná citace současného italského filosofa Giorgia Agambena. 

Drtivá většina z nás prožívala v roce 2020 život zásadně rozdílný oproti tomu, na 
který jsme byli přivyklí z doby „před koronavirem“. Systém omezení a opatření začal platit 12. 
března – symbolicky v den, kdy naše země před 21 lety vstoupila po boku Maďarska a Polska 
do NATO. Nepřítel, kterému jsme společně čelili, útočil na globální úrovni a úplně jinými 
zbraněmi. Na začátku dubna překročil počet nakažených ve světě jeden milion a 
nejpostiženějším světadílem byla právě Evropa. Je to číslo apokalyptické? Nazíráno optikou 
občana ze země čítající deset a půl miliónu obyvatel možná ano, nazíráno optikou historických 
paralel určitě ne. Pandemie tzv. Španělské chřipky propuknuvší na konci 1. světové války 
kosila své oběti po desítkách miliónů...  

Ano, žijeme v úplně jiné úrovni lékařské vědy a zdravotnických standardů, i proto 
lidstvo jako celek nemusí řešit otázku samotné existence. Co jsme však v době nejpřísnějších 
protiepidemických opatření řešili každodenně, byl výrazný sociální aspekt pandemie. Náš 
každodenní život se razantně zpomalil, ztratil svoji běžnou kvalitu a zákazy a příkazy 
směřující k zabránění zvyšování počtu nakažených, nás fyzicky izolovaly od našich přátel, 
příbuzných a obecně od většiny běžných aktivit kulturních a sportovních. Člověk tak přestal 
z velké míry fungovat jako tvor společenský.  
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I. Mezinárodní a celostátní události 

 
 „Covidový“ rok 2020 byl rokem přestupným, mezi jehož hlavní mezinárodně – politické 
události jistě patřilo vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 
z Evropské unie ke konci ledna v rámci tzv. „Brexitu“. V USA proběhly na začátku listopadu 

prezidentské volby, ze kterých vzešel  46. prezident Spojených států 
– demokrat Joe Biden. V 77 letech je nejstarším zvoleným 
americkým prezidentem v historii. Kandidoval již potřetí. Proti 
prezidentovi Donaldu Trumpovi během kampaně vystupoval s 

rozdílnými názory na řešení pandemické krize, rasové nerovnosti a na další palčivá témata.  

 Trump ovšem dlouho tento výsledek odmítal s odkazem na 
to, že volby byly zmanipulované. Jeho právní zástupci proto v 
řadě volebních okrsků, států napadali sčítání hlasů u soudů 
žalobami. V drtivé většině u nich neuspěli. Podobná tvrzení se 
neprokázala. A ač Trump dlouhé měsíce oficiální výsledky 
neuznal, svým lidem koncem listopadu přece jen nařídil, aby začali předávat úřady 
demokratům. Výsledky voleb všechny státy USA potvrdily až 8. prosince. 

 Ještě jedna zajímavost z Velké Británie. Britská královna Alžběta II. oslavila 21. 
dubna 2020 devadesáte čtvrté narozeniny. Na trůnu Velké Británie sedí od roku 1952 po 

smrti svého otce Jiřího VI. V rámci Commonwealthu je královnou 
šestnácti států i nejvyšší představitelkou anglikánské církve. Britové 
i celý svět královnu většinou obdivují a mají rádi, stejně tak její 
potomky a vnoučata. Je nejdéle vládnoucím panovníkem v 
anglických a britských dějinách, nejdéle vládnoucí ženou v 

zaznamenané historii a nejdéle vládnoucím monarchou na světě. 

 Rok 2020 ale nebyl pouze o covidu, ale také plný demonstrací. V Americe vybuchl 
pomyslný sud se střelným prachem, když při zatýkání zemřel Afroameričan George Floyd. 
Díky pořízenému záznamu se tak přes celé státy přehnala vlna demonstrací a nepokojů. 
Nepokoje nesužovaly pouze Ameriku, ale dále například Bělorusko a Polsko. V Bělorusku 
lidé nesouhlasili s výsledkem prezidentských voleb. V Polsku se demonstrovalo kvůli zákazu 
potratů. Ani v tomto roce si svět neodpočinul od teroristických útoků. Ty nejvíce poznamenaly 
Francii, ale nevyhnuly se bohužel ani metropoli sousedního Rakouska Vídni, kde pachatel 
zabil čtyři lidi a dvě desítky dalších zranil. 

Již v únoru si však Slováci zvolili nový parlament a výsledek voleb předznamenal 
výrazné politické změny u našich východních sousedů.  Novým 
premiérem v čele koaliční vlády se stal Igor Matovič, lídr 
protikorupčního hnutí „Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti“. V České 
republice pak proběhly na podzim krajské volby a volby do třetiny 
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Senátu. V Pardubickém kraji „zůstalo vše při starém“. Krajské volby sice ovládlo hnutí ANO 
2011 s takřka 20 %, ale v rámci povolebních jednání byla sestavena krajská rada složená ze 
zástupců 3PK, ODS a TOP 09, Koalice pro Pardubický kraj a STAN v čele se 
stávajícím hejtmanem JUDr. Martinem Netolickým, který byl  na říjnovém ustavujícím 
zastupitelstvu Pardubického kraje zvolen do této funkce potřetí. Volební účast byla necelých 
41 %.  

Celostátně nejvíce hlasů po sečtení odevzdaných hlasů získala v krajských volbách 
vládní strana ANO, následovaná Piráty, ODS, STAN, KDU-ČSL, ČSSD, SPD. ANO 
ovládlo deset krajů. Neuspělo jen ve třech: ve Středočeském, v Hradeckém a v Libereckém. 
Záhy po oznámení volebních výsledků se obecně ukázalo, že vítěz 
nebude schopný v řadě krajů vytvořit funkční vládnoucí koalice. 
Hejtmany se v nich posléze stávali zástupci jiných stran a ANO 
končilo v opozici. Také senátní volby potvrdily mírný ústup ANO z 
jeho pozic. Nicméně hnutí v nich obhajovalo pouze dva mandáty, 
získalo jeden. V hlasování pohořely i další vládní strany, přičemž opět zcela propadla ČSSD, 
jež neobhájila ani jeden z deseti mandátů. Vítězi hlasování se pak po sečtení odevzdaných 
hlasů v 2. kole stali Starostové, kteří spolu s SLK obdrželi 11 mandátů z 27 možných. 

Sportovní fanoušci byli jistě v očekávání zejména kvůli 32. Letním olympijským hrám 
v japonském Tokiu. Olympiáda se měla po 56 letech vrátit do země vycházejícího slunce – 
v roce 1964 zde byla nadmíru úspěšná sportovní gymnastka Věra Čáslavská, která v Tokiu 

získala 3 zlaté olympijské medaile. Události s celosvětovým dopadem, 
o kterých budu podrobněji informovovat v dalších odstavcích, ale 
přinutily Mezinárodní olympijský výbor 24. 3. 2020 oznámit konání 
LOH v náhradním termínu příští rok. Stejně tak muselo být zrušeno 

konání dalších významných sportovních akcí, jako například Mistrovství světa v atletice, 
které mělo proběhnout v Pekingu, nebo mistrovství Evropy ve fotbale, které se mělo poprvé 
hrát v metropolích celého kontinentu. Mimochodem, naše reprezentace narazí v rámci 
„ostrovního pobytu“ na domácí Anglii, s níž hrála již kvalifikaci. 

Jaký bude začátek roku, a nakonec celý rok 2020, však v mnohém předznamenávaly 
neblahé zprávy z nejlidnatější země světa – Číny. Na konci roku 2019 probleskly médii 
informace o novém onemocnění, projevujícím se horečkami a 
dýchacími obtížemi, s ohniskem ve městě Wu-chan v provincii Chu-
pej v centrální Číně. Svět však zpozorněl až na začátku ledna, kdy 
začali umírat na nové onemocnění, označené jako COVID-19, první 
lidé. Epidemii moru trvalo v polovině čtrnáctého století 10 let, než dorazila ze střední Asie 
do Evropy. V době globalizovaného světa bylo jen otázkou krátkého času, kdy se pandemie 
koronaviru rozšíří  do celého světa.  

Snad čínští dělníci, jichž v textilkách na severu Itálie pracují desítky tisíc, vracející se 
na konci ledna z oslav lunárního nového roku přispěli k masivnímu rozšíření infekce v této 
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nejprůmyslovější části Apeninského poloostrova. Na Itálii, kolébku 
evropské civilizace, kultury a vědění, udeřila nákaza nejtvrdším 
způsobem ze všech evropských zemí. Příliv zahraničních turistů, 
vysoký věkový průměr populace a nižší průměrný počet nemocničních 
lůžek oproti většině Evropy, to vše a mnoho dalších úkolů  mělo za následek skokový nárůst 
případů po tisících a větší počet mrtvých než v samotné Číně.  

V karanténě se ocitly nejprve celé regiony kolem Turína, Milána, Verony a Benátek, 
až nakonec italská vláda na začátku března vyhlásila karanténu na celém území státu, přesto 
se však virus šířil dál a k poslednímu březnu uváděla Itálie takřka 12 tisíc obětí a 102 tisíc 
nakažených. Evropa byla na konci března kontinentem, který postihl virus COVID-19 
nejvíce. V Evropě bylo nevíce nakažených a zemřelo zde také nejvíce lidí. Nákaza se 
nevyhnula ani významným osobnostem politického života, pozitivně testovaný byl např. 
britský premiér Boris Johnson, či před ním britský princ a následník trůnu Charles. 

Na českém území byly první tři případy onemocnění potvrzeny 1. března. Jako hlavní 
zdroj infekce byla uváděna právě severní Itálie, kam mnozí Češi jezdili lyžovat do Alp. Vláda 
ČR po zkušenostech z jižní Evropy přijala poměrně brzy razantní opatření, mezi která patřilo 

především vyhlášení nouzového stavu počínaje 12. březnem a 
čtrnáctou hodinou. Již o den dříve došlo k ukončení výuky ve 
všech stupních škol vyjma mateřských, které však byly 
z rozhodnutí zřizovatelů také postupně uzavírány. Karanténa 
pro celé území ČR začala platit od 16. března, od půlnoci byly 

také až na výjimky uzavřeny státní hranice. Předsedou Ústředního krizového štábu se stal 
náměstek ministra zdravotnictví epidemiolog prof. Roman Prymula, na konci března jej 
nahradil ministr vnitra Jan Hamáček.  

Rychlý nástup epidemie byl poznamenán kritickým 
nedostatkem ochranných pomůcek, zejména pak pro lékaře, 
zdravotnický personál a další složky bojující s koronavirem v první 
linii. Ministerstvo vnitra proto začalo řešit masivní dodávky roušek, 
respirátorů a ochranných obleků v drtivé většině z Číny. S platností 
od 19. března vyhlásila vláda zákaz vycházení bez ochrany obličeje, což vyburcovalo národ, 
aby usedl k šicím strojům a chybějící roušky vyrobil vlastními silami.  

Přes všechna přijatá opatření, omezení volného pohybu občanů, uzavření většiny 
obchodů a provozoven, omezení chodu úřadů a hromadné dopravy, si však nákaza začala 
v druhé polovině března vybírat své první oběti. Také proto lékaři ve Všeobecné fakultní 
nemocnici Praha přistoupili k podání experimentálního léku Remdesivir pacientovi s těžkým 
průběhem nemoci. 27. března, po třech dnech od podání léku z USA, se stav pacienta výrazně 
zlepšil. Nemocným a lékařům svitla naděje. Na jaře, kdy se do Česka dostaly první dávky 
tohoto léku, dávaly nemocnice remdesivir jen velmi těžkým případům, později byl podáván 
pacientům, u kterých se závažné problémy s plícemi teprve jen rozvíjely. 
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Mimořádná situace zcela ochromila některé obory, zejména cestovní ruch a 
pohostinství, a znamenala výrazný útlum ekonomiky s nutností 
přehodnotit schválený schodek státního rozpočtu, který nově 
vystoupal  na rekordních 200 miliard Kč. Ke konci března byla 
bilance koronaviru podle údajů Seznam Zprávy 31 zemřelých a 
3257 nakažených občanů ČR. Bilance koronaviru ve světě k 31. březnu podle údajů České 
televize: celkem případů 821.132, nakažených 606.201, vyléčených 174.318, zemřelých 
40.613. Po náročném jaru přišlo relativně klidné léto, na podzim 2020 však přišla druhá 
covidová vlna, jejíž bilance  byla mnohem hrozivější než na jaře. 

V prvním týdnu měsíce září 2020 se Česká republika zařadila mezi nejhůře zasažené 
země Evropy co do počtu nově nakažených na milion obyvatel. Dne 8. září 2020 počet nově 
zjištěných případů poprvé přesáhl 1 000 osob. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil 

21. září na tiskové konferenci svoji rezignaci. Jako důvod uvedl 
potřebu nalézt nový impuls v boji proti pandemii. Novým 
ministrem zdravotnictví se týž den stal epidemiolog Roman 
Prymula, který však po měsíci rezignoval po kontroverzním 
nočním jednání v jedné z pražských restaurací Po něm nastupuje 

brněnský lékař Jan Blatný, který poměrně záhy po svém nástupu představuje protiepidemický 
systém PES a na konci prosince zahajuje plošné očkování.  

Česká republika zažila opět nouzový stav, uzavření škol, obchodů, služeb a restaurací. 
Bilance podzimní druhé vlny byla velmi špatná, nejvíce nakažených a hospitalizovaných 
připadlo na začátek listopadu, kdy přibývalo 15 – 16 tis. nakažených 
denně a podíl pozitivních testů byl 35 %. Covid se negativně podepsal 
na úmrtnosti obyvatel, kdy celkový počet zemřelých v roce 2020 byl 
nejvyšší od roku 1987. Meziroční nárůst činil 15 %, absolutně 16,9 
tisíce. Celkem bylo za rok 2020 dle ČSÚ nahlášeno 17.235 úmrtí v 
přímé nebo nepřímé souvislosti s covidem. Počet osob, u kterých byl koronavir evidován v době 
jejich úmrtí, nakonec v celém světě překročil 1,8 milionu. U kolika z nich byl covid hlavní 
příčinou úmrtí, však není zcela jasné.  

A jaký byl rok s covidem v číslech? Prožili jsme pět měsíců života v nouzovém stavu, 
Pandemie koronaviru zasáhla do životů lidí po celém světě. Kromě samotných zdravotních 

dopadů se covid-19 podepsal také na ekonomických ztrátách, 
raketovém zadlužování, zavírání podniků, omezování normální 
školní výuky nebo na útlumu kultury a sportu. Podle oficiálních 
údajů zdravotnických statistiků se do Vánoc nakazilo koronavirem 
v Česku zhruba 650 tisíc lidí. Tento počet zahrnuje lidi s pozitivním 

testem, ve skutečnosti tak nákazu určitě prodělalo více osob. Naprostá většina případů spadá 
do druhé, podzimní vlny pandemie. Ještě ke konci října statistika uváděla pouze kolem 23 
tisíc nakažených osob. 
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V nemocnicích si s covidem poleželo přes 35 tisíc lidí, kteří se následně uzdravili. 
Začátkem listopadu, kdy byl největší nápor na kapacitu nemocnic, leželo v jeden den na lůžku 
i přes osm tisíc nakažených pacientů. Počet lidí, kteří v Česku zemřeli po nákaze koronavirem, 

překonal v polovině prosince hranici deseti a půl tisíce obětí. Většinu 
z těchto úmrtí zapříčinil podle analýzy zdravotnických statistiků 
covid buď přímo, nebo ve spojitosti s jiným chronickým onemocněním 
pacienta. Mnoho dalších životů si pak pandemie vyžádala nepřímo. 
Podle dat Eurostatu dosáhlo Česko začátkem listopadu prvenství v 

počtu úmrtí v Evropě v přepočtu na obyvatele. Potvrdilo se, že virus ohrožuje hlavně starší 
ročníky, úmrtnost výrazně stoupla pouze u seniorů.  

Poprvé od 2. světové války se lidé museli podrobit déletrvajícímu mimořádnému 
režimu. Nouzový stav, během kterého vláda omezuje některá základní práva a svobody, trval 
díky několikerému prodlužování více než 150 dní, tedy pět měsíců. 
Poprvé platil od 12. března do 17. května, na podzim byl poprvé 
vyhlášen 5. října a naposledy byl prodloužen před Vánoci. 
Nejpřísnější opatření platila v první vlně epidemie. Roušky se 
musely nosit za všech okolností i venku, zhruba měsíc platil zákaz 
pobytu více než dvou osob společně na veřejnosti. Vláda dokonce zakázala lidem vycestovat 
ze země, což někteří ústavní právníci kritizovali. Restrikce měly i v Česku za následek  
demonstrace nespokojených občanů, často se však zvrhly v násilnosti chuligánů. 

Předposledním tématem této kapitoly bude chaos kolem státního rozpočtu na rok  
2021, který byl vládou Andreje Babiše v polovině října navržen 
se schodkem 320 miliard korun. Obří částka všechny zaskočila.  
Po zásahu Sněmovny ČR se navíc dále zvýšila, a to až o 130 
mld. Kč. Ministryně financí Alena Schillerová rekordní schodek 
zprvu zdůvodnila potřebou pomoci ekonomice zasažené 

pandemií koronaviru. Státní příjmy pak na rok 2021 odhadla na 1,487 bilionu korun a výdaje 
na 1,807 bilionu korun. Šlo přitom o druhý nejvyšší deficit v české historii. Dnes už víme, že 
rekordním byl rok následující, kdy vládaprosadila navýšení ročního schodku ze 40 miliard 
korun na půl bilionu. 

Domácí politikou hýbal také nadále údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše. 
Evropská komise poslala v říjnu 2020 do Prahy svou reakci na české stanovisko k auditní 
zprávě. Evropská komise i v nynější reakci setrvává na 
stanovisku, že český premiér je ve střetu zájmů. „Pan Babiš 
ovládá společnosti ze skupiny Agrofert.“ To je jen jeden ze 
závěrů, které Evropská komise shrnula v osmistránkovém 
dopise adresovaném letos v říjnu českým úřadům. Brusel 
pozastavil kvůli auditnímu řízení dotace pro Agrofert na projekty financované z Programu 
rozvoje venkova za poslední čtvrtletí roku 2018 a první loňské čtvrtletí. 
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Český statistický úřad uváděl na začátku roku 2020 tyto údaje 
vztažené k předchozímu roku: 

 

 Počet obyvatel ČR    10.681.161 
 Počet obyvatel Pardubického kraje  521.772 
 Meziroční míra inflace   2,8% 
 Průměrná cena pohonných hmot  31,87 Kč Natural 95, 31,67 Kč nafta 
 Procento nezaměstnanosti ČR  2,87% 
 Procento nezaměstnanosti okres Svitavy  2,67 % (Jevíčko 3,4 %) 
 Hrubý domácí produkt na obyvatele  500.973 Kč (cca 90 % průměru zemí EU) 
 Státní dluh     2.049,7 mld. Kč (36,5 % k HDP) 
 Čistý zisk ČR z rozpočtu EU  85,7 mld. Kč 
 Jak se zdražovalo?     

maso + 7,7 %      oděvy + 4,4 % 
           uzeniny + 9,8 %     vodné + 2,9 % 

ovoce + 18,2 %     nájemné + 3,1 % 
 zelenina + 2,6 %     elektřina + 7,1 % 
 obuv + 2,2 %      pohonné hmoty + 11,4 % 
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II. Odešli navždy… a kulatá výročí 

 
 Druhý čtvrtek po novém roce 9. ledna řady jevíčských spoluobčanů navždy opustil 
prof. Ing. arch. Rudolf Spáčil CSc. Pan architekt Spáčil se dožil úctyhodných 98 let, čímž byl 
před svou smrtí nestarším občanem našeho města. Hojně působil zejména na severní Moravě 
a jedním z jeho největších úspěchů je spoluautorství 
architektonického návrhu Národního památníku II.  světové války 
v Hrabyni. Za svoji profesní činnost byl v roce 1972 jmenován 
„mimořádným profesorem“ pro obor urbanismus a vyučoval na 
Vysokém učení technickém v Brně. Jevíčko měl pan architekt velmi 
rád, mimo jiné projekční aktivity v Jevíčku (návrh budovy základní školy a domu 
s pečovatelskou službou) byl také spoluautorem prvního územního plánu města Jevíčko a 
podílel se tak na vytváření tváře města zejména při výstavbě nových lokalit pro bydlení i 
průmyslové zóny. V posledních letech jeho života se o pana Rudolfa Spáčila vzorně starala 
rodina v Jevíčku, za což jí patří velké poděkování. 

20. ledna občany České republiky překvapila zpráva o náhlém úmrtí předsedy Senátu 
Parlamentu České republiky Jaroslava Kubery. Tento oblíbený 
pravicový politik, člen ODS, se svérázným  smyslem pro humor 
zastával druhou nejvyšší ústavní funkci od 14. listopadu 2018. 
Jaroslav Kubera byl ale hlavně úspěšným komunálním politikem – 
po dobu 24 let působil jako starosta (primátor) města Teplice.  

9. března 2020 zemřel ve věku 90 let Otec Leopold Grasser, mezi lety 1968 až 2013 
duchovní v rakouském Grünburgu. Město Grünburg, vzdálené od  Jevíčka cca. 350 km, se 
nachází ve spolkové zemi Horní Rakousko v údolí řeky Steyr, má 
necelé čtyři tisícovky obyvatel. Otec Grasser měl vřelý vztah 
k Jevíčku, protože zde za 2. světové války chodil do školy. K Jevíčku 
Otce Leopolda vázalo také přátelství s Otcem Janem Turkem, 
bývalým duchovním jevíčské farnosti. Zesnulý Otec Leopold velkou 
měrou přispíval v minulosti k prohlubování vzájemných vztahů mezi oběma městy a jevíčští 
občané se za ním také do Grünburgu několikrát vypravili, naposledy v roce 2012. 

Ve věku 97 let zemřela 13. března legendární atletka Dana Zátopková, olympijská 
vítězka v hodu oštěpem z Helsinek 1952 a bývalá světová rekordmanka. Dana Zátopková se 

narodila stejně jako její budoucí manžel Emil 19. září 1922. Vedle 
zlaté medaile z Helsinek získala i olympijské stříbro o osm let později 
v Římě. Mnohonásobná česká šampionka se dvakrát stala i mistryní 
Evropy (1954 a 1958) a v roce 1958 vytvořila v 35 letech výkonem 
55,73 metru světový rekord. Po skončení závodní dráhy se věnovala 

trenérské činnosti. Manžela Emila přežila o téměř dvacet let. Víte, že Emil Zátopek běhal i 
na Malé Hané?  A sice 14. května 1950 přímo v Jevíčku při exhibici v rámci Okresních 
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sportovních dnů. V roce 1998 obdržela Dana Zátopková Olympijský řád, o 15 let později 
převzala medaili Za zásluhy.  

Z významných osobností  v oblasti kultury, sportu a veřejného života, kteří ukončili 
pozemskou pouť v roce 2020 vzpomeňme například zpěvačku Evu Pilarovou (14. 3.), 
spisovatele a etnologa Miroslava Stingla (11. 5.) výtvarníka Miloše 
Nesvatbu (22. 7.), oscarového režiséra Jiřího Menzela (5. 9.), 
legendárního fyzikálního chemika a učitele Angely Merkelové a 
prvního předsedu Akademie věd České republiky prof. Rudolfa 
Zahradníka (31. 10.) a herce Ladislava Mrkvičku (27. 12.). Ze 
zahraničních osobností vzpomenu alespoň dvě legendární jména – herce a představitele agenta 
007 Seana Conneryho (31. 10.) a jednoho z nelepších fotbalistů historie Diega Maradonu (25. 
11.).   

V kulatém roce 2020 jsme si připomněli také několik kulatých výročí – sta let by se 
v tomto roce dožily významné herecké osobostí – Dana Medřická, Rudolf Hrušínský, 

Vlastimil Brodský nebo Jiří Sovák. Mimochodem stovky se v tomto roce 
„dožil“ také Spejbl, populární dřevěná loutka, ktará ožila díky Josefu 
Skupovi. 9. ledna před  130 lety se v Malých Svatoňovicích narodil 
spisovatel a dramatik světového věhlasu, sedminásobný nominant na 
Nobelovu cenu za literaturu, Karel Čapek. 4. února uplynulo 200 let od 

narození jedné z největších českých spisovatelek Boženy Němcové.  

15. listopadu 2020 uplynulo 350 let od smrti Učitele národů. Jan Amos Komenský 
(narozen 28. března 1592) si získal celosvětový věhlas díky svým 
průkopnickým didaktickým a pedagogickým dílům, jimiž si vysloužil 
právě přízvisko Učitel národů. Odkaz života tohoto biskupa Jednoty 
bratrské je stále živý. Zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterdamu. 
Pohřben je též v Nizozemsku, v Naardenu, kde má muzeum. 
Komenského život podstatně ovlivnila událost, o níž píši  dále.  8. 
listopadu 2020 uplynulo 400 let od zásadní události českých dějin, bitvy na Bílé hoře, ve které 
porážka české stavovské armády  předurčila na dalších 300 let osud českého národa.  
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III. Obyvatelstvo, počasí a životní prostředí 

Počet obyvatel České republiky na začátku roku 2020 byl 10.693.939 osob a meziročně 
vzrostl o 44,1 tisíce. Ke konci roku se počet obyvatel zvýšil o 7,8 tisíce a dosáhl k 10,7 milionu. 
Růst počtu obyvatel byl podstatně nižší než v předchozích letech a zasloužilo se o něj čistě 
zahraniční stěhování. Počet zemřelých byl výrazně vyšší, než počet živě narozených dětí. 
Zemřelo 129,1 tisíce obyvatel České republiky, což je o téměř 17 tisíc více než v roce 2019. 
hlavním důvodem vyšší úmrtnosti, jak jsem již zmínil v první kapitole byly úmrtí v souvislosti 
s covidem. Meziroční úbytek zaznamenaly počty narozených, sňatků i rozvodů. Počet 
obyvatel v Jevíčku a Zadním Arnoštově k 1. 1. 2020  (zdroj evidence obyvatel MěÚ Jevíčko) 
2.776, k 31. 12. 2020 pak 2 760 obyvatel, což je úbytek 6 občanů. 

Co se týče počasí – rok 2020 byl celkově chladnější a na vláhu bohatší než roky 
předešlé. Že v roce 2020 opravdu nadprůměrně pršelo, potvrzují statistiky Českého 
hydrometeorologického ústavu. Z nich vyčnívá rok 2020 jako zdaleka 
nejdeštivější rok posledních 10 let - od ledna do listopadu včetně - 
napršelo 735 milimetrů srážek, více to bylo naposledy v roce 2010, a to 
zhruba o 120 milimetrů. A oproti suchému roku 2018 letos pršelo asi o 
třetinu víc. Rok 2020 vyčnívá také nad dlouhodobým průměrem vypočítaným z let 1981 až 
2010 a vynahradil odtoky a rostoucí sucha z minulých let a doplnil významně chybějící zásoby 
podpovrchových vod. Celkově víc pršelo ve východní polovině republiky. 

Ačkoli rok 2020 nebyl zvlášť horký a skutečně jsme zažili například velmi studený 
květen, teplotní průměr zvýšila enormně teplá zima. Ta byla podle meteorologů z pražského 
Klementina druhou nejteplejší od začátku měření v roce 1775 - triumf stále drží zima 

2006/2007. Nadprůměrně teplých bylo v porovnání s průměrem za 
posledních 30 let také dalších osm z dvanácti měsíců roku - leden 
až duben a poté srpen až prosinec. Platí ale, že léto 2020 bylo 
poměrně chudé na tropické dny, kdy teplota dosáhne minimálně 30 

stupňů. Těch zaznamenali meteorologové o prázdninách osmadvacet - jedenáct v červenci a 
sedmnáct v srpnu. V předchozích třech letech jich bylo více - v roce 2018 přes čtyřicet a 2019 
dvaatřicet. Přes území Česka se loni rovněž přehnal orkán Sabina (Sabine). Rychlost větru na 
Sněžce činila 184 kilometrů v hodině. 

Rok 2020 byl extrémně teplým rokem i z pohledu 
celosvětového. Společně s rokem 2016 byl  celosvětově nejteplejší 
a v Evropě šlo vůbec o nejteplejší rok v historii. Země se podle 
informací České televize oteplila o 1,25 °C oproti období 1850 
až 1900. Podle dlouhodobých vědeckých studií se planeta vlivem 
spalování fosilních paliv a dalších lidských aktivit dlouhodobě ohřívá. Sedm nejteplejších let 



 Zápis do kroniky města Jevíčko za rok 2020 
 
 

 
12 

 

v dějinách měření bylo zaznamenáno od roku 2014, deset nejteplejších let se vtěsná do 
posledních 15 let. Globální teplota přesahuje průměr 20. století již 44 let v řadě. A víte, jaké 
bylo v Jevíčku teplo na Mikuláše? 5. prosince 2020 bylo u nás 10,5 °C! 

A ještě jedna globální zajímavost. Veškeré lidské výtvory od mrakodrapů a dálnic až 
po plastové láhve podle nové studie převážily hmotnost všeho živého na Zemi. Takzvaná živá 
masa Země se v posledních letech drží na hmotnosti 1,1 bilionu tun. 
Váha antropogenní masy - tedy všechno, co člověk vytvořil - 
exponenciálně roste. Každý týden jí lidstvo vytvoří tolik, že se to 
vyrovná váze všech osmi miliard lidí, kteří na planetě žijí. Podle 
nové studie publikované v časopise Nature se v roce 2020 svět dostal do momentu, kdy 
antropogenní masa začíná převažovat tu živou. 

Studie ukazuje dramatickou změnu, ke které došlo za posledních 120 let. V roce 1900 
podle propočtů lidské materiály odpovídaly hmotnosti asi 3 % biomasy. Od té doby se množství 
člověkem vyrobených materiálů zdvojnásobilo každých asi 20 let. Biomasy naopak postupně 
ubývalo kvůli masivnímu odlesňování a mnoha dalším důvodům. Klesající trend světové 
biomasy neměla šanci zvrátit ani rostoucí lidská populace. Ta totiž tvoří asi jen jednu setinu 
z celé hmotnosti živé masy planety Země. 

Než se dostanu k ekologické problematice v Jevíčku, musím zmínit jednu smutnou 
událost v rámci České republiky, a to ekologickou havárii na řece Bečvě. K otravě Bečvy došlo 
20. září. Tehdy se do jejího úseku mezi Choryní a Lhotkou nad Bečvou v okrese Vsetín dostaly 

zprvu neznámé látky, pravděpodobně kyanidy. Smrtící směs 
doputovala až do Moravy, kde na štěstí žádné větší škody 
nezpůsobila. Rybáři přesto označili situaci za katastrofu. 
Nejzasaženější úsek byl prakticky mrtvý. Vyšetřování události 
zpočátku vedla Česká inspekce životního prostředí, po ní vše 

převzala Policie ČR. Ta koncem září oznámila, že objevila vyústění patnáct kilometrů 
dlouhého kanálu, kterým látky do Bečvy přitekly, a v něm stopy kyanidů. Na viníka ale přímo 
neukázala. Na kanál je totiž napojeno více firem. Všechny své možné pochybení odmítly. 
Stejně tak učinila Deza z koncernu Agrofert. 

Co se týče zeleně ve městě byl nejzásadnějším opatřením ořez dvou vzrostlých lip na 
Komenského náměstí na funkční torza. O odborných závěrech a výsledcích 
posouzení aktuálního stavu obou stromů byli občané informováni ve 
zpravodaji. Stejně tak o doporučení Krajského úřadu Pardubického kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství, toto razantní opatřeni provést. 
Na vlastní zásah došlo 26. května 2020. Z pohledu města byl ořez proveden 
odborným a citlivým způsobem tak, aby stromy, již značně odlehčené, mohly 
příští jaro opět obrazit a zazelenat se. Ekologický význam stromů na 
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stanovišti byl jistě veliký, město Jevíčko však nemohlo ignorovat jejich zdravotní stav, 
doporučení odborně způsobilých osob a nečinností riskovat zdraví občanů i případné škody na 
majetku. 

V květnu jsme také opakovaně přihlásili do ankety „Strom roku“ dub letní v Zadním 
Arnoštově. K historii výsadby tohoto „samotářského dubu“ nám není 
bohužel nic bližšího známo, kromě toho, že musel být vysazen původními 
německými obyvateli. Stáří tohoto úctyhodného, a na katastru našeho města 
ojedinělého, stromu odhadujeme podle obvodu kmene na minimálně 200 let. 
V červnu na jednání komise životního prostředí byly diskutovány dva 
zajímavé nápady, z nichž první už byl realizován a druhý je v přípravě pro 
rok 2021.  

Mezi silnicí a židovským hřbitovem byla vybudována zpevněná stezka, podél které 
byla navržena výsadba aleje složené z jírovců, habrů a buků o celkovém počtu deseti stromů. 

Ke spolufinancování využijeme nabídky soukromých dárců na 
sponzorský příspěvek. Možná někdo namítne, že zrovna v této části 
města je zeleně dost, avšak musíme vzít v potaz, že některé stromy 
v prostoru židovského hřbitova jsou již značně přestárlé a je potřeba 
je ořezat nebo zcela pokácet. Toto je však záležitostí Židovské obce 

v Praze, která je vlastníkem tohoto pozemku. Výsadba aleje proběhla v předpolí hřbitova, na 
obecním. 

Druhým z témat komise byla výsadba „obecního sadu“ v této lokalitě. Za řadovými 
garážemi nad židovským hřbitovem se nachází velký nevyužitý prostor v blízkosti zastavěné 
části města, který není zemědělsky obhospodařován a ani není možné 
zde realizovat stavby z důvodu průběhu ochranného pásma dálnice. 
Výsadbou dojde k budoucímu odstínění stavby dálnice, a navíc je to 
místo, kde je velká frekvence chodců. Ovocné plodící stromy budou 
jistě prospěšné pro nejrůznější zvířata a možnost utrhnout si ovocné 
plody budou mít určitě i jevíčští občané. Současně bude v místě vybudováno veřejné ohniště s 
lavičkami pro občany zejména nedalekého sídliště, případně potřeby ZŠ, MŠ, praktické školy 
nebo gymnázia pro setkání v přírodě, společné opékání párků apod.  

Kromě zmiňovaných ořezů na Komenského náměstí byly redukčním a bezpečnostním 
řezem ošetřeny obě lípy u sochy T. G. Masaryka na Palackého náměstí a lípy v aleji na ulici 
A. K. Vitáka. Zde byl také již v březnu jeden ze stromů zasahující přímo do prostor nového 

atletického hřiště odstraněn zcela. Velké poděkování patří členům 
Sboru dobrovolných hasičů, kteří ve svém volném čase na začátku 
srpna zlikvidovali několik zcela suchých a nebezpečných stromů 
kolem tělesa autostrády. Velkým problémem v našich lesích 
zůstává díky několika po sobě jdoucím suchým rokům kůrovec, se 

kterým se potýká celá Česká republika. A byl to tedy i případ Jevíčka, kdy město provádělo 
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zvýšenou těžbu kůrovcem postižených porostů. Město je vlastníkem 114,5 ha lesních pozemků 
převážně v lokalitách ve směru na Zadní Arnoštov.  

V oblasti odpadového hospodářství i nadále probíhala příprava výstavby nového 
sběrného dvora na ulici Třebovské, kdy na konci roku 2020 bylo 
vyhlášeno VŘ na zhotovitele, zahájení stavby na jaře 2021. Město 
Jevíčko bylo úspěšné se žádostí o dotaci na pořízení sběrových nádob 
k likvidaci tříděného odpadu z domácností v projektu „Zavedení 
systému door to door v Jevíčku“. V tomto projektu se jedná o nákup 
barevných popelnic a kontejnerů v částce cca 1,7 mil Kč, který bude 
spolufinancován dotací 85 % v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zavedení 
adresného třídění proběhne od pol. roku 2021. Základní sazba poplatku za likvidaci 
komunálního odpadu činila v roce 2020 630 Kč. 

Naši občané vyprodukovali v roce 2020 celkem 742 tun směsného komunálního 
odpadu odvezeného z domácností a sběrného dvora. Odpad tvořený na území obce však 
zahrnuje i další složky jako odpad tříděný, biologicky rozložitelný, nebezpečný, stavební a 
objemný. Potom by celkové množství bylo dvojnásobné a sice 1479 tun a průměrná produkce 
na občana by tak obnášela 533 kg, což je lehce pod republikovým průměrem 551 kg na osobu 
z roku 2019. Jasným trendem v oblasti odpadového hospodářství je zvýšit podíl vytříděného 
komunálního odpadu. 
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IV. Obecní záležitosti, hospodaření a investice, bytová oblast 

Zastupitelstvo města se v roce 2020 sešlo celkem k deseti zasedáním, vzhledem 
k epidemiologické situaci se zastupitelstvo nesešlo v dubnu a poté podle plánu v červenci 
z důvodu dovolených. Zajímavostí bylo, že březnové zasedání zastupitelstva proběhlo ve 

dvorním traktu úřadu. V souvislosti s přijímanými opatřeními na 
ochranu proti šíření nákazy COVID-19 rozhodl starosta města o 
tom, že zasedání 16. 3. 2020 proběhne pod širým nebem. Ve hře byla 
i varianta konání zastupitelstva kvůli vyhlášenému nouzovému 
stavu zrušit. Protože však bylo nutno přijmout mimo jiné usnesení 
v oblasti regenerace památek, která je navázaná na dotaci 

Ministerstva kultury a s tím spojené termíny, proběhlo zastupitelstvo na čerstvém vzduchu – 
pravděpodobně poprvé v novodobé historii města.  

Rada města zasedala až na výjimky pravidelně každých 14 dní. Novinkou bylo, že 
v rámci několika jednání se někteří radní účastnili schůzí online formou. Složení rady se v roce 
2020 neměnilo a stejně tak složení zastupitelstva. Zřejmě nejdiskutovanějším tématem kromě 
dalších bodů byla realizace náročné přestavby budovy kina Astra, po rekonstrukci Palackého 
náměstí finančně nejnáročnější investiční akci města. Poté, co byla realizace rozsáhlého 
projektu s předpokládanou hodnotou 40 mil. Kč bez DPH v minulém roce zastupitelstvem 
schválena, probíhalo výběrové řízení, které však bylo nutno ve druhé polovině roku 
zopakovat, a toto se následně protáhlo až do roku následujícího. 

Rozpočet města na rok 2020 byl plánován s příjmy 
73.190.100 Kč a výdaji 83.364.830 Kč. Rozpočet pro rok 2020 
byl schválen v prosincovém zastupitelstvu roku 2019 tedy jako 
schodkový. Bylo naplánováno, že rozdíl mezi příjmy a výdaji 
bude kryt ušetřenými prostředky města z minulých let (12 
502,89 tis. Kč). V průběhu roku 2020 bylo schváleno celkem 6 
rozpočtových opatření, díky kterým došlo k navýšení plánovaných příjmů o 16.133,31 tis. Kč 
a plánovaných výdajů o 424,5 tis. Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet 
    schválený po změnách 
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 47 998 314,10 51 037 000,00 47 997 430,00 
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 15 906 626,02 11 488 700,00 15 838 840,00 
3-KAPITÁLOVÉ 
PŘÍJMY 3 174 270,00 550 000,00 3 174 260,00 
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 22 244 200,17 10 114 400,00 22 243 930,00 
8-PŘIJATÉ ÚVĚRY 0,00 0,00 0,00 
CELKEM PŘÍJMY 89 323 410,29 73 190 100,00 89 254 460,00 
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 60 720 056,62 54 683 060,00 60 872 630,00 
6-KAPITÁLOVÉ 
VÝDAJE 17 947 187,10 23 559 680,00 17 951 420,00 
8-SPLÁTKY ÚVĚRŮ 5 122 090,00 5 122 090,00 5 122 090,00 
CELKEM VÝDAJE 83 789 333,72 83 364 830,00 83 946 140,00 
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Z uvedených čísel vyplývá, že rok 2020 skončil s výrazně příznivějším výsledkem 
oproti plánovanému rozpočtu, a to i navzdory nižším daňovým příjmům. Zejména přijaté 
dotace byly důvodem navýšení rozpočtu v oblasti příjmové. Investiční výdaje činily 17.947,19 
tis. Kč, běžné výdaje 60.720,06 tis. Kč. K 31. 12. 2020 mělo město na bankovních účtech 
18.036.971,62 Kč. Tyto prostředky budou určeny na investiční akce příštích let. Výsledek 
hospodaření a vývoj rozpočtu je zřejmý z výše uvedené tabulky FO MěÚ Jevíčko. 

Díky útlumu ekonomiky způsobeném protiepidemickými opatřeními Ministerstvo 
financí České republiky avizovalo poklesy daňové výtěžnosti. Na 
tento ekonomický pokles vedení města společně s finančním odborem 
reagovalo snížením výdajů napříč rozpočtovými kapitolami ve výši 
cca 4,5 mil. Kč, aby se na zhoršenou ekonomickou situaci mohlo město 
připravit. V průběhu roku však vláda připravila řadu kompenzačních 
opatření, jak pro podnikatele, tak města a obce, kdy město obdrželo kompenzační podporu ve 
výši 1.200,- Kč na občana města, což znamenalo zlepšení rozpočtové situace města o cca 3,3 
mil. Kč.  

Dalšími kroky, kterými vedení města podpořilo rozpočet v příjmové oblasti, byla 
úspěšná dotační politika města a také zahájení prodeje nemovitého majetku, který pro město 
přináší minimální ekonomickou efektivitu, zejména bytů v menších a zastaralých objektech 
města a síť kabelové televize. Prodeje tohoto nemovitého majetku města budou probíhat 
nadále i v roce 2021 a v ZM bylo schváleno, že tyto prodeje z nemovitostí, vyjma kabelové 
televize, budou alokovány na samostatném účtu města a budou účelově určeny na 
zainvestování lokality pro výstavbu 32 RD U Kapličky v Jevíčku. 

Pokud se týče investičních akcí, rozebírám je podrobní v následující kapitole o 
stavebním ruchu. Zaměřím se tedy na kroky, které vedly k přípravě nových investic, kterým 

se vedení města v roce 2020 intenzívně věnovalo. Jednalo se 
následující projekty. Zvýšení odolnosti požární zbrojnice, kdy město 
Jevíčko obdrželo 8. 9. 2020 přípis MMR ohledně uvolnění 
finančních prostředků ve výši 10,2 Kč na. Následně byla řešena 
aktualizace rozpočtů (11 mil. Kč bez DPH), podklady pro 

poskytovatele dotace v rámci IROP a výběr zhotovitele, kterého se podařilo vysoutěžit na 
začátku roku příštího. 

Dalším připravovaným projektem byl zmiňovaný areál nového sběrného dvora, kdy po 
získání stavebního povolení a zpracování prováděcí dokumentace 
na akci byl zahájen výběr zhotovitele, který bude znám na taktéž 
na začátku příštího roku. Předpokládaná cena akce je cca 20 mil. 
Kč. Vedení města se společně s kolegy z Velkých Opatovic věnovalo 
projektu společné cyklostezky Jevíčko, Velké Opatovice. U tohoto 
projektu v prosinci 2020 nabylo právní moc stavební povolení Městského úřadu Boskovice. 
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Celkové investiční náklady dle zpracovaného rozpočtu jsou ve výši 33,7 mil. Kč. Na začátku 
roku 2021 bude podaná žádost o dotaci na SFDI. 

U projektu infrastruktura průmyslové zóny Třebovská byla v průběhu roku 2020 
zpracovávaná dokumentace pro stavební povolení 1. etapy. V druhé polovině roku byla na 

Ministerstvu průmyslu a obchodu konzultována možnost dotace na 
zainvestování PZ, která bude podaná v příštím roce. Aby město 
podpořilo individuální rodinnou výstavbu, byla zadána a zpracována 
architektonická studie zástavby rodinných domů pod ulicí Svitavskou 
pracovně nazvané U Kapličky řešící rozmístění jednotlivých pozemků 

a nároky na technickou infrastrukturu. Tato bude v příštím roce rozpracována do vyšších 
stupňů projektové dokumentace. Pro oba tyto projekty bylo nutno dlouhodobě jednat se 
soukromými vlastníky a Hanáckou zemědělskou společností Jevíčko o výkupech  resp. směnách 
zemědělských pozemků. 

V průběhu roku se také zástupci města vedli jednání se 
zástupci společností Plemenáři Brno a Konstrukta Stavby Prostějov 
ve věci výstavby bytových domů v sídlišti K. Čapka a řadových 
rodinných domů na ulici Nerudova. Ve druhém případě byla cenová 
nabídka společnosti Konstrukta na odkup pozemků ve výši 1.010 Kč bez DPH/m2 schválena 
na březnovém zastupitelstvu města. 

Správa bytového a nebytového fondu zajišťuje opravu, údržbu a pronájem celkem 156 
bytových jednotek. V roce 2020 byly příjmy z nájemného v celkové výši 4.967.000 Kč. 
Náklady na opravy a údržbu městských bytů byly ve výši 1.265.257 Kč. Část nákladů ve výši 
141.819,30 Kč byla přeúčtována nájemníkům. Náklady na provoz společných kotelen 
bytových domů Kobližná č. p. 125, M. Mikuláše č. p. 551 a Svitavská č. p. 838 byly ve výši 
589.241,13 Kč. Významným příspěvkem pro obnovu bytového fondu ve městě bylo dokončení 
bytového domu na ulici Barvířské 560. Podrobněji se o něm zmíním v následující kapitole. Po 
dlouhé době byly v Jevíčku vybudovány nové byty. Byty sice vznikly v režimu sociálního 
bydlení, ale jejich standard a přidaná hodnota zázemí jsou vysoké. 
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V.  Stavební ruch a průmysl ve městě, doprava a podnikání 

 
V úvodu se podrobněji zmíním k avizované přípravě lokality pro výstavbu RD. V roce 

2020 se podařilo vykoupit a směnit zbývající pozemky mezi ulicí Svitavskou a Žlíbeckým 
potokem, které jsou určeny územním plánem pro výstavbu 
rodinných domů. Jakmile město nabylo všechny potřebné 
pozemky do vlastnictví, vypsalo veřejnou soutěž na 
urbanistické řešení budoucí lokality, která je zatím pracovně 
nazývána „U Kapličky“. Vítězem soutěže se stal Ing. arch. 
Tomáš Slavík, s nímž město již v minulosti spolupracovalo např. v rámci projektování 
infrastruktury budoucí průmyslové zóny.  

Úkolem architekta bylo zpracovat studii budoucí zástavby, která by korespondovala 
s možnostmi území a splňovala představy členů stavební komise, která se k připomínkování 

návrhu v druhé polovině roku po dvakráte sešla a to vč. osobní 
prezentace zpracovatele. Původní „úsporná“ varianta, která 
počítala pouze s jednou ústřední komunikací, nebyla členy komise 
akceptována, a proto byla podstatně přepracována do nynější 
podoby, která stanovuje také základní regulativy a bude základem 

pro předběžná vyjádření zejména správců sítí a některých dotčených orgánů a v příštím roce 
bude rozpracována až do stupně dokumentace pro stavební povolení. 

Nová dispozice počítá se dvěma komunikačními napojeními, přičemž ústřední 
komunikace směřuje k dominantě území – Zezulově kapličce. V lokalitě vzniknou stavební 
pozemky s potřebnou technickou infrastrukturou o většinové rozloze od 620 až 650 m2, v 
jižní části nové zástavby pak bude k dispozici několik parcel s 
rozlohou nad 800 m2. Celkem bude pro výstavbu RD postupně 
připraveno 32 pozemků, přičemž město na konci roku evidovalo cca 
30 žádostí od uchazečů místních i přespolních. To vytváří určitý 
tlak na přípravu území, proto je záměrem v první polovině příští 
roku vysoutěžit zpracovatele projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a získat 
ještě v roce 2021 na akci stavební povolení. Následovat bude v roce 2022 zpracování 
prováděcí dokumentace a soutěž na zhotovitele inženýrských sítí a komunikací. 

V okamžiku, kdy bude stavba pod pravomocným stavebním povolením a bude jasná 
parcelace lokality, začne město pozemky postupně prodávat zájemcům, abychom vytvořili 
finanční prostředky pro zasíťování pozemků. V lokalitě jsou plánovány také odpočinkové a 
herní prostory na veřejném prostranství. Jediným limitem území je koridor budoucí rychlostní 
silnice R43 na západní straně území. Také proto je podél zástavby plánováno stromořadí. O 
ceně pozemků bude rozhodovat zastupitelstvo města a tato bude známa s dostatečným 
předstihem. Část prodejů bude probíhat v polovině roku 2022, od podzimu  2023 pak začne 
postupné zainvestování.  
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 Mezitím na zainvestované lokalitě v ulici Římských legií a Vrchlického  probíhala 
další výstavba rodinných domů. V roce 2020 zahájila výstavbu 
montovaných dřevostaveb společnost Development Minářová.  
Výstavbou tří domů došlo k zastavění všech 16 parcel které byly 
zainvestovány v roce 2016. Ne všechny domy byly již v roce 2020 
zkolaudovány, ale stavby stojí. Město tedy musí intenzívně řešit 

zainvestování  lokality, protože zájem o pozemky pro rodinnou výstavbu je značný. 

 Ze stavebních akcí realizovaných městem vybírám jen ty nejzásadnější. Město 
realizovalo havarijní rekonstrukci sociálního zařízení městské 
ubytovny na Soudní ulici. Popis: Z důvodu havarijního stavu 
kanalizace a vodovodu byla provedena rekonstrukce sociálního 
zařízení, WC v 1.a 2. patře ubytovny města v budově bývalého 
kláštera na ulici Soudní v Jevíčku. Rekonstrukci provedla firma 
Instalatérství Bidmon. Celkové náklady: 360.000, - Kč, realizace akce: duben, květen 2020. 

Stavební úpravy objekt Barvířská 560, Jevíčko - 2. etapa dokončení. Bytový dům byl 
zakomponován jako řadový do stávající zástavby v uliční části s vestavěným podkrovím. 
Výsledkem rozsáhlých stavebních prací je realizace 5 nájemních bytů se základním vybavením 

v režimu sociálního bydlení ve formátech dvakrát 1+kk, 2+kk a 
dvakrát 3+kk s celkovou podlahovou plochou 264 m2. Ke každému 
bytu náleží také samoobslužná skladovací kóje s přístupem z 
atriového dvora. V domě vznikly podle požadavku stavebního úřadu 
3 garážová stání. 2. etapa v roce 2020 byla ukončena 31. srpna 2020. 

Realizace František Hanzal, Jevíčko. Celkové náklady: 2. etapa 8.144.318 Kč, dotační 
podpora: 2. etapa 5.436.771,05 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu, 
realizace akce: září 2019 až srpen 2020. 
 Rekonstrukce ulice Okružní II (Olomoucká - Biskupická). V období březen - listopad 
2020 proběhla komplexní rekonstrukce ulice Okružní II v části od ulice Olomoucké po ulici 
Biskupickou. Předmětem rekonstrukce byla výměna vodovodu a kanalizace včetně přípojek 
RD, veřejného osvětlení, položení vedení pro kabelovou televizi a internet, obnova zemního 
vedení VN a NN kabelů ČEZ, dále kompletní obnova povrchů komunikace, výstavba 
chodníků a spojovacího chodníku se schody do ulice Pod Zahradami a výstavba parkovacích 
míst a obnova zeleně.  

Akce byla realizována v součinnosti a spolufinancováním několika subjektů: Města 
Jevíčka (kanalizace včetně přípojek, veřejné osvětlení, kabelová 
televize, chodníky, parkovací plochy a zeleň), Svazku skupinového 
vodovodu Malá Haná (vodovod včetně přípojek), Pardubického kraje 
(komunikace), ČEZ Distribuce (zemní vedení NN a VN). Obnovu 
kanalizace a vodovodu realizovala společnost BS-IMEX s.r.o., 
komunikaci, chodníky veřejné osvětlení, parkovací plochy realizovala společnost 
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SWIETELSKY stavební s.r.o., rozvody sítě kabelové televize společnost KABELOVÁ 
TELEVIZE CZ s.r.o., vedení NN a VN pro ČEZ realizovala společnost Energomontáže 
Votroubek s.r.o. Celkové náklady: 11.610.507,-Kč, dotační podpora: 762.755,- Kč 
Pardubický kraj (dotace na vodovod), 5.411.213,- Kč Pardubický kraj investice do opravy 
komunikace, realizace akce: březen - listopad 2020. 

V oblasti podnikání bych chtěl zmínit jedno významné výročí, asi 70 let od zahájení 
výroby čepelek v n. p. Diu a 15 let od převzetí výroby uhlíkatých čepelek firmou CZECH 
BLADES s. r. o. 8. října 2020 proběhla v synagoze komorní vernisáž výstavy k tomuto 

dvojitému výročí. Výstava byla připravena Městským muzeem 
Jevíčko ve spolupráci s Ing. Milanem Mášou, jednatelem 
společnosti CZECH BLADES s. r. o., který poskytl cenné archivní 
materiály a tiskoviny vztahující se k vývoji, výrobě, prodeji a 
propagaci čepelek z Jevíčka. Výroba čepelek byly v našem městě 

zahájena v březnu 1950 s denní kapacitou 50 tisíc kusů čepelek. Výroba se prudce zvyšovala 
na několik set tisíc kusů denně, a ještě v padesátých letech se podnik začal stavebně rozrůstat 
až do roku 1989, kdy byla vybudovaná hala pro sklad hutního materiálu. 

Dopravní problematice se systematicky věnovala komise pro dopravu, dopravní 
obslužnost a bezpečnost. Komise se pravidelně vyjadřovala k úpravám dopravního značení ve 
městě, dopravním podnětům občanů, k návrhům krajského úřadu 
ohledně dopravní obslužnosti, ale zejména iniciovala rozšíření 
parkovacích možností ve městě. Na základě toho město zadalo 
projektové zpracování řešení parkovacích míst na ulici Dr. Klimeše, 
Třebovské a A. K. Vitáka. Parkování je bolavým problémem 
Jevíčka, zejména v centru, i proto je neustále diskutováno zpoplatnění parkování na 
Palackého náměstí osazením parkovacích automatů. Důležitým počinem v oblasti bezpečnosti 
chodců je realizace přechodu pro chodce na ulici Brněnské včetně jeho nasvětlení. 

A jaký byl stav přípravy projektu kapacitní silnice R 43? V roce 2020 se zpracovávala 
aktualizace technickoekonomické studie úseku zahrnující úsek od Boskovic přes Velké 
Opatovice a Jevíčko až po Borušov s plánovaným napojením na silnici D35. Předmětem 
aktualizace jsou orientační průzkumy z hlediska geologie, pasportizace stávajících objektů, 
geodetické zaměření a ekonomické prověření šířkových parametrů.  

Je všeobecné známo, že historie této dopravní stavby sahá až do dob před druhou 
světovou válkou. Exteritoriální dálnice měla na základě mezivládní dohody 
Československa a Německa z 19. listopadu 1938 spojovat přes naše území 
rakouskou Vídeň a polskou Vratislav, tehdy součásti Německé říše. Jako 
součást Mnichovské dohody si ji vynutil přímo německý říšský kancléř 
Adolf Hitler. Výstavba byla zahájena 11. dubna 1939, avšak vlivem 

válečných událostí byla 30. dubna 1942 zastavena. Mezi Městečkem Trnávkou a Hrušovany 
u Brna bylo rozestavěno 83,5 z celkových 320 kilometrů dálnice. 
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VI. Péče o památky, kulturní dědictví 

V oblasti péče o památky bylo v roce 2020 naplánováno několik větších či menších akcí 
na objektech v Městské památkové zóně Jevíčko. Díky vítězství v soutěži Historické město 
roku v Pardubickém kraji 2019 mohlo město do památek investovat o 
200 tisíc více. Celkem tedy město mohlo použít kromě vlastních zdrojů 
také dotační prostředky ve výši cca 1,4 mil. Kč z Ministerstva kultury 
a Pardubického kraje. Opět se restaurovalo v interiéru kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém šlo o restaurování umělých 
mramorů šesti bočních oltářů, kamenného schodiště před oltářem a barokní skříně v sakristii.  

Vrásky na čele však městu přidělává stav dřevěných trámů krovu městské věže. 
Dřevěné konstrukce byly proto již v dubnu ošetřeny biocidním postřikem, avšak stav 
některých jejich částí je zralý na výměnu. Tesaříkem silně napadené je i čerstvé řezivo, 

zabudované při instalaci technologického anténního zařízení 
mobilních operátorů. Je pravděpodobné, že nově za  budované čerstvé 
řezivo (obsahující množství pro dřevokazný hmyz atraktivních 
aromatických látek) akcelerovalo aktivitu tesaříka v prostoru krovu, 
nebo dokonce mohl být tesařík do konstrukce krovu s novým dřevem i 

zanesen. Tyto domněnky však již nyní nelze prokázat. Proto byl zadán projekt havarijní 
opravy věžového krovu u společnosti INRECO, vnímáme ji jako prioritu nejbližších let. 

Obdobně neutěšený je stav většiny trámů v objektu bývalé sýpky, které vykazují v 
místech uložení v obvodových zdech taktéž rozsáhlé napadení dřevokaznými houbami a 
hmyzem. V tomto případě město zadalo zpracování odborného posudku, který určí přesný 
rozsah opravy. Z uvedeného důvodu nebude sýpka prozatím přístupna veřejnosti. Obě akce 
budou po zpracování příslušných dokumentů zařazeny do anketního dotazníku pro MK a 
bude na jejich obnovu požádáno o dotaci. Náklady budou ovšem mnohonásobně převyšovat 
dotační prostředky.  

V roce 2020 bylo ještě dokončeno restaurování sochařské výzdoby kašny a opravena 
část hradeb v úseku severně od bývalé „jaroměřické brány“ na Malém náměstí. Celkové 
investice do obnovy památek a zpracování projektových 
dokumentací byly vč. dotačního příspěvku cca 2,4 mil. Kč. A ještě 
zmíním dva záměry, které realizujeme v rámci Roku  židovské paměti 
v Jevíčku. Po takřka osmdesáti letech dostala jevíčská synagoga na 
konci dubna zpět na průčelí svůj původní symbol – hebrejské Desky 
desatera. Na ulici Soudní přibude také na začátku září pomník na památku zavražděných 
židovských spoluobčanů, který dle výtvarného návrhu Ing. arch. Jaroslava Klenovského 
vytvořil kamenosochař Štěpán Hemzal.  

Neblahou událostí v oblasti péče o památky byla havárie hradeb ve dvoře č. p. 310 na 
Okružní IV 20. července 2020. Srážkově nadprůměrný červen s nejvyššími úhrny za 
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posledních 50 až 60 let a podobně deštivý červenec se neblaze podepsal na stabilitě hradeb a 
podloží. Vlivem vlhka a podmáčením sprašové a opukové vnitřní části se oddělilo lícové zdivo 

s částí jádra od ochozu, který zůstal stát. Kromě nadměrného vlhka 
mohly mít na tuto situaci vliv i další okolnosti, jako historické odtěžení 
původního náspu, aby se docílilo snížení terénu dvora. Pracovníci města 
ve spolupráci s firmou KERAX provedli z bezpečnostních důvodů 
odbourání zbývající části hradeb, kamenná suť byla odvezena a dvůr 

vyklizen. Postranní části hradeb byly zajištěny geosítěmi.  

K této události se zmíním podrobněji. 20. červenec 2020 bude dnem, na který hodně 
dlouho nezapomenou manželé Valentovi z ulice Okružní IV. V ranních 
hodinách toho dne uslyšel pan Valenta z domu mohutnou ránu způsobenou 
sesuvem části městských hradeb do jejich dvora. Jako zázrakem se nikomu 
nic nestalo a došlo pouze ke škodám na majetku, kdy byla zasažena střecha 
přiléhající kůlny a masa kameniva zavalila uskladněné řezivo. Stav byl 
okamžitě konzultován s odborníkem na problematiku hradebních zdí a na 
místě i se statikem. Byla zdokumentována také situace u sousedních nemovitostí a stav 
hradeb na východní straně do ulice Dolní Farní.  

Po dohodě s pracovnicí památkové péče a dle doporučení statika byla stojící část 
ochozu z bezpečnostních důvodů sesazena o více než polovinu. Tato 
část hradeb byla opravována před sedmi lety, generální oprava hradeb 
po obvodu farní zahrady probíhala v roce 1998. Úkolem města je po 
odbourání nebezpečného úseku stabilizovat po obou stranách stojící 
zdivo a vyřešit zaplocení mezi oběma sousedy. Další osud hradeb a 

jejich obnova bude záležet na požadavcích orgánu památkové péče. 

Hradby jsou pozůstatky středověkého opevnění města, jehož elipsa dosahovala celkové 
délky cca 1 km. Kdy zděné hradby přesně vznikly, to se dnes můžeme jen dohadovat , možná 
už za markraběte Jana ve 14. století nebo až v době po husitských 
válkách. Byly zbudovány na místě starých dřevěných palisád. Od konce 
16. století už nebyly hradby opravovány, naopak byly samotnými 
občany města postupně rozebírány a využívány jako stavební materiál. 
Jednotlivé úseky jsou od roku 1963 zapsanou nemovitou kulturní 
památkou a vztahuje se na ně, jak již bylo řečeno, památková ochrana. Záměrem města je do 
budoucna zmapovat aktuální stav všech zachovaných úseků hradeb. Je to úkol časově a 
finančně náročný, jelikož opravdových odborníků na problematiku hradebních zdí je pomálu.  

Jak jsem již uvedl v úvodu, město Jevíčko zvítězilo pro rok 2019 v soutěži Historické 
město roku v Pk – realizace Programu regenerace v MPZ s postupem 
do celonárodního kola a v soutěži Památka roku (malá) v Pk – 
obnova kaple před Zadním Arnoštovem. Finanční prostředky byly 
použity mimo jiné na obnovu Desek Desatera na budově synagogy, 
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jak o tom píšu dále v textu. Celkem bylo realizováno 10 památkových akcí za cca 3,5 mil. Kč, 
dotační prostředky cca 2,6 mil. Kč. Níže jsou podrobněji zmíněny některé z nich. 

Biocidní ošetření dřevěných konstrukcí věže Jevíčko. V termínu 6. a 7. dubna 2020 
byly provedeny přípravné práce a chemické ošetření všech přístupných dřevěných prvků 
konstrukcí objektu městské věže Jevíčko. Konkrétně byly ošetřeny přístupné dřevěné prvky 
konstrukcí stropu všech podlaží včetně schodišť, podlahy, obložení, zábradlí a přítomného 

mobiliáře, dále všechny prvky konstrukce zvonové stolice, prvky 
konstrukce střešní báně a prvky lucerny a věžičky nad lucernou. Pro 
aplikaci byl zvolen přípravek Bochemit Plus I, přičemž byla použita 
technologie vysokotlakého airless stříkání. Přípravek s insekticidním 
i fungicidním účinkem byl aplikován ve dvou nánosech s dodržením 

technologické přestávky dle technického listu výrobce. Realizace spol. Thermo Sanace s. r. o, 
Ostrava. Aktuálně je zpracovávána projektová dokumentace havarijní opravy věžového 
krovu, kterou řeší spol. INRECO s. r. o., Hradec Králové. Celkové náklady: 123.904 Kč, 
dotační podpora: 51.000 Kč (Ministerstvo kultury), realizace akce: duben 2020. 

Obnova Desek desatera na průčelí synagogy. Desky desatera jsme obnovili v dubnu 
2020 v rámci probíhajícího Roku židovské paměti v Jevíčku. Akce byla financována z odměny 
100.000 Kč za vítězství v soutěži o nejlepší realizaci Programu 
regenerace MPR a MPZ za rok 2019 v Pardubickém kraji. Tradiční 
hebrejský symbol nahradil nepůvodní teracový kříž s kalichem – 
synagoga po 2. sv. válce sloužila jako modlitebna Čsl. církve husitské. 
Pískovcové Desky desatera byly vyrobeny a osazeny 
kamenosochařskou firmou pana Petra a Štěpána Hemzalových z Konice. Celkové náklady: 
100.000 Kč, dotační podpora: 100.000 Kč (Pardubický kraj), realizace akce: duben 2020 

Obnova dřevěného pláště zvonice na Maříně. Jako každoročně se město zaměřilo na 
obnovu některé z památek mimo Městskou památkovou zónu Jevíčko. V roce 2020 byla ve 
spolupráci se společností LAKMAL s. r. o. Letovice a pod dohledem pracovnice památkové 

péče realizována obnova dřevěného pláště zvonice na Maříně. Tato 
zvonice je zapsanou kulturní památkou. Jedná se o čtyřbokou 
dřevěnou stavbu z konce 18. století se stříškou zakončenou lucernou 
a makovicí krytou dřevěným šindelem nacházející se na návsi. Město 
Jevíčko požádalo již v loňském roce přes Místní akční skupinu o 
dotaci na tuto akci obnovy v programu „Malý LEADER“ pro 

Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro rok 2020. V rámci projektu bylo realizováno očištění 
stávajícího dřevěného pláště, tmelení a lokální oprava nesoudržných částí dřevěného opláštění 
s výměnou několika krycích fošen a doplněním chybějících dřevěných šindelů. Byl proveden 
lazurovací a následně bochemitový nátěr, protože konstrukce byly napadené dřevokazným 
hmyzem. Celkové náklady: 93.030 Kč, dotační podpora: 35.000 Kč (MAS Moravskotřebovsko 
a Jevíčsko), realizace akce: červen až červenec/2020 
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Oprava hradeb úsek I Malé náměstí č. p. 118. V rámci programu regenerace MPZ 
Jevíčko byly obnoveny hradby ve východním úseku „I“ ve dvorním traktu č. p. 118. Jedná se 
o část úseku od bývalé Jaroměřické brány severním směrem. Těleso 
hradeb bylo pokryto břečťanem, který je částečně zpevňoval a 
současně jeho kořenový systém působil negativně na soudržnost 
kamene, tento musel být do značné hloubky mechanicky odstraněn. 
Došlo k doplnění uvolněného a nesoudržného zdiva, statickému 
zajištění vyklínováním a doplněním opukových kamenů s následným 
přespárováním. Již roce 2014 byla z bezpečnostních důvodů 
stabilizovaná kratší část hradeb přiléhajících k zahradě č. p. 97, která se vlivem erozivních 
procesů již značně vydrolovala. Realizace TOFRA-STAVBY s. r. o. Jevíčko. Celkové náklady: 
361.025 Kč, dotační podpora: 125.000 Kč (Ministerstvo kultury ČR), realizace akce: 09 - 
11/2020. 

Přihláška do soutěže „Památka roku 2020“. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v 
Jevíčku byl postaven v letech 1762 – 1766 podle plánů Pavla Merty z Boskovic v pozdně 
barokním slohu na místě staršího strženého kostela. Do roku 1785 sloužil jako klášterní kostel 
augustiniánů, od té doby (z důvodu zrušení kláštera) je kostelem farním. V roce 1869 byl 
kostel poškozen požárem, který nejvíce zasáhl střechu a věž přiléhající k severní straně 
kostela. Ta byla obnovena teprve v roce 1937 podle návrhu Ing. arch. Jaroslava Mackerleho 
do současné podoby.  

Významnou součástí kostela je barokní mobiliář sakristie, který dokazuje vyspělost 
uměleckého řemesla v období baroka. Jedná se o hodnotné řezbářské práce z 1. poloviny 18. 

století, které se podařilo úspěšně restaurovat, a proto je 
Římskokatolická farnost Jevíčko prostřednictvím města 
přihlásila do soutěže Památka roku 2020. Mobiliář se skládá z 
jednotlivých skříní tvořící ucelený celek tabernáklového typu 
s nástavbou. Spodní polovinu tvoří skříň s mírně konkávně 
prohnutými dvířky, za nimiž se nacházejí zásuvky, v její horní 

části se nachází odkládací deska. Tento mobiliář je autentickou součástí sakristie a byl 
vytvořen pro tento prostor na míru. 

Horní polovinu skříně odsazenou od spodní desky představují ve spodní části zásuvky 
a nad nimi jednokřídlá dvířka, opět mírně konkávně prohnutá. 
Uprostřed skříně je umístěna centrální konvexně tvarovaná skříňka, 
která vystupuje do prostoru a na níž se nachází kupolovitý nástavec 
se soškou Ježíška. Po jeho stranách o patro níž klečí dva adorující 
andílci. Kratší levá strana je opatřena výklenkem, v kterém visí 
krucifix. Nad římsou skříně jsou po celém jejím obvodu osazeny 
zlacené akantové rozviliny.  

V levé části sakristie jsou pod okny umístěny dvě nízké skříně s dvoukřídlými dvířky 
a horní odkládací deskou. V sakristii se dále nachází klekátko typu prie-dieu a kredenční 
skříň, z které se dochovala pouze spodní polovina tvořená mírně konvexně a konkávně 
tvarovanými dvířky a horní odkládací plochou. Ve spodní části skříně je umístěn původní 
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dřevěný stupínek. Mobiliář sakristie se užívá k ukládání předmětů využívaných při 
bohoslužbách, rouch kněze a ministrantů. 

Zdroje financování, rozpočet. Z důvodu časové náročnosti a 
technologických postupů byla realizace restaurování mobiliáře rozdělena 
na 2 etapy. V roce 2019 byly restaurovány dvě podokenní skříně, klekátko 
a kredenční skříň v levé části sakristie. Na tuto akci byly převážně použity 
finanční prostředky z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva 
kultury ČR (příspěvek 166 000 Kč). Dále byla v roce 2019 získána dotace 
(ve výši 90 000 Kč) z Pardubického kraje z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče na 
restaurování kovových předmětů na mobiliáři.  

V roce 2020 se pak pokračovalo na centrální kredenční skříni na půdorysu písmene L, 
na jejíž restaurování byly opět využity finanční prostředky z 
Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR 
(příspěvek 314 000 Kč). Celkové náklady na restaurování 
barokního mobiliáře sakristie představují částku 772 836 Kč, 
z toho 600 000 Kč bylo získáno na dotacích a 172 836 Kč 

uhradila Římskokatolická farnost Jevíčko. 
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VII. Činnost městského muzea, archeologické bádání na území města 

 
Z důvodu uzavření veřejných objektů byla činnost muzea omezena jen na několik 

dílčích měsíců. Pro veřejnost bylo otevřeno pouze 35 dní. O to více se vedoucí muzea věnovala 
jiným činnostem, jak o nich bude řeč níže. Z důvodu stálého nedostatku výstavního prostoru 

s e jen velmi pomalu provádí výměna či obnova expozice. Pouze po 
zakoupení nových vitrín z grantů Pardubického kraje a prostředků 
zřizovatele dochází k úpravě stávající expozice. Stálý problém  
zaznamenává  vedoucí muzea s vysokou relativní vlhkostí v 
prostorách muzea, který  je sice řešen neustálým odvlhčováním, ale 

přesto je evidentní negativní působení vlhkosti na sbírkové předměty (i když v zimních 
měsících jsou prostory temperovány akumulačními kamny).   

Stávající prostory využívané od dob obnovení muzea v roce 1998 stále působí 
provizorním dojmem. V běžném roce bez epidemiologických omezení navštíví muzeum 800 až 
1000 návštěvníků, což není při jednom otevíracím dni týdně úplně málo. Úplně málo nemáme 
také v muzeu sbírkových předmětů, je jich cirka 1.400 kusů. Zásadní je 
však stavební kvalita prostředí muzea, o které ví své jeho vedoucí, 
bojující dlouhodobě s vlhkostí a dalšími nešvary. I proto se město do 
budoucna rozhodlo využít přízemní prostory po bývalé jídelně a 
vývařovně v prelatuře kláštera a umístit sem výhledově muzejní sbírky 
a exponáty. Za tímto účelem město aktuálně nechává zpracovat stavební dokumentaci a 
rozpočtové náklady na adaptaci těchto prostor. Přičemž jak bude vypadat úprava prostoru 
před klášterem, už víme, jeho revitalizací bude dokončena celková rekonstrukce ulice Soudní.  

 Muzeum spolupracovalo v roce 2020 na následujících výstavách. V rámci tématu 
židovské historie proběhla 1. 7. 2020 vernisáž výstavy o osudech Anne Frankové: „Nechte mě 

být, jaká jsem“ zapůjčené Institutem  Terezínské iniciativy. 
Souběžně byla připravována další výstava s židovskou tématikou 
na měsíc září. Texty byly po dodání zpracovány firmou Lama 
reklama, byly vytištěny i velkoplošné fotografie, které 
znázorňovaly náhrobky z bývalého židovského hřbitova, původní 

modlitebna, která byla v sedmdesátých letech zbourána (jako podklady byly použity původní 
fotografie z muzea).  

Dále byly ve vitrínách vystaveny zapůjčené sbírkové předměty z Židovského muzea 
Praha (jako modlitební šál, jarmulka, modlitební ukazovátko atd.) 
Vystaveny byly i restaurované svitky (původně ze synagogy), 
předměty z muzea a jeden zapůjčený chanukový svícen. Výstava 
byla obohacena o práce dětí z výtvarného kroužku LŠU s židovskou 
tématikou (golem, Babylonská věž a zmatení jazyků), výtvarné 
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práce byly jednak kresby, ale i práce z keramiky. Výstava trvala pouze 14 dní, což byla doba 
zápůjčky sbírkových předmětů z ŽM Praha). 

Poslední výstava byla věnována již zmiňovanému dvojitému výročí výroby čepelek v 
Jevíčku tedy 70 let původního závodu n. p. DIU Jevíčko a 15 let 
následné výrobě čepelek pod firmou Czech Blades, s. r. o. Spolupráce s 
touto firmou byla velmi dobrá, garantem byl Ing. Máša, který jednak 
zapůjčil vzorky ze sortimentu současné výroby a finančně podpořil 
vytištění materiálů, které byly zpracované správcem muzea, tedy 
textová část (realizace ve firmě Lama). Byla tedy „zakonzervována“ v synagoze a ponechána 
Vernisáž a další existence výstavy byla opět postižena druhou vlnou opatření v rámci 
pandemie do dalšího roku.  

 Muzeum i v tomto roce obdrželo dary od občanů. Patřily mezi ně tyto: dva svitky a 
malá modlitební knížka z bývalé synagogy (od p. Kejzlara), 4 kroniky 
bývalé brigády socialistické práce z  Krasu Chornice (od. Ing. Müllera), 
6 ks sešitů o všesokolském sletu z r. 1920 (od Ing. Zezuly), sokolská 
kronika a dívčí halenka ze sokolského kroje (od PhDr. Kinclové), 
fotografie vojáků z I. republiky (od p. Veselé).  

Muzeum dále spolupracovalo s restaurátorskou školou v Litomyšli o vyčištění svitků, 
nově darovaných muzeu z bývalé židovské synagogy (nalezených v půdním prostoru v 
sedmdesátých letech minulého stolení). Svitky – pergameny byly použity na výstavě v měsíci 
září. Dále bylo s touto institucí jednáno o prodloužení smlouvy na restaurování tzv. 
„Mattioliho herbáře“, které se vlivem pandemických opatření ve školství zpozdilo. Probíhala 
spolupráce na vytváření výstavy v Regionálním muzeu Litomyšl „Báječní archeologové“ 
(zapůjčení sbírkových předmětů a vytváření doprovodných textů k výstavě a pro katalog). 
V neposlední řadě muzeum poskytnulo materiály Národnímu muzeu Praha pro článek o 
středoškolském profesorovi Josefu Ryšovi.  

I v tomto roce a již desátou sezónu probíhal nad Žlíbeckým potokem badatelský 
výzkum germánského osídlení z doby římské. Po úspěšné srpnové prezentaci výsledků 
archeologického průzkumu, v rámci, níž jsme 27. 8. 2020 odhalili „našim Germánům“ 
informační panel v parku u hřbitova, čekala doc. Droberjara na 
začátku září profesura. A jak jsme se později dozvěděli padla při ní 
i řeč na Jevíčko, které se nesmazatelně zapsalo do jeho vědecké 
kariéry. Již druhým rokem se daří přímo na místě in natura 
prezentovat archeologické nálezy odborné i laické veřejnosti.  A 
letos bylo na poli nad Žlíbeckým potokem opravdu plno. Věřím, že v brzké budoucnosti 
navážeme na úspěšnou výstavu „Barbaři v pohybu“ z roku 2018 a představíme našim 
spoluobčanům aktuální výsledky bádání archeologů z Univerzity Hradec Králové. Níže 
nabízím čtenářům kroniky doslovně text doc. Droberjara, který je obsažen na uvedeném 
informačním panelu. 
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ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V LETECH 2010–2020 

Deset let archeologických výzkumů a povrchových prospekcí lokalit z doby římské na 
území Jevíčka (katastr Jevíčko-Předměstí) pod vedením doc. PhDr. Eduarda Droberjara, 

Ph.D. z Katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec 
Králové poskytlo velké množství nálezů a poznatků. Podnětem k 
zahájení výzkumu byl objev pohřebiště ze starší doby římské v 
poloze Pod Příčnou cestou. Již první roky výzkumu naznačily, že v 
Jevíčku a v jeho okolí bude ukryta neobyčejně důležitá část naší 

minulosti spojená s dobou, kdy světu vládl slavný Řím. Přítomnost samotných Římanů v 
Jevíčku byla prokázána až později. Na území Jevíčka se nachází několik archeologických 
lokalit z doby římské. Nejvýznamnější jsou čtyři zkoumaná naleziště. Kromě římského 
krátkodobého tábora z doby markomanských válek (Jevíčko XII) jsou to: žárové pohřebiště 
(Jevíčko IV) a sídliště (Jevíčko XIII) ze 2. století a sídliště (Jevíčko IV) ze 4. století. 

GERMÁNSKÉ POHŘEBIŠTĚ (JEVÍČKO IV) ZE 2. STOLETÍ 

Lokalitu objevil během detektorové prospekce dr. D. Vích z Regionálního muzea ve 
Vysokém Mýtě. V letech 2010–2014, 2016 a 2018 bylo v rámci vědecko-výzkumných projektů 
Univerzity Hradec Králové (částečně také Univerzity Palackého v 
Olomouci) toto žárové pohřebiště ze starší doby římské zkoumáno. 
Dosud se podařilo odkrýt část nekropole s 32 popelnicovými a 
jámovými hroby, z toho byly minimálně čtyři bojovnické (hr. 5, 9, 18 a 
22). Hned první hrob obsahoval římskou bronzovou puklici. V 
bojovnických hrobech spočívaly hroty kopí, oštěpů a štítové puklice a rovněž kovové součásti 
oděvů. Z vrstev pohřebiště pocházejí římské importy (fragmenty bronzových, keramických a 
skleněných nádob a spony).  

Pohřebiště podává svědectví nejen o kontaktech římsko-germánských, ale rovněž o 
vnitrogermánských (polabští Germáni a východní Germáni z území Polska). Przeworská 
kultura je doložena nálezy spon a přezek. K wielbarské kultuře náleží spony, náramky a 

patrně i jehlice. Na základě dosavadních nálezů je zřejmé, že pohřebiště 
reprezentuje dosud vzácný příklad relativně krátkodobého využívání v 
rámci 2. pol. 2. století a ve srovnání s ostatními pohřebišti z doby římské 
na Moravě má jevíčská lokalita zvláštní postavení, které je možné 
synchronizovat s markomanskými válkami nebo dobou bezprostředně 

související kolem těchto válečných událostí. Dalším cenným zjištěným je ta skutečnost, že k 
pohřebiště se podařilo najít příslušné sídliště, které chronologicky koreluje s pohřebištěm. 

GERMÁNSKÉ SÍDLIŠTĚ (JEVÍČKO XIII) ZE 2. STOLETÍ 

Výzkum nově objeveného sídliště započal v roce 2019 a od následující roku pokračuje. 
Nachází se cca 700 m jižně od pohřebiště na levém břehu Žlíbeckého potoka. Na základě 
geofyzikálního měření a několika sond je zřejmé, že jde o rozsáhlou osadu patrně obchodně- 
řemeslnického charakteru, o čemž svědčí některé prozkoumané výrobní objekty (keramická pec, 
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hutnická pec v zahloubené chatě, tkalcovské dílny ad.) a četné římské importy (spony, luxusní 
terra sigillata a barbotinová keramika). Podle germánské 
keramiky a římských importů lze vymezit trvání osady v rámci 
2. poloviny 2. století. Osada nabývá na významu rovněž svým 
umístěním. Nachází se blízko od římského tábora, situovaného 
asi 250 m na jih od tohoto germánského sídliště. Nové výsledky 
očekáváme od dalších výzkumů realizovaných Katedrou archeologie Univerzity Hradec 
Králové v dalších letech. 

GERMÁNSKÉ SÍDLIŠTĚ (JEVÍČKO IV) ZE 4. STOLETÍ 

V prostoru staršího germánského pohřebiště bylo současně zkoumáno mladší sídliště 
ze 2. poloviny 4. století. Téměř dvě století po zániku pohřebiště 
využívají příhodnou polohu jiní polabští Germáni (tzv. pozdní 
Svébové). Výzkum zachytil několik nadzemních staveb a dalších 
zahloubených objektů, které pravděpodobně tvořily dvorec. Vedle 
domácí pozdně svébské keramiky jsou zastoupeny pozdně římské 

importy (glazovaná keramika – fragmenty mortarií) a rovněž 
předpokládáme kontakty ze severu s przeworskou kulturou 
(keramika na kruhu točená – fragmenty drsných zásobnic). Tuto 
kulturu reprezentuje východogermánský kmen Vandalů, který se 
částečně připojil ke Svébům. Jevíčští Svébové nakonec kolem roku 
400 s dalšími Svéby z jižní Moravy, Dolního Rakouska a jihozápadního Slovenska a spolu s 
Vandaly odcházejí do západní Evropy, resp. do Španělska a Portugalska. 

VÝZNAM GERMÁNSKÝCH LOKALIT A NÁLEZŮ Z DOBY ŘÍMSKÉ V JEVÍČKU 

Germáni znali krajinu Malé Hané již od konce doby laténské a počátku doby římské, 
kdy pronikali z Polabí do Podunají. Ve starší době římské (zejména ve 2. století), ale rovněž 

v mladší době římské (3. a 4. století) krajinu osídlili a intenzivně využívali, o 
čemž svědčí doklady zemědělství, řemesel a obchodu. Systematicky jsou 
lokality z doby římské na Malé Hané zkoumány pouze v Jevíčku. Minimálně 
tři nejdůležitější naleziště mají k sobě úzký vztah a pocházejí z relativně 
krátkého časového úseku v rámci 2. poloviny 2. století, tj. germánské sídliště 
(Jevíčko XIII), germánské pohřebiště (Jevíčko IV) a římský krátkodobý tábor 

(Jevíčko XII). Tyto lokality tak reprezentují v rámci středoevropského barbarika unikátní 
nálezovou situaci pro studium římsko-germánských tzv. markomanských válek (166–180) za 
vlády císaře Marka Aurelia (161–180).  

Stopy po markomanských válkách jsou také patrné v nálezech římských a germánských 
militarií. Na germánských lokalitách nacházíme četné římské importy jako doklady 
intenzivního obchodu. Ačkoli nejdůležitější dobou pobytu starověkých Germánů v Jevíčku a 
na Malé Hané jsou právě markomanské války a širší doba kolem těchto událostí, významné 
osídlení v Jevíčku je rovněž prokázáno pro konec doby římské (sídliště Jevíčko IV). Germánské 
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nálezy v Jevíčku s dobou římskou zcela nekončí, jelikož máme první artefakty i z doby 
stěhování národů (5.–6. století). Touto neklidnou a dynamickou dobou patrně jen procházeli 
Jevíčkem a Malou Hanou již jiní Germáni. 

Kapitolu věnovanou muzeu a archeologii zakončím 
zajímavostí z jedné ze stavebních akcí. Stavební aktivity města jsou 
samozřejmě dozorovány v rámci tzv. záchranného archeologického 
výzkumu. Stejně tak tomu bylo v případě realizace bytového domu 
na Barvířské 560. V rámci kontroly staveniště pracovníky 
Regionálního muzea v Litomyšli, kteří prováděli v místě záchranný archeologický výzkum 
bylo ve dvorním traktu zachyceno nároží zaniklého domu dřevěnohlinité konstrukce.  

Zánikovou výplň tvoří hlinitý zásyp, který obsahuje značné množství archeologického 
materiálu (keramika, kov, mazanice). Na základě vyhodnocení archeologického materiálu lze 

předběžně zaniklý dům vročit do 13. – 15. století. I na základě 
jedinečnosti tohoto nálezu, kdy by se mohlo jednat o stavbu z období 
zakládání města, ale i pozdější, bylo s archeology dohodnuto 
podrobnější prozkoumání nálezové situace. Nálezy včetně 
dokumentace jsou uloženy v Regionálním muzeu v Litomyšli, které 

je spádovým pracoviště pro oblast Jevíčka. 
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VIII. Osobnosti města a spolková činnost, římskokatolická farnost  

 
Již od roku 2015 rada města každoročně vyhlašuje anketu s názvem Výroční ocenění 

Města Jevíčko pro osobnosti sportovního, kulturního a spolkového života. 
Smyslem této ankety je vyzdvihnout činnost, práci a úspěchy jednotlivců či 
spolků, kteří působí v našem městě a za jejich přínosnou činnost jim vyjádřit 
veřejné poděkování. Osobnosti v rámci ankety mohou vždy navrhovat 
občané města, spolky nebo organizace a také samotní radní města. Rovněž 
tedy za rok 2020 jsme anketu vyhodnotili na základě doručených nominací. 
S ohledem na přísná covidová opatření v 1. polovině letošního  roku  byl však 
posunut čas k vyhlášení výsledku ankety a rovněž veřejné předání poděkování oceněným 
osobnostem se v covidovém roce neuskutečnilo. Toto vždy probíhalo v rámci setkání spolků 
v lednu každého roku.  

Výsledky ankety za rok 2020 jsou po nominacích veřejnosti a rozhodnutí rady města 
následující. V oblasti  Osobnost spolkového života získala ocenění 
v kategorii dospělí Štěpánka Rádková za činnost v oddílu 
jevíčských skautů. V téže oblasti, ale v seniorské věkové kategorii 
získala ocenění paní Anna Langerová opět za činnost v rámci 
skautingu. V oblasti Kolektiv spolkového života získala ocenění 

Družina Pampelišky ze spolku jevíčských skautů. 

Dále rada města udělila ocenění dvěma významným lidem v rámci 
oblasti Podnikání a zaměstnanost. Jsou jimi Ing. Lenka Smékalová, 
ředitelka Odborného léčebného ústavu Jevíčko a Ing. Milan Máša, 
jednatel společnosti Czech Blades s.r.o., kteří svojí profesní činností 
dlouhodobě přispěli k významnému rozvoji podnikání a udržení zaměstnanosti v našem městě 
i regionu. 

 Z činnosti Římskokatolické farnosti uvádím několik  informací poskytnutých 
administrátorem farnosti Ing. Mgr. Josefa Slezáka. V únoru se uskutečnil 4. farní ples opět 
v kulturním domě v Chornicích. V březnu byla nakoupena bobrovku na faru a kůlnu 

přiléhající k věži. 16. března covidová epidemie uzavřela kostely. 
Nastalo zpomalení světa, přestalo se cestovat a nakupovat. Farní 
radou byla odsouhlasena minimalistická pergolu za farní budovu. V 
dubnu přivezla paní malířka Lenka Helfertová zrestaurovaný cyklus 
dvou obrazů Pokušení Páně a byl umístěn do učebny v přízemí fary. 

Velikonoce se slavily pouze v komorním počtu anebo případně on-line. Dvě svatby se musely 
přeložit na pozdější termíny.   

V květnu se začalo s postupným rozvolňováním opatření proti epidemii. První 
přijímání se uskutečnilo předposlední neděli v červnu. Jevíčská pouť měla podle Josefa Slezáka 
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největší návštěvnost za ta léta, co je tady. Kostel byl obsazen k prasknutí a na farní zahradu 
přišlo k dechovce a na občerstvení přes 300 lidí. V září začalo v kostele 
opět ubývat lidí a v říjnu došlo opět úplnému zákazu bohoslužeb a 
uzavření dalších institucí. V druhé polovině listopadu se pozvolna 
dostavilo uvolnění. Ze stavebních prací se podařilo dokončit opravu 
hromosvodu na kostelíčku sv. Bartoloměje a rozběhl se proces přeložky 
elektrického vedení  z horního do podzemního kabelu tamtéž. Pracovalo se na nové vizi 
využití kostelíčku za pomoci pana Petra Kolíska. 

Závěrem několik k obnově barokního mobiliáře, kterou jsem zmiňoval v předchozí 
kapitol slovy Josefa Slezáka: „Po třech letech restaurování a oprav v našem kostele se nyní 
blížíme do finále také s restaurováním barokního nábytku v sakristii, který pochází z roku 
1765. Tato památka je nejen z mého pohledu natolik výrazná v celém svitavském okrese, že 
jsem byl požádán, abych o procesu restaurování napsal několik slov. 

Začátek každého restaurování předpokládá v provedení restaurátorského průzkumu 
kulturní památky. Tento průzkum provedl pan Doskočil, který v Jevíčku restauroval 
výkladce v secesním domě na Třebovské nebo dveře do sýpky. Průzkum jsme financovali 

z vlastních prostředků. Výstupem tohoto průzkumu byl závěr, že 
pokud má být tato památka zachráněna před úplnou destrukcí 
dřevokazným hmyzem, jsme v hodině dvanácté, či pět minut po 
dvanácté. Téhož roku se nám podařilo získat sponzorský dar na 
mikrovlnné ozáření celého korpusu, které stálo 100 tisíc a prováděla 

ho firma Mykos – Mikrovlny. Současně jsme zajistili ozáření intarzovaných dvířek rentgenem 
v Biosteru ve Veverské Bitýšce. Provedli jsme také svépomocí napuštění celého nábytku 
lihovým roztokem Lignofixu, čímž bylo zamezeno další likvidaci nábytku červotočem.  

Abychom postupovali systematicky, provedli jsme s vlastních prostředků rekonstrukci 
elektrických instalací a rozvaděče v sakristii a křížové chodbě za asi 150 tisíc, aby 
v následujících letech nebyl nábytek namáhán prachem či maltou. Díky pochopení vedení 
města a zastupitelstva mohl zahájit pan Doskočil se svým týmem restaurování dřevěných částí 
z prostředků MK na regeneraci MPZ a restaurování kování nábytku bylo realizováno 
uměleckým kovářem panem Jiráskem s přispěním Pardubického kraje. Celková cena 
restaurování včetně víceprací je za cca 750 tisíc, přičemž podíl MK je 483 tisíc a podíl PK 90 
tisíc, zbytek farnost. 

Práce byly na konci listopadu ukončeny a kdo má zájem, může přijít a podívat se na 
skvěle provedené dílo. Protože pan Doskočil pracuje ještě na replikách 
skříní na ornáty a ministrantské oblečení, úplně hotovo bude až 
v březnu příštího roku, pokud půjde vše podle plánu. Ještě jednou bych 
chtěl vyjádřit vděčnost vedení města Jevíčka, jmenovitě panu Pávkovi 
a panu Šafářovi, zastupitelům, Ministerstvu kultury, Pardubickému 
kraji, sponzorům malým i větším, a všem, kdo se prací svých rukou na této akci podíleli.“  
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IX. Kulturní akce, sportovní a volnočasové aktivity 

 
 Po úspěšném „roce římsko-germánských válek na Malé Hané“ byl rok 2020 věnován 
historii jevíčské židovské komunity. V kapitole věnované muzeu jsem se zmiňoval o 
výstavních aktivitách v rámci „Roku židovské paměti v Jevíčku“. A proč bylo zvoleno toto 

téma? Existence židovské náboženské obce je v Jevíčku datována od druhé 
poloviny 16. století. V polovině 18. století dochází k vymezení židovského 
města na území dnešní ulice Soudní a Růžové. V té době žilo v Jevíčku 11 
trvale usedlých židovských rodin. Během dalšího století počet Židů značně 
vzrostl až na 1303 osob (více než třetina obyvatel) v roce 1857, kdy je počet 
židovského obyvatelstva v Jevíčku nejvyšší. V roce 1869 však 17 

židovských domů vyhořelo, což bylo jednou z příčin výrazného poklesu židovské populace. 
Židovské rodiny poté odcházely do větších měst – Brna, Prahy a Vídně.  

Předválečné sčítání lidu v roce 1930 udává již pouze 86 osob (3 %). Za 2. světové 
války bylo 14. března 1942 do koncentračního tábora Terezín deportováno 
z Jevíčka 111 Židů, z nichž se vrátili pouze tři – Hynek Jelínek, Miriam 
Stampfová a Antonie Bleierová. Posledním rabínem v Jevíčku byl Matthias 
Tauber (zem. 19. 10. 1942 Treblinka). Po 2. světové válce již nebyla židovská 
náboženská obec obnovena. Právě tyto skutečnosti nás vedly k vyhlášení 
letošního roku „Rokem židovské paměti v Jevíčku“. V rámci vzpomínkového 
roku byl v ulici Soudní v sousedství bývalé synagogy umístěn památník obětem holocaustu a 
na průčelí synagogy byly obnoveny Desky desatera, které byly v minulosti z této kulturní 
památky sejmuty.  

Garantem festivalu, besed, přednášek a vzpomínkových akcí byl radní města Jevíčko 
Mgr. Rudolf Beran, předseda literárního sdružení Iniciály. Dramaturgie celého roku měla být 
složena nejen z výstav, ale také z besed s významnými osobnostmi. Díky pandemickým 

opatřením však neproběhlo vše. V lednu jsme v Jevíčku ještě 
přivítali ředitele Židovského muzea v Praze, PhDr. Leo Pavláta, 
který je synem zmiňované Antonie Bleierové. Další plánované akce 
však musely být zrušeny. V březnu měla do Jevíčka zavítat RNDr. 
Michaela Vidláková, v dubnu měl přednášet historik Mgr. Michal 

Schuster. Také 9. ročník multižánrového festivalu Jevíčkovění s kulturním programem v 
jevíčské synagoze s odhalením památníku musel být přesunut až na zářijový termín.  

Se začátkem letních prázdnin jsme tedy navázali na přerušenou nit akcí 
připomínajících, že historií našeho města se prolínají kromě stop českých a německých také 
výrazné stopy židovské. Vernisáž výstavy „Nechte mě být, jaká jsem“ o pohnutém životním 
osudu Anne Frankové, autorky světoznámého deníku napsaného za okupace v 
amsterodamském úkrytu, nás překvapila hojnou účastí i zájmem. Historik Michal Schuster 
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představil činnost Institutu Terezínské iniciativy, patrona výstavy, a seznámil návštěvníky 
s detaily ze života rodiny Frankovy.  

Ze synagogy vycházeli také 25. července účastníci špacíru za Karlem Bleierem, nacisty 
umučeným strýcem nám dobře známého PhDr. Leo Pavláta. Cílová stanice: Jaroměřice „V 

zatáčce“ v místě bývalé palírny rodiny Bleierovy. Vzpomínkový rok 
vrcholil v zářijovém termínu Jevíčkověním, jehož středobodem byla 
synagoga. Tuto akci podpořil svojí účastí třeba brněnský herec a 
dramatik Arnošt Goldflam. Literárním výstupem našeho celoročního 
snažení pak byla nová kniha autorky Ludmily Dobrozemské 

„Židovská obec Jevíčko“, na jejímž obsahu má lví podíl jako jedinečný zdroj informací pan 
František Plech.  

Probíhaly však i tradiční akce, i když ne všechny. V normálním 
režimu stihnul proběhnout Městský ples a pak už platily vládní restrikce. 
Až díky letnímu uvolnění proběhla série kulturních akcí v průběhu měsíců 
července a srpna s názvem „Jevíčské hudební léto“. V rámci léta uspořádali 
např. skauti 25. července koncert písničkáře Vladimíra Merty na počest 
kronikáře pana Františka Plecha. Jevíčská pouť proběhla v omezeném 
režimu bez kulturního programu, zatímco pouťové posezení v Zadním 
Arnoštově se konalo i s hudbou. Řada kulturních akcí z důvodu opatření vlády proti šíření 
viru Covid 19 neproběhla. 

V roce 2020 město navázalo kontakt se spolkem „Města Otakarova“, který se věnuje 
popularizaci zakladatelské a urbanistické činnosti českého krále Přemysla Otakara II. Za 
jeho vlády vyvrcholilo středověké zakládání královských měst doplňované zakládáním 

královských hradů. Naše město bylo povýšeno králem železným a zlatým na 
královské dne 6. srpna 1258 a bylo mu v té souvislosti uděleno právo 
magdeburské a právo mílové. V Čechách a na Moravě existuje v současnosti 
40 „Otakarových měst“ a v Evropě dalších 8. K českým městům patří 
například České Budějovice, Chrudim, Kutná Hora, Polička, Praha – Malá 

Strana nebo Ústí nad Labem. Na Moravě jsou to třeba Litovel nebo Uherské Hradiště. Ale 
Přemysl Otakar II. zakládal města i v dnešním Rakousku, Německu, Polsku, a dokonce i na 
ruském území, kde na území dřívějšího Pruska založil město Královec – dnešní Kaliningrad. 

Na pozvání spolku jsme společně s radním Rudolfem Beranem 
navštívili vernisáž výstavy „Přemysl Otakar II. – Král, rytíř, zakladatel“, 
která proběhla 10. června 2020. Cesta z Jevíčka vedla na hrad Bezděz, 
jeden z nejvýznamnějších gotických hradů u nás, postavený právě 
Přemyslem Otakarem II. mezi lety 1264 – 1278. Do české historie se hrad 
zapsal i jako místo, kde byl uvězněn pozdější král Václav II. se svojí 
matkou Kunhutou. Oba sem byli přivezeni v lednu 1279 v době vpádu 
Braniborů do Čech. Bezděz bývá spojován také se jménem romantického básníka Karla Hynka 



 Zápis do kroniky města Jevíčko za rok 2020 
 
 

 
35 

 

Máchy, který jej za svůj krátký život navštívil celkem šestkrát, však se podle 
něj také zdejší kraj nazývá krajem Máchovým. Stěžejním bodem výstavy byly 
kromě naučných panelů věnovaných životu přemyslovského krále a dobových 
předmětů zejména kopie pohřebních insignií Přemysla Otakara II. – koruna 
zapůjčená Správou Pražského hradu a žezlo s jablkem ve vlastnictví spolku. 
Jak jsem již napsal v úvodu, Jevíčko je po právu zařazeno do této vybrané 

společnosti nejstarších a nejvýznamnějších českých a moravských měst. Další doklad toho v 
jak jedinečném místě žijeme. 

Na dalších řádcích se budu věnovat volnočasovým a sportovním aktivitám, kterých se 
také samozřejmě, snad jen s výjimkou léta, dotkla protiepidemická 
opatření. Všem činovníkům a nadšencům jevíčského fotbalu musel 
dělat radost David Huf, odchovanec TJ SK Jevíčko, působící v 
prvoligovém klubu FK Pardubice, který v první lize ročníku 
2020/2021 nastřílel 9 ligových gólů, a i díky jeho trefám skončil 
nováček z Pardubic na 7. místě. Jinak ale amatérský fotbal pandemickou krizí utrpěl. 
Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování amatérských 
soutěží představuje nepřijatelné zdravotní riziko.  

Dohrání soutěží nebylo ani v rámci letních měsíců fakticky možné a v důsledku těchto 
skutečností bylo rozhodnuto o tom, že veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se 

plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí 
zůstalo podle stavu ke dni 8. dubna 2020. Kluby nepostoupily ani 
nesestoupily. To znamenalo, že veškeré soutěže dospělých, dorostu, žactva 
a přípravek řízené OFS Svitavy i OFS Blansko v sezoně 2019/2020 byly 
tímto ukončeny. Výbor fotbalového oddílu SK Jevíčko také rozhodl o 

odložení oslav 100 let založení fotbalového oddílu na červen 2021 z důvodu trvající 
koronavirové krize. 

Další sportovkyní, která se prosadila v nadregionální úrovni, byla opět Natálie 
Zikmundová věnující se disciplíně twirling. V březnu vybojovala 
Mistrovství České republiky v Kutné Hoře titul Mistryně ČR 
v disciplíně freestyle. Díky tomu postoupila na Evropský pohár do 
Španělska, který byl ale vzhledem k celosvětové situaci odložen na 
příští rok. Stejně tak bylo přesunuto mistrovství světa, které se mělo 
konat v Holandsku. Natálii fandíme a město Jevíčko ji pravidelně podporuje.  

Naše město je zaslíbené cyklistice a přes všechny vládní opatření se podařilo ve 
volnějších měsících uspořádat jak 12. ročník závodu horských kol 
„Jevíčko MTB Open“, tak 44.ročník mezinárodního etapového 
cyklistického „Závodu míru nejmladších 2020“. O natěšenosti cyklistů 
na závody svědčí množství startujících. V Jevíčku startoval mimo jiné i 
desetinásobný mistr ČR Pavel Boudný a další reprezentanti. Startovalo 
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287 cyklistů ve všech věkových kategoriích. V závodě dětí na louce v sídlišti startovalo 116 
chlapců a dívek ve věku od 2 do 12 let. 

Díky nezdolné vůli organizátorů z TJ Cykloklub Jevíčko se naše město stalo na 
začátku září evropským středobodem mládežnické cyklistiky. V netradičním termínu a 
symbolicky v čase, kdy nejlepší profesionální cyklisté dokončili první týden slavné Tour de 
France. Také díky tomuto vzácnému souběhu obou závodů se záběry z Jevíčka mohly objevit 

v přestávce přímého přenosu České televize z TdF. Vězte, že v 
letošním ročníku „Staré dámy“ jelo 14 jezdců, kteří se v minulosti 
účastnili ZMN, a to samozřejmě včetně Petra Sagana, jehož archivní 
záběry z jevíčského náměstí se objevily ve zmíněné reportáži na 
programu ČT Sport. Na startu se objevilo 162 cyklistů z patnácti 

zemí. Cyklisté během tří dnů absolvovali 5 etap a ujeli 204 závodních kilometrů okolím 
Jevíčka. Celkovým vítězen tohoto ročníku, který proběhl 4. až 6. září 2020, se stal Adam 
Seeman z TJ Stadion Louny, nejlepším týmem pak Roskilde Dánsko. 

O víkendu 25.-26.7.2020 proběhl tradiční  deblový tenisový turnaj seniorů „O  
Jevíčskou věž – memoriál Přemka Ryše“, pro tento rok polojubilejní 15.ročník. Turnaje se 
zúčastnilo 11 dvojic z TC Jevíčko, Prahy Radotína, Slovanu 
Svobody, Brna, Bílovic. Letošní ročník vyhrála jevíčská dvojice 
Rudolf Grepl ml. a Bronislav Wetter. Ve finále se utkala s pražskou 
dvojicí Jiří Bartoníček a Michal Kuchař. Souboj byl velmi 
vyrovnaný, rozhodl až super tiebreak, ve kterém hrála velkou roli i 
atmosféra utvořená diváky. Vítězové v super tiebreaku odvrátili celkem pět matchballů a 
mohli se tak, byť s trochu odřenými uši, radovat z vítězství. 

O víkendu 1.8. - 2.8. 2020 proběhl tradiční  tenisový turnaj „O Jevíčskou věž a pohár 
města“. Letošní ročník byl jubilejní desátý. Turnaje se opět zúčastnil velký počet hráčů z 
Jevíčka, Brna, Letovic, Blanska, Orlové, Ostravy a dalších měst, jeden hráč byl ze zahraničí 
(Německo). Vítězem dvouhry se stal 1. nasazený Vojtěch Podzemný z TK Slavia Orlová. 
Čtyřhru vyhráli Karel Modrák s Vítkem Kryštofem. Letošní ročník měl nejvyšší kvalitu z 
doposud odehraných turnajů. Sedm hráčů ve čtvrtfinále hrálo, nebo hraje 1. nebo 2. ligu, osmý 
divizi. Taktéž poděkování adresovali pořadatelé do tenisového oddílu do Velkých Opatovic 
za propůjčení dvorců na několik sobotních zápasů, což jim velmi pomohlo k bezproblémovému 
odehrání celého turnaje. 

Z volnočasových aktivit zmíním alespoň činnost skautských oddílů Jevíčko. Rok 2020 
byl pro jevíčské skautské oddíly velice náročný. Vše začalo v lednu, kdy se 
skauti museli vystěhovat z krásné klubovny v Panském dvoře, a to z důvodu 
havarijního stavu střechy. Dočasné útočiště našli v budově kina. V únoru 
proběhl v synagoze úspěšný Skautský koncert pro dobro, jehož výtěžek byl 
věnován Dětskému domovu Moravská Třebová. Z důvodu infekce 

COVID19 byla po další část roku spolková činnost zakázána, s výjimkou letních prázdnin, 
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kdy se mohly uskutečnit 2 tradiční letní tábory v Trhonicích. V září se skauti ještě zúčastnili 
28. ročníku „Muklovské pouti na Svatý Hostýn“ a 24. ročníku celonárodní 
veřejné sbírky „Český den proti rakovině – Květinový den“, kdy se 
skautkám a skautům podařilo v Jevíčku vybrat přes 18.000, -Kč. Pak byla 
spolková činnost opět zakázána. Radostí pro místní skautské hnutí byl 
vznik 98. oddílu oldskautů, který dostal jméno po významné osobnosti 

našeho regionu Františku Plechovi. Prvním vůdcem tohoto oddílu se stal Pavel Vykydal. 

O zmiňovaných letních táborech do zpravodaje napsali skauti Petr Janíček a Apolena 
Parolková. „I přes původní nejistotu a obavy jevíčských skautů se v červenci uskutečnil 
tradiční chlapecký tábor v Trhonicích. Co se týče počtu 
účastníků, tak tento rok byly obsazeny všechny stany a 
zaznamenán rekord 45 táborníků. Ač neplánovaně museli 
skauti čelit nepřízni přírody v podobě deštivého tábora a 
mokrých ponožek. Ale i přes tyto nesnáze dokázal tým 
vedoucích z Jevíčka a Moravské Třebové přenést děti do dalekých Himalájí. Mladí skauti i 
vlčata se pomocí skautských dovedností a odvahy vydali na záchranu bájné země Kyrat.  

Během čtrnácti dnů se z nezkušených, mnohdy jen 8letých dětí, stala skutečná vlčata. 
Skvělým zážitkem letošního tábora bylo, že každý účastník obdržel HAMAKU a mohl si tak 
vyzkoušet přespání v lese na hamace zavěšené mezi stromy – jako v opravdové džungli! 
Mimořádně povedený ročník a stoupající členská základna sebou nese spoustu změn do 
dalšího roku. Kdy bude náš chlapecký tábor rozdělen na dva běhy, klasický stanový tábor 
pořádaný se zaměřením na mladší účastníky, kteří se do našich oddílů hlásí stále ve větších 
počtech a tábor putovní pro starší skauty. 

Přes potíže s COVIDem se nakonec i letos uskutečnil dívčí skautský tábor v Trhonicích 
u Jimramova. Tentokrát nás provázela pohádková etapová hra Malý princ, s ním světlušky a 

skautky putovaly celých 11 dní a společně uzdravovaly planety napadené 
zlým hadem. Odvážné světlušky plnily 3 KAPKY ROSY, které spočívají 
ve splnění tří úkolů: 1) v noci se vypravit na neznámé místo a přinést zpět 
do tábora důkaz, že na místo došly 2) podél potoka jít na určité místo, 
zakreslit trasu, poznávat rostliny a živočichy, složit báseň nebo píseň a 

vyrobit figurku z přírodnin 3) být 6 hodin mimo tábor a zapisovat, co se v něm děje, aniž by 
je někdo viděl.  

Jsou to opravdu těžké úkoly, ale všechny světlušky, jež se do plnění pustily, to zvládly. 
Další zkouškou, tentokrát pro starší skautky, jsou 3 OR LÍ PERA, což je silnější odvar 3 
kapek rosy. Skautky nesmí 24 hodin jíst, 24 hodin mluvit a 24 hodit být mimo tábor, musí 
zapisovat, co se v okolí děje a opět je nikdo nesmí vidět. Je to opravdu náročná zkouška, ale 
po jejím splnění je naplní velmi dobrý pocit, že dokázaly překonat sebe sama. Také letos 
proběhl jeden světluškovský slib, který je nejen o samotném obřadu, předávání zkušeností a 
krásné atmosféře, ale i zvršením dlouhodobé práce na sobě.“ 
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X. Školství a vzdělávací aktivity, knihovna a cestovní ruch 

 
Průběh školního roku byl v Mateřské škole poznamenán proticovidovými opatřeními. 

V době, kdy byla MŠ uzavřena probíhalo distanční vzdělávání. Všem dětem byly úkoly 
rozesílány prostřednictvím emailu. Děti se mohly při plnění úkolů vyfotit a foto nám do MŠ 
odeslat. Po znovuotevření školky většina dětí přinesla splněné úkoly ve složce, proto jsme měli 
i zpětnou vazbu. V době uzavření MŠ jsme i nadále fungovali jako škola pověřená pro děti 
rodičů určených profesí. I v této době jsme pracovali podle ŠVP. 

Bohužel vzhledem k vládním opatřením se nemohly žádné tradiční akce v prostorách 
MŠ za přítomnosti rodičů konat. Uskutečnila se pouze mikulášská nadílka, vánoční nadílka 

a masopust - v každé třídě zvlášť, jelikož nebylo možné děti slučovat. 
Na jaře již byla situace lepší, proto jsme na zahradě MŠ uspořádali 
oslavu MDD, děti mohly plnit úkoly na stanovištích, za což je čekala 
sladká odměna. Navštívili nás i hasiči s ukázkou požární techniky a 
policisté, kteří předvedli dětem výcvik psů. Na konci školního roku 

proběhlo za účasti rodičů pasování na školáky na zahradě MŠ. 

V roce 2020 byla v objektu MŠ Jevíčko dořešena reklamační závada související 
s vnikáním ropného zápachu do interiéru třídy „Kosáčků“. Zhotovitel TOMERO s. r. o. 
přislíbil nástup k odstranění vady již v březnu 2020, z důvodu 
covidové situace a absence nasmlouvaných zahraničních pracovníků 
došlo k zahájení až v průběhu prázdnin. Investor město Jevíčko 
požadoval sejmutí skladby střechy a zbroušení penetračního nátěru na 
betonových panelech. Při provádění opravy došlo ze strany pracovníků 
zhotovitele k nedostatečnému zajištění odkryté střechy a masivnímu zatečení do vnitřních 
prostor. Proto byl ze strany města vznešen požadavek na kompletní rekonstrukci prostor třídy 
– od svítidel, revizi elektroinstalace, přes omítky až po nové podlahové krytiny.  

Bohužel i přes opakované urgence nebyla iniciativa realizační firmy vždy příkladná, a 
až potom co město deklarovalo rozhodnutí řešit záležitost právní cestou, začala firma 
postupně konat. I nadále však bylo nutné neustále postup prací popohánět a důsledně 

kontrolovat. Přes peripetie a těžkosti, které s sebou reklamační oprava 
přinesla, lze konstatovat, že výsledek je pozitivní. Zejména poté, co se 
kontrolním měřením vnitřního prostředí certifikovanou laboratoří 
EMPLA prokázalo, že všechny hodnoty měřených chemických látek 
jsou podlimitní, a tedy bezpečné pro provoz. Město na odstranění 

problémů s užíváním třídy vynaložilo nemalé prostředky a stejně tak muselo investovat do 
adaptace náhradních prostor na internátu gymnázia. Všechny uznatelné náklady byly 
předloženy pojišťovně zhotovitele k odškodnění.  
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Ze zprávy pana ředitele Mgr. Miloslava Parolka vyplývá, že v Základní škole Jevíčko 
byl školní rok 2019/2020 v březnu nařízením vlády nečekaně přerušen a uvedl všechny 

účastníky vzdělávání do naprosto nezvyklé situace, na kterou se nikdo 
nemohl předem připravit. Postupně se ladila výuka na dálku, žáci si 
zvykali na samostudium. Škola osiřela a učitelé měli pár hodin na 
koordinaci způsobu on-line výuky. Postupně většina učitelů pracovala 
v aplikaci Google classroom, kde žáci plnili zadané úkoly, 

komunikovali se školou a ostatními spolužáky.   

Další učitelé, zejména mladších žáků, pravidelně organizovali videokonference a 
natáčeli videa k výuce. Ti žáci, kteří neměli k dispozici přístup k internetu, dostávali úkoly 
pravidelně do poštovních schránek. Největším oříškem bylo vyladit tempo jednotlivých žáků 
a množství zadaných úkolů, stejně jako motivovat a přimět některé žáky ke spolupráci. 
Nakonec však až na pár výjimek pracovala většina a mnozí i lépe než ve školní lavici. 

V téměř prázdné škole se také mimo jiné dařilo bez omezení realizovat projekt 
rekonstrukce učebny přírodních věd, na kterou jsme dostali dotaci EU 
ve výši cca 2 miliony korun. Ten zahrnoval obnovu rozvodů pro místa 
určená k výuce fyziky a chemie, výměnu podlahové  krytiny, pořízení 
nového nábytku a počítačů připojených k síti a v neposlední řadě velké 
množství učebních pomůcek, programů, senzorů a nové Interaktivní 
tabule s pojezdem. Součástí tohoto projektu byla i výsadba tří vzrostlých stromů za školou.   

Kousek od školy jsme pak zrealizovali projekt „Přírodní zahrada ZŠ Jevíčko“ 
v hodnotě 400 000 korun z dotace Státního fondu životního 
prostředí. Na zahradě kromě jezírka se spoustou vodních rostlin 
vyrostla i nová bylinková spirála, hmyzí hotel a byly vysazeny ovocné 
keře a záhony jahod. Nechybí také nádrž na dešťovou vodu a 
informační cedule s různými krytinami a obrácená zelená střecha plná 

rozchodníků.  

Při postupném uvolňování koronavirových opatření se 11. května vrátilo do školy 22 
žáků devátých ročníků, aby se mohli co nejlépe připravit k příjímacím zkouškám na střední 
školy.  Vše probíhalo za přísných hygienických opatření. V další vlně pak od 25. května 
začalo  chodit do školy 132 žáků 1. stupně. Přestože  nebyli všichni 
žáci ve svých třídách a pouze se svými spolužáky, bylo zřejmé, že jim 
škola a kontakt s kamarády chyběl. Žáci rozděleni do skupin po nejvíce 
15 zabrali většinu tříd a šaten a bylo vcelku jasné, že pro 
plnohodnotnou výuku žáků 2. stupně nebudou podmínky. Ti však od 
8. června využili možnosti společného setkávání se spolužáky a učiteli ve škole i mimo školu, 
třeba i na zmíněné školní zahradě.  Díky protiepidemickým opatřením proběhlo slavnostní 
vyřazení deváťáků neobvykle na školním dvoře za školou, druhá ze tříd se pak se školní 
docházkou rozloučila právě na školní zahradě. 



 Zápis do kroniky města Jevíčko za rok 2020 
 
 

 
40 

 

I na začátku následujícího školního roku 2020/2021 probíhala výuka již od podzimu 
převážně distanční formou. 16. září  ještě 2020 proběhlo s takřka ročním zpožděním 

slavnostního otevření nového hřiště, kterého zúčastnili žáci a učitelé 
ZŠ Jevíčko. Během dne děti z prvního stupně soutěžily v 10 
sportovních disciplínách. Nejšikovnější žáci byli za své výkony 
odměněni diplomy a medailemi. Na závěr sportovního dne odběhli žáci 
prvního i druhého stupně štafetu. Sportovní akce probíhala také v 

rámci Evropských školních sportovních dnů, ve kterých se ZŠ Jevíčko podařilo zvítězit 
v kategorii „Největší počet zúčastněných dětí", bylo jich 347 a škola tak získala odměnou stůl 
na stolní tenis. 

Školní rok 2019/2020 byl poznamenán celosvětovou krizí související s nemocí Covid – 
19. 2. pololetí školního roku se na Gymnáziu Jevíčko téměř celé odehrávalo 
formou distanční výuky. Žáci k distanční formě výuky přistupovali velmi 
zodpovědně, plnili zadané úkoly v požadované kvalitě a včas, za což jim 
patří velký dík ze strany učitelů. Distanční forma výuky kladla vyšší nároky 
také na pedagogické pracovníky, příprava takové výuky zabírá výrazně více 
času a její zpětné hodnocení ve vztahu k žákům není zcela objektivní. 
Velkou  měrou k hladkému průběhu distanční výuky přispěl také vstřícný postoj rodičů a jejich 
podpora.  

V 1. pololetí, které mělo ještě tradiční charakter, se odehrálo množství akcí určených 
jak pro žáky základních škol, tak pro širokou veřejnost. Žáci naší školy byli také úspěšní v 

různých soutěžích a olympiádách, je velká škoda, že vzhledem k 
situaci nemohli pořadatelé uspořádat vyšší kola soutěží, jistě 
bychom se radovali ze skvělých umístění našich žáků i v krajských 
či celostátních kolech. Do nového  školního roku vstupuje  
Gymnázium Jevíčko  se  zcela  novou vizuální  identitou a novými 

webovými stránkami. Jak na závěr úvodního slova k výroční zprávě uvedla paní ředitelka 
Mgr. Lucie Škvařilová - Sloganem naší školy se stalo: Společně dokážeme...cokoliv. V době 
koronakrize se ukázalo, že jde o slogan pravdivý.  

Rekonstrukce Gymnázia v Jevíčku nabrala zpoždění. Kraj totiž pro neplnění 
podmínek a termínů odstoupil od smlouvy s původní  stavební firmou a opravu školy nakonec 
dokončila jiná společnost. Krajští radní schválili nového dodavatele – 
slovenskou společnost ROFIS, která důležitou investici dokončila. 
Společnost, která stavbu zahájila dokončila pouze tepelnou izolaci 
stropů. Vyměněna byla také přibližně polovina oken, navíc u většiny 
chyběly parapety, kování a okapy. Bylo také nutné kompletně 
demontovat izolaci ve dvorní části budovy gymnázia a udělat ji nově. Stavba byla v listopadu 
zdárně dokončena a budova si po zateplení zachovala svůj původní vzhled. Kraj investoval 
do kompletní rekonstrukce fasády, otvorových prvků a dalších prací částku přes 23 mil. Kč. 
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I ZUŠ Jevíčko zásadně postihla vládní opatření proti covidu. Ve 
školním roce 2019/2020 měla ZUŠ Jevíčko k 30.6. 2020 celkem 21 
zaměstnanců a 300 žáků. Ještě před uzavřením školy 13. 3. 2020 a 
zahájením distanční výuky proběhly na začátku roku 2020 některé 
akce a koncerty – v lednu třídní přehrávka žáků ZUŠ Jevíčko učitelů 

– J. Nedomanské, J. Grepla, P. Pávka, V. Parolka, v únoru školní kolo soutěže ve hře na 
klavír a housle ZUŠ Jevíčko a žákovský koncert. V tomto školním 
roce dosáhli žákyně ZUŠ také některých úspěchů. V okresní kole 
soutěže ve hře na smyčcové nástroje v Moravské Třebové – Simona 
Šnoblová, housle – VI. kategorie, II. místo, Marie Kouřilová, housle 
– I. kategorie, I. místo. 

Žákyně ZUŠ Jevíčko v MenARTU - stipendijním programu mentoringu uměleckého 
vzdělávání Nadačního fondu mezzosopranistky Magdaleny Kožené, který má za cíl podpořit 

mladé talentované žáky základních uměleckých škol, rozvíjet jejich 
talent a inspirovat pedagogy. V tomto školním roce, kdy probíhal 2. 
ročník, měla  i ZUŠ Jevíčko v tomto programu své zastoupení. 
Eliška Beranová, žákyně oboru zpěv, byla na základě zaslaných 
nahrávek vybrána spolu s dalšími devíti žáky z celé České republiky 

do studijní skupiny k muzikálové zpěvačce Radce Fišarové. Stipendisté se věnují nejen svému 
individuálnímu repertoáru, ale také vzájemně spolupracují a vytvářejí společné skladby.  

V roce 2020 navštívilo Turistické informační centrum Jevíčko 19 829 osob. Pokles 
návštěvníků v roce 2020 je způsoben pandemií COVID19, který celkově narušil turismus v 
České republice. TIC Jevíčko navštěvují stále častěji 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. TIC se podílí na 
přípravě kulturních akcí města. Městský zpravodaj změnil svoji strukturu 
přípravy a pracovnice TIC se nyní každý měsíc podílejí na jeho vzniku významným způsobem.  

O velkém propadu v akcích pro veřejnost můžeme hovořit i v případě Městské 
knihovny Jevíčko. Zrušit se musely akce, které knihovna po mnoho let tradičně organizovala 

– Mejdan na zámečku, Velikonoce na zámečku, 1. adventní neděle. 
Propad nastal i v nákupu nových knih, vzhledem k situaci nám byl 
upraven rozpočet a nakoupili jsme o 137 knih méně než v roce 2019. 
Čtenáři si půjčovali knihy přes okénko, pro čtenáře, kteří si nemohli 
knihy vyzvednout bylo zajištěno dovezení zásilky domů. V prosinci 

2020 se knihovna zapojila do on-line akce Jevíčské Jezulátko (děti malovaly Jevíčské 
Jezulátko a nejzdařilejší výtvory byly ohodnoceny.  
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 XI. Péče o obyvatelstvo, zdravotní oblast a sociální oblast 

 
Rok 2020 byl náročný pro všechny. Jako všechny složky veřejného života poznamenala 

epidemie Covid19 provoz Střediska pečovatelské služby Jevíčko. I přesto lze 
konstatovat, že zůstal nedotčen personálními změnami, a i v letošním roce 
přibylo 14 nových uživatelů, kteří nás sami nebo s dopomocí rodiny či 
blízkého okolí oslovili se žádostí o spolupráci. Uživatelům střediska 
pečovatelské služby byla k dispozici stejně jako v minulých letech 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.  

Souvisí s tím i to, že byla podána žádost o dotaci na projekt modernizace jedné z 
koupelen. Cílem projektu je zvýšení standardu péče o uživatele a 
také komfortnější poskytování služeb. Jeho druhou částí je 
zakoupení nového vozidla pro Středisko pečovatelské služby. 
Stávající již nevyhovuje současným trendům, a to ani stran 
pohodlí ani co do bezpečnosti. Celkově byly realizovány činnosti 
pro 67 uživatelů. Pečovatelky dojížděly kromě Jevíčka také do 
Vrážného, Bělé u Jevíčka, Jaroměřic, Chornic a dalších obcí. Rozvoz obědů byl realizován 
prostřednictvím vývařoven v Odborném léčebném ústavu a místním bufetu.  

Ze současných lékařů v Jevíčku bohužel za poslední cca rok postupně ukončili svoji 
činnost v Jevíčku MUDr. Letfusová – zubní lékařka, MUDr. Jagošová – zubní lékařka, 
MUDr. Hájek – dětský lékař a MUDr. Machánek – gynekolog. Město prostřednictvím 

starosty Dušana Pávka vedlo jednání vedoucí k úspěšnému 
obnovení diabetologické ambulance v Jevíčku, kterou v minulosti 
navštěvovalo až 800 pacientů a byla uzavřena od 1. 1. 2018 a tato 
byla opět obnovena od září 2020 MUDr. Petrem Žákem v ordinace 
společnosti Czech Blades na ulici Brněnské. Dále se starosta města 

angažoval ve věci obnovení gynekologické ambulance v Jevíčku, jejíž činnost ukončil k 31. 
12. 2020 zmiňovaný MUDr. Karel Machánek a jednání ve věci obnovení zubní ambulance v 
Jevíčku, jejíž činnost ukončily 2 lékařky a v Jevíčku tak zůstává v činnosti pouze jeden zubní 
lékař MUDr. Tomáš Jagoš 

Co se týká zdravotní stránky dopadů Covid 19, tak v Jevíčku nedošlo k zásadnímu a 
nekontrolovanému šíření nemoci, počet nakažených ve městě se 
pohyboval v řádech desítek osob a kulminoval v prosinci 2020, kdy byl 
hlášen výskyt viru Covid 19 v Jevíčku na maximálním počtu 53 osob. 
V září 2020 postihla covidová nákaza ve větší míře Odborný léčebný 
ústav Jevíčko, od prosince zde bylo otevřeno testovací centrum. V době 
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covidové krize pomáhali místní skauti se zajišťováním nákupů potravin, hygienických potřeb 
a léků pro seniory a osoby s handicapem. Významně se také angažovali také dobrovolní hasiči. 
Patří jim za to veliký dík. 

Pokud se týká největšího zdravotnického zařízení – Odborného léčebného ústavu 
Jevíčko, který je zřizován Pardubickým krajem, v červnu 2020, kdy kraj vyhlásil konkurs, 
obhájila Ing. Lenka Smékalová ředitelský post. V souvislosti 
s pandemií se musel ústav zaměřit na hygienicko-epidemiologická 
opatření, zajištění dostatku ochranných pomůcek, kontrole pohybu 
turistů po areálu a celkovou ostrahu. Prioritou z hlediska oprav a 
rekonstrukcí zůstává pavilon S a některé areálové komunikace. 
OLÚ jako významný vlastník lesních pozemků přiléhajících k areálu řešil situaci 
s kůrovcovou kalamitou a obnovou porostů. 

Náklady projektu „Realizace úspor energie - pavilon S + koridor“ přesahují částku 26 
milionů korun, jeho dokončení je plánováno v dubnu 2021. Na akci jsou využity evropské 
dotace. Dále je připravována rekonstrukce lůžkové části pavilonu S – společných prostor a 

pokojů, která společně  s rekonstrukcí střechy předpokládá náklady 
přes 60 milionů korun. Pavilon S byl postaven jako první léčebná 
budova ústavu pro pacienty s tuberkulózou v letech 1914 -1916, nyní 
jsou v přízemí jednotlivé kanceláře, ordinace, laboratoře, radiologické 
oddělení, čekárny pacientů, hygienické zázemí pacientů, centrální 

šatny personálu, úklidové místnosti a hygienické zázemí personálu. Ostatní tři patra slouží 
jako lůžková oddělení poskytující následnou pneumologickou péči.  

Při rekonstrukci bude třeba zachovat autentické cenné interiérové prvky – protože 
budova je pod památkovou ochranou. Po rekonstrukci bude mít převážná část jedno a 
dvoulůžkových pokojů své hygienické zázemí. Zároveň bude mít každé oddělení své 
samostatné bezbariérové hygienické zázemí a další úpravy. V rámci rekonstrukce stávajícího 
objektu budou řešeny nově i vytápění, vzduchotechnika, rozvody elektro, slaboproudu a 
medicinálních plynů a další. Práce budou probíhat po etapách po jednotlivých nadzemních 
podlažích. 

 V souvislosti s opatřeními vlády v boji s pandemií koronaviru, které byly v průběhu 
roku postupně uveřejňovány ve sdělovacích prostředcích, přijalo i město 
Jevíčko celou řadu opatření, které postupně uveřejňovalo na svých 
webových stránkách www.jevicko.cz v sekci „Aktuality“. Zde informovalo 
o opatřeních na území města, distanční výuce ve školách, možnostech 
pomoci pro seniory a osamělé osoby. Ze svého webu město také odkazovalo 
na aktuální informace pro celou ČR na webu Vlády České republiky 
www.vlada.cz, Ministerstva zdravotnictví České republiky www.mzcr.cz 
a dalších státních institucí. Současně bylo celoročně apelováno na občany, aby dodržovali 
nařízení a postupy vyhlášené Vládou ČR. 
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XII. Bezpečnost ve městě a požární ochrana 

  
Jak zmiňuje tajemník úřadu ve výroční zprávě zastupitelstvo města již v roce 2016 

schválilo Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2016, kterou se s účinností od 1. 1. 2017 zřizuje 
městská policie. Po odchodu Mgr. Bc. Dušana Tejkala ke dni 30. 6. 2019 v 
roce 2020 působili ve městě 3 strážníci MP Jevíčko, a to velitel Bc. Miroslav 
Zemánek, Antonín Hrabal a František Juriš. Dne 9. 3. 2020 podal pan Bc. 
Miroslav Zemánek výpověď z pracovního poměru s ukončením jeho 
působení ke dni 31. 5. 2020. Dnem 24. 3. 2020 bylo pro doplnění početního 
stavu a posílení bezpečnosti vyhlášeno VŘ na nového strážníka MP 

Jevíčko, do kterého se přihlásili 2 (dva) uchazeči, kdy byl na pozici strážníka vybrán pan 
Michal Novák, který působil 11 let jako strážník MP v Moravské Třebové. 

S účinností od 1. 6. 2020 byl zastupitelstvem města pověřen vedením MP Jevíčko 
František Juriš. Dne 31. 7. 2020 podal pan Antonín Hrabal výpověď z pracovního poměru s 
ukončením jeho působení u MP Jevíčko ke dni 30. 9. 2020. Opět 
bylo vyhlášeno VŘ, a to dne 4. 8. 2020, kdy do tohoto 
výběrového řízení se přihlásilo 6 uchazečů, kdy z těchto šesti 
přihlášených byly i dvě ženy. Jako nejvhodnějším kandidátem se 
jevil pan Jaroslav Šrejma, který působil již v Jevíčku jako 
asistent prevence kriminality. Se jmenovaným byla uzavřena 
pracovní smlouva na dobu neurčitou od 1. 10. 2020 jako 
strážník-čekatel s podmínkou ukončení kvalifikačního kurzu u společnosti POLIS Příbram, 
do kterého nastoupil, ale vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR nemohl tento kurz 
ukončit v avizovaném termínu v roce 2020 a kurz se překlopil do roku 2021. 

Se zřízením MP Jevíčko využívá město, na základě dohody s Úřadem práce ČR, 
vytvořit tzv. místa s názvem „Asistent prevence kriminality“. V roce 2020 vykonávali tuto 
činnost zpočátku 3 pracovníci, a to Štefan Gabaš, Jaroslav Krénar a Jaroslav Šrejma, kdy 
poslední jmenovaný, jak bylo výše popsáno, se stal od 1. 10. 2020 strážníkem-čekatelem u MP 
Jevíčko po ukončeném VŘ na strážníka. APK část své pracovní doby vykonávali dohledem 
nad dodržováním bezpečnosti pracovníků na pobočce ÚP ČR v Jevíčku a zbytek pracovní 
doby jsou k dispozici strážníkům MP Jevíčko. Jejich služby jsou využívány i Základní školou 
v Jevíčku. Na tyto pracovníky APK, tak jako na pracovníky VPP, přispívá úřad práce 
finančními dotacemi. 

Za období od 1. 1. 2020 – do 31. 12. 2020, bylo strážníky MP Jevíčko zjištěno a 
zadokumentováno celkem 143 přestupků. Nejčastěji se jednalo o dopravní 
přestupky v počtu 131 (z toho bylo 20 přestupků řešeno domluvou a 
zaznamenáno a 23 přestupků překročení rychlosti). 6 přestupků předáno k 
dořešení odboru dopravy v Moravské Třebové. Poté následovaly přestupky 
proti veřejnému pořádku v počtu 3 skutků. Dále pak přestupky na úseku 
pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě 
(porušení vyhlášek a nařízení města) v počtu 4 skutků. Dále bylo zjištěno 
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jednání v oblasti přestupků proti majetku – celkem 4 případy a přestupky proti občanskému 
soužití – celkem v 1 případě.  

Přestupky výrazně ovlivnila epidemie COVID19. V první vlně epidemie bylo na 
doporučení Ministerstva vnitra upuštěno od řešení některých přestupků v dopravě. V 

nouzovém stavu byl výrazně omezen provoz hospod, barů a restaurací, 
to se projevilo i na večerním pohybu občanů po městě. Městská policie 
kontrolovala dodržování vládních nařízení. Zejména dodržování 
omezení provozní doby v pohostinství a zákaz pohostinské činnosti. 
Dále byl vykonáván dozor u obchodů, pošty, spořitelny atd., kde platí 
mít dle nařízení vlády nasazeny roušky nebo respirátory. Zjištěné 

nedostatky byly řešeny domluvou, pouze u dvou případů byla udělena pokuta v příkazním 
řízení. 

Strážníci MP Jevíčko v roce 2020 zjistili celkem 3x 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 a vyšetřování, kterým 
bylo předáno několik podmětů týkající se možné trestné činnosti ve městě. 

Policie České republiky spolupracuje v rámci prevence a odhalování trestné činnosti 
s Městskou policii Jevíčko. Podle velitele obvodního oddělení npor. Vodáka je třeba 
vyzdvihnout kamerový systém, který v mnohých případech přispěl k 
objasnění trestné činnosti ve městě a následného dopadení pachatele. Město 
Jevíčko je vzhledem k bezpečnostní problematice a trestné činnosti klidným 
místem nevymykající se běžnému průměru trestné činnosti na počet obyvatel 
vyjádřeným indexem kriminality. Za Obvodní oddělení PČR 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. 

Sbor dobrovolných hasičů v roce 2020 oslavil 150 let od svého založení. Bohužel pro 
oslavy nebyl z pochopitelných důvodů prostor, a tak musely být přesunuty na neurčito. 

Myšlenky o zřízení hasičského sboru se po velkém požáru v roce 1869 ujal 
František Till, lékárník v Jevíčku, jenž požádal obecní představenstvo, 
aby dovolilo cvičit s obecní stříkačkou. Jak jsem již uváděl v deváté 
kapitole, vyhořelo v při tomto požáru na území židovské obce 17 domů. 
Vycvičení větší pohyblivé skupiny občanů za účelem boje proti ohni, se 
ujal starší obchodník František Harvik. Shromáždil kolem sebe 

dobrovolníky a cvičil je, jak zasahovat proti ohni. Na to zřídilo obecní zastupitelstvo roku 
1870 hasičský sbor s velením německým. 

Prvním předsedou sboru byl Ferdinand Otto, starosta města, 
náčelníkem František Harvik, kupec a jednatelem Leopold Heger, 
městský důchodní. O další činnosti sboru nejsou žádné další písemné 
dokumenty, a to až do roku 1881, kdy od tohoto roku jsou tyto 
dokumenty psány švabachem, a to až do 29.1.1888, kdy na valné 
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hromadě vystoupil Nikolaus Nedomanský s návrhem, aby celé jednání a písemnosti byly 
vedeny v českém jazyce. Všichni přítomni s tím souhlasili. Zápis o valné hromadě je v jazyce 
německém, ale rozhodnutí je již psáno v jazyce českém. Velení bylo po několik let německé. 
Vedoucí činitelé ospravedlňovali toto tím, že spolek má několik členů z Derflika (Vísky). Tolik 
stručně k historii založení sboru. Podrobný přehled činnosti SDH Jevíčko přináší Zpravodaj 
SDH Jevíčko za rok 2020, který je součástí příloh k tomuto oddílu. 

Pandemická situace se dotkla také činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Jevíčko. Jak uvádí její velitel, Stanislav Ducháček, ve shrnutí celoroční 
činnosti, byli její členové nuceni přizpůsobit se, začít se chovat podle 
aktuálních opatření. Nakoupili a naučili se používat při svojí práci 
další ochranné pomůcky, roušky, respirátory, ochranné obleky, naučili 
se chránit, používat dezinfekci. Na výjezdovém autě přibylo mnoho 
prostředků pro řešení situací s COVID pozitivním kontaktem, 
začínaje výše uvedeným a konče rozstřikovači na dezinfekci a bezkontaktním teploměrem. 
Pro dezinfekci prostor byl zakoupen a je často využíván ionizátor pro dezinfekci ozonem.  

V roce 2020 jednotka vyjela celkem k 91 událostem, z toho k 9 dopravním nehodám, 
k 17 požárům, k 43 technickým pomocem, k 11 ostatním 
pomocem, k 1 planému poplachu, k 10 různým činnostem 
jednotky.  Naše jednotka je typu JPO II/1, což znamená, že je 
povinna zajistit výjezd jednoho požárního družstva v počtu 
1+3 do pěti minut. Zde se snažíme zdokonalovat zajištění 
pohotovostí a služeb, tak aby byl systém funkční, mimo jiné 

přehledem služeb a zapisováním do sdíleného kalendáře.  

Jednotka je mimo jiné předurčena k výjezdům na dopravní nehody. Disponuje 
technikou obce, 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. Dále velké množství technických prostředků od dýchacích přístrojů 
po nejrůznější ruční nářadí.  

V roce 2020 pracovala jednotka v počtu 21 členů. Celá činnost roku 2020 byla 
poznamenána epidemií COVID 19, což se citelně odrazilo jak na počtu, tak i formě výcviku, 

školení a odborné přípravy. Z důvodu epidemie byly také zrušeny 
veškeré specializační kurzy, pořádané Hasičským záchranným sborem 
nebo hasičskými školami. Město Jevíčko vynakládá na činnost 
v požární ochraně každoročně částku přesahující milion korun. 
Velkou část z toho tvoří mzdové náklady na zajištění akceschopnosti, 
mzdy za výkon práce a pohotovosti členů. V roce 2020 to bylo 

1.482.120,- Kč. Mnoho dalších finančních prostředků je sehnáno z nejrůznějších dotačních 
titulů, státních a krajských dotací. Za rok 2020 to byla částka 342.830,- Kč. 
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Závěrem bych rád uvedl několik základních informací 
ohledně dlouhodobě plánované přestavby požární zbrojnice. 
Již v srpnu 2016 byla v radě města projednána pravděpodobně 
poslední možnost, jak se zapojit se do výzvy Integrovaného 
regionálního operačního programu na rekonstrukci hasičských 
zbrojnic. Na základě doporučení rady se záměr rekonstrukce začal diskutovat v rámci 
jednotky a SDH.  

Město dokázalo poměrně brzy zajistit zkušeného projektanta, aby mohla být stavba 
naprojektována, povolena a stanoven  y rozpočtové náklady. Žádost jsme podali na začátku 

února 2017 a následně byl projekt schválen k financování. Avšak 
z důvodu přetlaku obdobných projektů byl zařazen do zásobníku, tedy 
mezi projekty, které budou podpořeny v případě uvolnění finančních 
prostředků poskytovatelem dotace. K tomuto nakonec došlo díky 
připravenosti celé řady dalších „hasičských“ projektů v rámci celé ČR a 

rozhodnutí příslušných orgánů a město obdrželo 8. 9. 2020 dopis MMR ohledně uvolnění 
finančních prostředků ve výši 10.179.613,60 Kč na náš projekt.  

Výběrové řízení na stavbu vyhrála firma LETOSTAV spol. s. r. o. Letovice s cenou 
10.742.110,- Kč vč. DPH, doufejme tedy, že se zhostí svého úkolu se ctí a vše proběhne k 
celkové spokojenosti investora. Před samotnou stavbou bude nutno vyřešit parkování 
techniky, uskladnění materiálu, organizační záležitosti ve vztahu k jednotce a SDH. Po 
proběhlých jednáních bude spolková činnost probíhat ve volných třídách internátu v Jevíčku 
a výjezdová technika jednotky najde zázemí v hale firmy S & M CZ v ulici Na Rybníku. 

A na závěr několik málo informací k samotnému záměru přestavby. Do současné 
architektonické podoby zbrojnice nebude výrazně zasahováno, 
dojde k podstatnému zvětšení garáží společně se sjednocením 
výšky celého objektu a provedení přízemní přístavby technického 
zázemí JSDH s plochou střechou na jižní straně směrem do 
stávajícího dvora. Výrazným prvkem zůstane i nadále 
třípodlažní věž a výjezdová vrata na severní straně. V rámci stavebních úprav dojde kromě 
realizace nových prostor pro potřeby jednotky také k opravě střešního pláště a výměně 
otvorových prvků.  
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XIII. Místní části Zadní Arnoštov, Lípa a Mařín 

 
Nejvýznamnější investiční akcí a taky nejcitelnější pro občany nejen ze Zadního 

Arnoštova byla komplexní rekonstrukce silnice ze Zadního Arnoštova do Křenova hrazená 
Pardubickým krajem s dotační podporou finančních prostředků 
z Evropské unie. Stavbu, která byla zahájena 17. srpna, realizovala 
společnost MSilnice. Silnice bude definitivně dokončena v příštím roce. 
Pro řidiče z Jevíčka to přineslo nutnost používat do Křenova a dále 
objízdné trasy přes Bělou u Jevíčka. Dopravní omezení mělo dopad 

také na autobusové spoje. Autobusy obsluhovaly Zadní Arnoštov obsluhovat dle jízdního 
řádu pouze od horní zastávky „U hájenky“. Autobusová zastávka v obci u křížku byla mimo 
provoz. 

Nemilou událostí bylo poškození tohoto křížku u dolní autobusové zastávky v letních 
měsících. Teno krucifix byl bezohledně zdemolován pravděpodobně při 
otáčení některého z kamionů svážejících v lokalitě dřevo. Konkrétní viník 
bohužel nebyl dopaden. Kříž z roku 1900 zde nechaly vybudovat Francisca 
Blaschke a Karolina Hiesl. Město by jej chtělo v budoucnu nechat obnovit. 
O obnově dřevěné zvonice na Maříně pak píšu podrobněji  v kapitole o 
památkové péči. V katastrálním území Zadní Arnoštov se přitom nachází 
celkem pět zapsaných kulturních památek. Kromě zmiňované zvonice k nim 
ještě patří kaple s nástěnnými malbami v lokalitě „U rybízu“, zvonice nad hasičkou, dřevěná 
rumpálová studna a staroslovanské hradiště, obojí na Maříně.  

Co se týče běžných činností v Zadním Arnoštově kromě pravidelné údržby zeleně město 
provedlo dílčí vysprávky komunikací vč. lípy a Mařína, v dubnu 
proběhla každoroční sběrová akce a v rámci letního uvolnění 
protiepidemických opatření také tradiční srpnové pouťové posezení. 
Pro tento rok se o organizaci a zajištění občerstvení postarali sami 
arnoštovští. Město Jevíčko zajistilo přípravu posezení a dopravu 

pro účastníky z Jevíčka. V Arnoštově na rozdíl od Jevíčka hrála na pouti živá hudba. 

Jelikož město dlouhodobě řeší odkanalizování této své místní části, obrátilo se na 
vlastníky nemovitostí s dotazníkem, jak chtějí řešit likvidaci odpadních vod ze své 
nemovitosti v souladu s platnou legislativou. Na základě dotazníku 
bylo navrženo zmodernizovat stávající čističku odpadních vod a 
vyzvat majitele nemovitostí, aby se napojili, když to bude technicky 
možné, do stávající kanalizace. Ostatní nemovitosti bude v budoucnu 
nutno řešit individuálně připojením na domovní čističkou odpadních 
vod. Odkanalizování Zadního Arnoštova je dlouhodobým problémem a jeho úplné vyřešení 
bude časově náročné. 
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XIV. Slovo závěrem, podpis kronikáře a datum pořízení zápisu  

 

Vážený čtenáři,  

končím druhý ročník kroniky, ročník, v němž nebylo z pochopitelných důvodů možné 
zaznamenat obvyklé množství kulturních akcí ve městě. Na druhou stranu však můžu 
konstatovat, že investiční potenciál a aktivita města neklesají a byli podobné roku 2019. 
Koloběh života a světa se nezastavil, jen se výrazně zpomalil... Dvacítkový rok 2020 byl 
rokem neradostným, rokem zlomovým. Epidemie koronaviru zásadním způsobem rozbrázdila 
zajeté koleje našich každodenních životů, sebrala nám to, co jsme ještě v roce 2019 považovali 
za naprosto samozřejmé a přirozené. Proto závěrem přeji do budoucna všem našim 
spoluobčanům hodně zdraví, osobní pohody a brzký návrat k našim všedním životům a 
zvyklostem.  

Jako jedno z mála pozitiv nouzového stavu vnímám ono zpomalení každodenního 
tempa a zvýšené soustředění se na vlastní rodinu, na svoje nejbližší. Dalším nepopiratelným 
kladem současné situace je solidarita lidí ve vztahu k ohroženějším skupinám obyvatelstva. 
Každodenně jsme svědky nejrůznějších občanských aktivit. Hluboká úcta a poděkování za 
všechnu nezištnou pomoc těm mnoha konkrétním i bezejmenným spoluobčanům. Negativa 
spojená s pandemií jsou však bohužel v drtivé převaze. Konkrétní ekonomické a sociální 
důsledky této zdravotní krize můžeme teprve domýšlet.  

 

V Jevíčku 20. 11. 2021 

 

 

.................................... 

         Mgr. Miroslav Šafář 
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XV. Soubory příloh k jednotlivým oddílům 

 
Soubor příloh k oddílu I. „Mezinárodní a celostátní události“: 

č. 1/I: iDnes zpravodajství, 1. 2. 2020, Brexit je tady. Británie je nezávislá a EU 
poprvé přišla o svého člena. 

č. 2/I: Seznam zprávy, 21. 4. 2020, Alžběta II. Nejdéle vládnoucí monarcha na světě. 
č. 3/I: Seznam zprávy, 25. 3. 2020, Jak byla Evropa připravená na virus? 
č. 4/I: Seznam zprávy, 28. 12. 2020, Fakta: Jak virus dopadl na Česko? Rok s 

covidem v číslech. 
č. 5/I:  Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 o vyhlášení nouzového 

stavu. 
č. 6/I: Informační leták MZČR, Informace pro občany o koronaviru. 
č. 7/I: Informační leták Pardubického kraje o vyhlášení karantény na území ČR od 

16. 3. 2020. 
č. 8/I: Protiepidemický systém MZČR PES, matice opatření 22. 11. 2020. 
č. 9/I: Seznam zprávy, 16. 3. 2020, Dříve a dnes. Tyto fotky srovnávají, jak svět 

utlumila nákaza. 
č. 10/I: Český statistický úřad, Aktuální statistické údaje 12/2020 

  
Soubor příloh k oddílu II. „Odešli navždy… a kulatá výročí“: 

č. 1/II:  Parte Prof. Ing. arch. Rudolf Spáčil CSc. 
č. 2/II: Jevíčský zpravodaj 3/2020, Zemřel nejstarší občan Města Jevíčka. 
č. 3/II: Parte KonsR Leopold Grasser. 
č. 4/II: Seznam zprávy, 13. 3. 2020, Zemřela Dana Zátopková. 
č. 5/II: Jevíčký zpravodaj, 6/2009, Zátopkova exhibice v Jevíčku. 
č. 6/II: Lidové noviny, 26. 11. 2020, Adiós, Diego! 
č. 7/II:  Seznam novinky, 13. 12. 2020, Bílá hora: Běda poraženým! 

 
Soubor příloh k oddílu III. „Obyvatelstvo, počasí a životní prostředí“: 

č. 1/III: Český statistický úřad, Demografický vývoj Česka v roce 2020. 
č. 2/III: Miroslava Šejnohová, Vývoj počtu obyvatel Jevíčka 1971-2020. 
č. 3/III: Seznam zprávy, 27. 4. 2020, Česko zažívá největší období sucha za posledních 

500 let, tvrdí vědci. 
č. 4/III: ČHMÚ, porovnání vývoje průměrných teplot v ČR. 
č. 5/III: Znalecký posudek  lípy Komenského náměstí Ing. Kolařík. 
č. 6/III:  Fotodokumentace ořezu lip Komenského náměstí 5/2020. 
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č. 7/III: Jevíčský zpravodaj, 5/2020, Novinky v připravovaném zákoně o odpadech, 
projekt města na zvýšení efektivity třídění odpadů. 

 
Soubor příloh k oddílu IV. „Obecní záležitosti, hospodaření a investice, bytová oblast“: 

č. 1/IV: Svitavský deník, 20. 3. 2020, Jednání zastupitelů města bylo výjimečně na 
dvoře. 

č. 2/IV: Rozpočet na rok 2020 schválený zastupitelstvem města. 
č. 3/IV: Zpráva o hospodaření Města Jevíčka za rok 2020 v porovnání s roky 2018 a 

2019. 
č. 4/IV: Jevíčský zpravodaj, 6/2020, Cyklostezka Jevíčko-Velké Opatovice a Projekt 

sběrného dvora aktuálně. 
č. 5/IV: Informační leták KONSTRUKTA-STAVBY s. r. o., Nové bydlení v Jevíčku. 

 
Soubor příloh k oddílu V. „Stavební ruch a průmysl ve městě, doprava a podnikání“: 

č. 1/V:  Ing. arch. Tomáš Slavík, 11/2020, Výkresová část studie RD U Kapličky. 
č. 2/V: MAS MTJ, Prezentace dokončeného projektu sociálního bydlení Barvířská 

560. 
č. 3/V:   ŘSD, 12/2020, Informace o stavu přípravy kapacitní silnice č. 43. 
č. 4/V:  Inzerce volných pracovních míst Rehau Automotive s.r.o. Jevíčko. 
č. 5/V:  LIDL Česká republika v. o. s., 28. 8. 2020, Oznámení o záměru společnosti 

prodejna Na Rybníku. 
č. 6/V:  Výroční zpráva Hanácká zemědělská společnost a. s. k 31. 12. 2020. 

 
Soubor příloh k oddílu VI. „Péče o památky, kulturní dědictví“: 

č. 1/VI: Anketní dotazník  k Programu regenerace MPZ Jevíčko na rok 2020. 
č. 2/VI: Program regenerace MPZ Jevíčko aktualizace na rok 2020. 
č. 3/VI: Činnost pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko v roce 2020. 
č. 4/VI: Akce obnovy a investice v MP v roce 2020 – finanční náklady. 
č. 5/VI: Jevíčský zpravodaj, 9/2020, Havárie tělesa hradeb na Okružní IV. 
č. 6/VI: Vlastivědné liry Pardubického kraje 4/2020, Kaplička „U Rybízu – Památka 

roku 2019. 
č. 7/VI: Plaketa 100.000 Kč - cena Pardubického kraje za nejlepší přípravu a realizaci 

PR MPZ v roce 2019. 
č. 8/VI: Svitavský deník, 29. 4. 2020, Desky desatera se vrátily na synagogu v Jevíčku. 
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Soubor příloh k oddílu VII. „Činnost městského muzea, archeologické bádání na území města“: 

č. 1/VII: Pozvánka na výstavu Minulost je součást naší budoucnosti, 8. 10. 2021. 
č. 2/VII: Panely městského muzea k výstavě Minulost je součást naší budoucnosti. 
č. 3/VII: Pozvánka na odhalení archeopanelu Germáni v Jevíčku v době římské,  

27. 8. 2020. 
č. 4/VII: Martin Bednár, grafika archeopanelu Germáni v Jevíčku v době římské. 
č. 5/VII: Fotografie ze slavnostního odhalení archeopanelu Germáni v Jevíčku v době 

římské 
č. 6/VII: Expertní dodatek ke stavební činnosti, záchranný archeologický výzkum RML 

Barvířská 560, 2. 7. 2021. 

 
Soubor příloh k oddílu VIII.: „Osobnosti města a spolková činnost, římskokatolická farnost“: 

č. 1/VIII: Pamětní list pro osobnost roku Annu Langerovou. 
č. 2/VIII: ŘKF, restaurátorská zpráva barokní mobiliář Jaroslav Doskočil. 

 
Soubor příloh k oddílu IX. „Kulturní akce, sportovní a volnočasové aktivity“: 

č. 1/IX: ČRO Pardubice, 22. 1. 2020, Jevíčko osvěžuje židovskou paměť. Sahá několik 
staletí zpátky. 

č. 2/IX:  Jevíčský zpravodaj, 3/2020, Rok židovské paměti v Jevíčku byl úspěšně 
zahájen. 

č. 3/IX: Jevíčský zpravodaj, 05/2020, Kulturní a společenské akce zrušeny v rychlém 
sledu. 

č. 4/IX: Časopis My Face, 6/2020, Zaznamenali jsme – Rok židovské paměti. 
č. 5/IX: Plakát Jevíčské kulturní léto 2020. 
č. 6/IX: Plakát Jevíčkovění 2020, IX. ročník. 
č. 7/IX: Obal knihy Židovská obec Jevíčko autorky Ludmily Dobrozemské. 
č. 8/IX:  Literární a vlastivědný čtvrtletník Jevíčského zpravodaje Iniciály, ročník 

2020. 

 
Soubor příloh k oddílu X: „Školství a vzdělávací aktivity, knihovna a cestovní ruch“: 

č. 1/X:  Výroční zpráva ZŠ Jevíčko 2019 – 2020. 
č. 2/X:  Výroční zpráva Gymnázium Jevíčko 2019 - 2020. 
č. 3/X:  Svitavský deník, 29. 2. 2020, Zdržení, pokuty, soud. I tak končí velké stavby. 
č. 4/X:  Výroční zpráva ZUŠ Jevíčko 2019 – 2020. 
č. 5/X:  Hledačka 2020, Quest V kameni. 
č. 6/X:  Plakát uzavření knihovny, 10/2020. 
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Soubor příloh k oddílu XI: „Péče o obyvatelstvo, sociální a zdravotní oblast“: 

č. 1/XI: Leták PS Jevíčko, Potřebujete pomoc? 
č. 2/XI: Svitavský deník, 25. 9. 2021, Jevíčko hledá zubaře. 
č. 3/XI: Návrh na vyhlášení výběrového řízení, 10. 12. 2020, obor gynekologie a 

porodnictví.  
č. 4/XI: Leták město Jevíčko a skauti zajištění nákupu pro seniory a handicapované. 
č. 5/XI: iDnes zpravodajství, 11. 9. 2020, V ústavu pro léčbu plicních nemocí má 

covid pět lidí, další čekají na testy. 

 
Soubor příloh k oddílu XII: „Bezpečnost ve městě a požární ochrana“: 

č. 1/XII: Bezpečnostní zpráva OO PČR Moravská Třebová za rok 2020.  
č. 2/XII: Zpravodaj SDH Jevíčko 2020. 
č. 3/XII: Svitavský deník, 22. 9. 2020, Jevíčko se po třech letech dočká dotace na 

zbrojnici. 
 

Soubor příloh k oddílu XIII: „Místní části Zadní Arnoštov, Lípa a Mařín“: 

č. 1/XIII: Pozvánka na Pouťové přátelské posezení v Zadním Arnoštově 24. 8. 2019. 
č. 2/XIII: Leták NPÚ Pardubice, Kaplička soutěží o cenu. 
č. 3/XIII: Fotodokumentace obnovy dřevěné zvonice Mařín. 
 
 
 
 
 
 

 
 


