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Slovo úvodem… 

  
Vážený čtenáři, 

v čase příprav zápisu do kroniky města za rok 2021, kterýžto jsem chtěl zakončit 
mírným optimismem po dvou letech covidového martýria, Evropu přikryl nový stín. Stín války 
ve své nejsyrovější a nejhorší podobě, o kterém jsme si mysleli, že ve 21. století nemá 
v evropském prostoru své místo. Ruská anexe svobodné a suverénní Ukrajiny nás však 
vyvedla z omylu, z pocitu relativního bezpečí a klidu. V době, kdy píšu tyto řádky, neznáme 
výsledek nesmyslné vojenské agrese ze strany velmocensky uvažující Ruské federace, víme 
však, že statečný ukrajinský národ v čele s prezidentem Zelenským zaskočil ruské vojáky 
v čele s Vladimirem Putinem svoji neskonalou odhodlaností bránit svoji zemi, svoji domovinu. 
Sláva Ukrajině! Hrdinům sláva! 

Zápis do kroniky města 2021 je v pořadí třetím zápisem, který připravuji jako kronikář 
města. Rok 2021 můžeme opět označit „Rokem covidu“, rokem vládních opatřeni v boji 
s pandemií. Rokem častých výměn ministrů zdravotnictví a zejména pak rokem volebním. 
V rámci podzimních voleb do Poslanecké sněmovny PČR došlo po osmi letech k zásadní změně 
v politickém vedení země. Pro město Jevíčko byl rok 2021 rokem příprav a zahájení zásadních 
projektů pro obecní infrastrukturu počínaje rekonstrukcemi kina, hasičské zbrojnice přes 
zahájení výstavby nového sběrného dvora. Dále byly připravovány rozvojové projekty 
v oblasti individuální rodinné výstavby, zainvestování nové průmyslové zóny až po propojení 
Jevíčka a sousedních Velkých Opatovic novou cyklostezkou. 

 Kulturní a společenský život opět utrpěl zejména v první polovině roku zmiňovanými 
pandemickými opatřeními a obvyklé akce se pozvolna rozjížděly až od poloviny roku. A tak  
v prvním čtvrtletí museli poprvé za mnoho let oželet tradiční městský ples, zavedené sportovní 
akce v hale ve Žlíbkách i tříkrálové koledování v domácnostech. Místo toho bylo nutno řešit 
provozní opatření spojená s covidem – absence a karantény, testování a očkování, hygienická 
opatření a online komunikaci nejen ve školách, ale v některých případech i na úřadech. Teprve 
v květnu začaly restrikce povolovat stavidla a v druhé polovině roku už mohl našinec 
navštívit Jevíčkovění, fandit Závodu míru nejmladších, pobavit se na Jevíčské pouti nebo 
zajít do synagogy na výstavu připravenou městským muzeem. 
V následujících kapitolách se budu snažit podrobně shrnout dění ve 
městě, jeho investiční aktivitu, přičemž se v úvodu krátce dotknu 
také nejdůležitějších mezinárodních a vnitrostátních událostí.  
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I. Mezinárodní a celostátní události 

 
 Koronavirus ani ve svém „druhém roce“ nekapituloval. Celý rok 2021 pak stejně jako 
loni definovalo jedno téma. Pro mnohé únavné a frustrující – koronavirus. Začátkem roku se 

ve světě začalo proti covidu masivně očkovat, v půlce roku se ale 
ukázalo, že efektivita vakcíny vyvane již po několika měsících. Z 
mnohých se tak vytratil optimismus, že se dá koronavirus porazit 
rychle. Svět se tak snaží hledat další řešení táhlé krize. Jedni vidí 

východisko ve třetí dávce vakcíny či každoročním přeočkování, druzí se spoléhají na nové 
druhy očkování či na prášky proti covidu.  

V celosvětovém měřítku šlo tedy o další rok s covidem. Na celém světě bylo přes tři sta 
miliónů potvrzených případů a pět a půl miliónu zemřelých. Za rok 2021 se v ČR oficiálně 
nakazilo bezmála dva milióny osob z toho necelých 25 tisíc zemřelo ve spojení s nemocí. Ke 
konci roku, konkrétně 9. listopadu, byla v Jihoafrické republice objevena nová mutace 
koronaviru označená jako „Omikron“. Znamenala novou výzvu pro zavedené postupy 
v potírání viru.  

 Po vítězství demokratického kandidáta Joea Bidena nedošlo v USA k poklidnému 
předání moci. 6. ledna napadli příznivci Donalda Trumpa budovu 
Kapitolu a vnikli do ní. Donald Trump svým příznivcům vzkázal 
prostřednictvím videa, že mu byly volby, ve kterých s převahou 
vyhrál, ukradeny.  Tato událost vyvolala otázky o bezpečnostním 
zabezpeční budovy zákonodárného sboru a byla důvodem ústavní 
žaloby na kočícího prezidenta. Odchozí prezident Donald  Trump se následně neúčastnil 
Bidenovy slavnostni inaugurace. 

 V polovině ledna se celý svět opět přesvědčil o tom, jakým způsobem nedemokratický 
ruský režim jedná s opozicí. Ruský opoziční předák Alexej Navalnyj 
přiletěl z Berlína, kde byl léčen ze srpnové otravy novičokem, do 
Moskvy . Na letišti Šeremeťjevo ho při pasové kontrole zadržela 
policie a již 2. února byl tento kritik Vladimíra Putina soudem poslán 

na 3,5 roku do vězení za údajné porušení podmíněného trestu.  

 V polovině července došlo k zásadní události v Afgánistánu, státy NATO v čele 
s USA zde téměř po dvaceti letech  ukončily vojenskou misi. 
Zbývající vojáci zůstali pod národním velením.Během měsíce po 
odchodu aliančních vojáků Islamisté z Tálibánu ze všech stran 
postoupili do metropole Kábul. Z města se na poslední chvíli snažíilo 
uprchnout tisíce lidí a evakuace probíhala za dramatických 
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podmnek. Česká republika, podobně jako další západní státy, provedla evakuaci afghánských 
tlumočníků, spolupracovníků a jejich rodin tak, jak je vybraly armáda a diplomacie.  

 Odložené olympijské hry v Tokiu začaly 23. července bez diváků a s přísnými 
omezeními, na která doplatil nejeden sportovec včetně těch českých. Český judista Lukáš 

Krpálek na olympiádě v Tokiu získal zlato, druhé v pořadí. Porazil 
Gruzínce Tušišviliho. O měsíc a půl dříve se konalo odložené fotbalové 
EURO 2020, které se poprvé v historii hrálo v 11 evropských městech 
v 11 různých zemích s finálovým zápasem v Londýnském Wembley 

11. července, které skončilo vítězstvím Itálie nad Anglií na penalty.  

 Na podzim vyvrcholila na hraniční linii mezi Polskem a Běloruskem táhlá migrační 
krize. Západ obvinil běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z toho, že sváží k hranici 
uprchlíky z Blízkého východu. U linie se shromáždily tisíce migrantů, polská strana obrnila 
svou stranu hranice ostnatým drátem, vojenskými vozidly, vojáky a 
policisty s vodními děly. Polský prezident vyhlásil výjimečný stav. 8. 
prosince se uzavřela dlouhodobá politická kariéra Angely Merkelové. 
V tento den již bývalá kancléřka po 16 letech v úřadu předala 
kancléřství svému nástupci Olafu Scholzovi a popřála mu úspěch. 

 Co se týče nejdůležitějších tuzemských události, zde jsou alespoň některé z nich. 
V březnu v Česku proběhlo další kolo velkého Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Statistici se na 
něj připravovali několik let, a i kvůli pandemii nakonec proběhlo především online skrze web. 
Pro obrovský zájem se proto první den potýkalo s výpadky, nakonec se to ale podařilo a v 
následujících měsících bychom se měli postupně seznamovat s prvními komplexními výstupy. 
Více o tématu ve třetí kapitole 

18. dubna projednala vláda materiál BIS o možném zapojení Ruska do výbuchu ve 
Vrběticích. Roztržka mezi Českem a Ruskem vyvrcholila vzájemným 
vyhoštěním dvou desítek diplomatů a pracovníků ambasády v 
Moskvě a Praze poté, co české bezpečnostní složky oznámily 
podezření, že příslušníci ruské vojenské tajné služby GRU byli 

zapojeni do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014, při nichž zemřeli dva lidé.  

Na konci května soud EU nařídil Polsku okamžitě zastavit těžbu v uhelném dole 
Turów, jak žádalo Česko. Předběžné opatření bude platit až do rozhodnutí sporu. Na začátku 
června Babišova menšinová vláda ANO a ČSSD odolala ve 
sněmovně tře tímu pokusu části opozice o vyslovení nedůvěry. 
Kabinet podrželi komunisté, odešli ze sálu. O několik dní později pak 
jasná většina europoslanců podpořila usnesení odsuzující střet zájmů 
českého premiéra Babiše. Pro hlasovalo 505 zákonodárců, proti 30, zdrželo se 155. 
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24. června se všechny jednotky IZS včetně záchranných útvarů se přesunují na 
Hodonínsko a Břeclavsko, které zasáhla extrémní bouře s tornádem. Nejvíce byly poškozeny 
vesnice Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky a Lužice. Zemřelo 
6 lidí a stovky byly zraněny. V evropském měřítku se jednalo o 
tornádo s největším počtem obětí od roku 2001 a zároveň do té doby 
nejsilnější a nejsmrtelnější meteorologickou událost v Evropě roku 
2021. Bezprostředně po ničivém tornádu se zvedla velká vlna 
solidarity, do postižených obcí přijelo pomáhat odstraňovat následky tornáda tisíce 
dobrovolníků 

Na podzim růst cen plynu v Evropě prudce zrychluje, a to až o 40 procent a cena 
poprvé překročila částku 160 eur za megawatthodinu. V důsledku toho firma Bohemia 
Energy, největší uskupení alternativních dodavatelů energií v ČR, 13. října ukončuje činnost 
a dodávky elektřiny a plynu pro svých 900 tisíc klientů. Je to začátek velké energetické krize, 
kdy tisíce odběratelů končí u tzv. dodavatelů poslední instance se zásadním dopadem na 
rodinné finance. Tuzemští statistici srovnávali tento cenový nárůst s rokem 2008, kdy se 
rovněž sešlo několik nepříznivých okolností. 

8. a 9. října proběhly volby do Poslanecké sněmovny 2021. Největší počet platných 
hlasů získala koalice Spolu tvořená stranami ODS, KDU-ČSL a 
TOP 09. Na druhé místo se zařadilo Hnutí ANO premiéra Andreje 
Babiše. Třetí zůstala s velkým odstupem koalice Pirátů se Starosty 
(PirStan). Poslední politickou stranou, která se dostala do sněmovny, 

je SPD Tomia Okamury. Další strany pohořely. Petr Fiala byl jmenován premiérem 28. 
listopadu. 

Prezident republiky Miloš Zeman byl krátce po volbách hospitalizován v Ústřední 
vojenské nemocnici na Klinice intenzivní medicíny ÚVN. Média se 
od ředitele nemocnice Miroslava Zavorala dozvěděla, že důvodem 
hospitalizace jsou komplikace spojené s jeho chronickým 
onemocněním. Zdravotní stav prezidenta vyvolal veřejné diskuze o 
jeho způsobilosti k výkonu funkce.  

17. prosince pak po zotavení prezident Miloš Zeman jmenoval na zámku v Lánech 
členy nové vlády Petra Fialy. Tvoří ji ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a Starostové a 
nezávislí. Fiala prosadil i svého nominanta na ministra zahraničí Lipavského, kterého nechtěl 

Zeman jmenovat kvůli nízké kvalifikaci nebo vztahům k Izraeli a 
visegrádské čtyřce. Vláda začala svoje vládnutí v době prohlubující se 
energetické krize a rostoucí inflace. Státní rozpočet se zadlužuje 
překotným tempem, výdaje během posledních dvou let vzrostly o 830 
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miliard, z toho na covidovou pomoc šlo podle ministra financí Stanjury cca 350 miliard, 
zbytek  zamířil na jiné výdaje. 

Český statistický úřad uváděl ke konci roku 2021 tyto údaje. Česká republika měla k 
31. prosinci 2021 celkem 10 516 707 obyvatel. Průměrná roční míra inflace v roce 2021 byla 

3,8 %. K 31. 12 byla míra nezaměstnanosti ve výši 3,49 %. 
Průměrné ceny pohonných hmot v roce 2021 byly u motorové nafty 
31,26 Kč/l a u Naturalu 95 32,76 Kč/l. Ke konci roku se ceny 
začaly zvedat o 4 koruny nad roční průměr. Průměrná mzda ve 4. 
čtvrtletí 2021 přitom byla na úrovni  40.135 Kč. Státní rozpočet 

skončil s nejhorším výsledkem v historii, výdaje převýšily příjmy o 419,7 miliardy korun, státní 
dluh pak činil 2,5 bilionu korun, což znamená 234 tisíc korun na každého občana. 
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II. Odešli navždy… a kulatá výročí 
 
V této smutné kapitole bych v prvé řadě chtěl vzdát hold trojici žen, osobností, které 

jsme v Jevíčku všichni znali, a které bohužel už v první polovině roku 2021 navždy opustily 
naše řady. Musím začít vzpomínkou na mně osobně milého člověka, paní Zdeňku Jiráskovou. 
Jejím odchodem 1. března jsme ztratili bývalou středoškolskou učitelku a zastupitelku, členku 
komise životního prostředí a neúnavnou obhájkyni zeleně v našem městě.  

 

Paní Zdeňka mezi lety 2002 - 2006 a 2012 - 2014 zasedala v zastupitelstvu města 
Jevíčko a až do své smrti aktivně působila jako členka komise životního 
prostředí. Na poli péče o životní prostředí byla dlouhodobě iniciativní a 
bedlivě sledovala zejména stav zeleně a vod v našem okolí. Paní Zdeňku 
jsme poznali při jejím působení ve veřejném životě jako člověka pevných 
zásad, jasných a upřímných názorů, její poradní hlas bude v naší 
samosprávě chybět. Paní Zdeňka zemřela ve věku 66 let. 

10. března zemřela v nedožitých 88 letech laskavá paní učitelka Jitka Nedomanská. 
Paní Jitka vystudovala pedagogickou školu Jaroslava Kvapila, u prof. 
Josefa Pukla se učila hrát na varhany. Až do svých osmdesáti let 
doprovázela mše svaté hrou na varhany v jevíčském kostele. Od založení 
Základní umělecké škole Jevíčko až do dnešní doby vyučovala stovky dětí 
hře na elektronické klávesy a klavír. Své pedagogické zkušenosti 
předávala dlouhá léta také v Základní umělecké škole ve Velkých 

Opatovicích. Paní Nedomanská obdržela v roce 2019 od města Jevíčko ocenění jako osobnost 
kulturního života v oblasti vzdělávaní a kultury.   

12. dubna opustila naše řady v nedožitých 63 letech MUDr. Jana 
Nádeníčková. Paní doktorka Nádeníčková zahájila svoji lékařskou praxi 
v našem regionu v roce 1983 jako lékařka na dětském oddělení Nemocnice  
Moravská Třebová, kdy se společně s manželem, rovněž lékařem MUDr. 
Ivo Nádeníčkem, přestěhovali téhož roku z Brna do Jevíčka a zde také 
vychovali svoje dvě dcery, Barboru a Olgu.  

V roce 1990 zahájila paní doktorka pod moravskotřebovskou nemocnicí činnost na 
lékařském obvodě v Jevíčku jako dětská lékařka a následně založila v Jevíčku v roce 1993 
svoji soukromou lékařskou praxi, ve které působila až do současnosti. Kromě Jevíčka jezdila 
společně se svoji zdravotní sestřičkou ordinovat také do obce Březina, kde rovněž zajišťovala 
lékařskou péči pro místní  i okolní děti.  

Z osobností, které měly vazbu k našemu regionu, jejichž pozemská pouť skončila v roce 
2022 vybírám nekonformního duchovního P. Františka Líznu, rodáka z Jevíčka, který zemřel 
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4. března ve věku 79 let. Otec František se narodil za 2. světové války 11. července 1941 v 
Jevíčku, v Kostelní ul. čp. 47, v malém bytečku nad hospodou v domě naproti kostelu. 
František Lízna byl v roce 1968 přijat do noviciátu jezuitského řádu a šest let poté vysvěcen 
na kněze. Působení v duchovní správě mu ale režim ihned zakázal a zákaz platil až do 
zhroucení režimu v roce 1989. V roce 1978 podepsal Chartu 77. Duchovní byl v době režimu 
pětkrát vězněn za protikomunistickou činnost.  

Známý byl svými poutěmi, od roku 1984 při nich ušel téměř 8000 kilometrů. Jakmile 
se mohl vrátit ke svému poslání, začal působit jako vězeňský duchovní v 
Kuřimi nebo na Mírově. Kromě vězňů se ve své pastoraci zaměřil i na 
Romy, bezdomovce či jinak různě sociálně vyloučené lidi. Za vynikající 
zásluhy o demokracii a lidská práva byl Líznovi v roce 2001 propůjčen 
Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Františka Líznu jsme měli možnost 

přivítat v roce 2016 v prostorách zámečku na besedě o jeho putování a životě.  

 V roce 2021 jsme rozloučili s mnoha významnými osobnostmi. Ve věku 90 let zemřel 
9. ledna režisér František Filip. Natočil kolem šesti stovek snímků, například seriály Tři 
chlapi v chalupě, F. L. Věk či Chalupáři nebo film Utrpení mladého Boháčka. 26. ledna 
zemřela po těžké nemoci vynikající česká herečka Hana Maciuchová. 27. 
března zemřel po pádu helikoptéry miliardář Petr Kellner. K nehodě došlo 
při lyžařském výletu, při kterém měl s přáteli sjíždět aljašské kopce. 9. 
dubna zemřel ve věku 99 let na zámku Windsor manžel britské 
panovnice Alžběty II. a vévoda z Edinburghu Princ Philip. 9. června zemřela ve věku 68 let 
oblíbená herečka Libuše Šafránková. K jejím nejslavnějším snímkům patřily Vrchní, prchni!, 
Kolja nebo Tři oříšky pro Popelku.  

18.. července zemřel ve věku 81 let zemřel slovenský herec a komik Milan Lasica. Mistr 
Lasica skonal v důsledku poruchy srdečního rytmu během koncertu ve Štúdiu L+S. Stalo se 

tak krátce poté, co dozpíval píseň „Ja som optimista“. 24. srpna ve 
věku 80 let zemřel bubeník skupiny Rolling Stones Charlie Watts. Ve 
věku 88 let v pondělí 6. září zemřel legendární francouzský herec Jean-
Paul Belmondo. 10. listopadu zemřel slovenský zpěvák a skladatel 
Miroslav Žbirka, bylo mu 69 let. 1. prosince zemřel ve věku 102 let 

legendární cestovatel Miroslav Zikmund. Procestoval 112 zemí světa a s Jiřím Hanzelkou 
natočili 4 celovečerní, 147 dokumentárních filmů a napsali kolem 20 knih. 

 Ze „stovkových“ výročí významných pro náš národ vzpomenu 
1100 let od smrti sv. Ludmily, kněžny a patronky české země 15. září 
921. Svatá Ludmila je jedním z hlavních předků českých panovníků 
i českých královen. Během jejího života byly položeny základy ke 
christianizaci Čech a také základy moci Přemyslovců. 21. června uplynulo 400 let od popravy 
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27 vůdců stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze jako důsledku porážky 
českých stavů v bitvě na Bílé hoře.  

Před sto lety, přesně 14. března 1921, Jaroslav Hašek začal po 
žižkovských hospodách prodávat první sešit Osudů dobrého vojáka 
Švejka za světové války. Dva roky poté Hašek v necelých čtyřiceti letech 
zemřel, aniž by svůj slavný román dokončil. Kdo tehdy mohl tušit, že se 
dílo dočká překladů do téměř šedesáti jazyků, milionů prodaných výtisků? 
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III. Obyvatelstvo, počasí a životní prostředí 

Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2021 měla na počátku roku 2021 Česká 
republika 10,494 milionu obyvatel. Na konci roku naše populace čítala 
10,516 milionu obyvatel, celkový roční přírůstek dosáhl 21,9 tisíce osob. 
Počet obyvatel se zvedl jen díky příchodu cizinců. Přirozeným 
způsobem ubylo 28.100 občanů Česka a loňský přirozený úbytek 
populace byl kvůli převaze zemřelých nad narozenými největší od roku 
1918, jak uvádí Český statistický úřad. Zemřelých bylo loni kvůli covidové epidemii 139.900, 
nejvíce od konce druhé světové války. Na svět loni přišlo v ČR 111.800 dětí. 

Počet obyvatel v Jevíčku a Zadním Arnoštově k 1. 1. 2021 (zdroj evidence obyvatel 
MěÚ Jevíčko): 

 Celkem: 2748 (Jevíčko 2684 a Zadní Arnoštov 64) 
 Počet lidí odstěhovaných: 55 
 Počet lidí přistěhovaných: 42 
 Počet narozených dětí: 37 
 Počet úmrtí: 30 
 Počet sňatků: 24 
 Nejstaršímu občanovi Jevíčka bylo v roce 2021 97 let 
 Průměrný věk :42,5 let 
 Meziroční úbytek: 12 občanů (r. 2021 počet obyvatel 2 760) 

Co se týče počasí rok 2021 nepatřil ani zdaleka k těm nejteplejším. Rok 2021 byl v 
Česku s průměrnou teplotou osm stupňů Celsia druhý nejchladnější za posledních deset let. 
Studenější byl pouze rok 2013 s průměrem o 0,1 stupně nižším. Srážkově byl loňský rok 
průměrný, spadlo 99 procent dlouhodobého normálu. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český 
hydrometeorologický ústav na svém informačním webu. 

Loňská průměrná teplota vzduchu osm stupňů Celsia byla 
o 0,1 stupně vyšší, než je normál, který meteorologové vypočítávají 
z dat za roky 1981 až 2010. Jde o první teplotně normální rok od 
roku 2013. Chladnější byl rok 2021 zejména ve srovnání s 
předchozími třemi lety. V roce 2020 se průměrná teplota vzduchu 
v ČR dostala na 9,1 stupně, o rok dříve na 9,5 stupně. V roce 2018 vystoupala až na 9,6 
stupně Celsia. 

Studené byly loni zejména jarní měsíce. Loňský duben byl ve srovnání s běžnou 
hodnotu pro tento měsíc o 2,5 stupně chladnější. V květnu činila odchylka od normálu minus 
2,4 stupně Celsia. Následoval nezvykle teplý červen, kdy bylo v průměru o tři stupně tepleji 
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než obvykle. Šestý kalendářní měsíc loňského roku tak byl třetím nejteplejším červnem od roku 
1961, kdy začali meteorologové měsíční průměry počítat. 

Z celorepublikového pohledu se však událostí číslo jedna stalo mimořádně silné a ničivé 
tornádo o síle F4, které 24. června večer zasáhlo Břeclavsko a 
Hodonínsko. Vyžádalo si šest obětí a stovky zraněných, škody 
přesáhly 15 miliard korun. I z celoevropského pohledu šlo o 
nebezpečnou událost, která se vyskytuje jen zcela výjimečně. 

Rychlosti větru mohly dosahovat 300 až 380 km/h, jak vyplynulo z následného pečlivého 
terénního průzkumu. Šlo o nejsilnější tornádo, které kdy české území postihlo. 

Na rozdíl od minulých let jsme letos po dlouhé době neřešili sucho. Srážek bylo většinou 
průměrné, nebo dokonce mírně nadprůměrné množství. Až na podzim dorazily měsíce s 
podprůměrnými srážkami, zejména září a říjen, kdy nespadla ani polovina normálu. Vzhledem 
k malému výparu během podzimu už ale sucho nenabylo většího významu. A navíc ho 
poněkud „zkrotilo“ prosincové sněžení, kdy v první dekádě měsíce napadlo nezvykle velké 
množství sněhu, především v nížinách Moravy (i přes 15 centimetrů). 

Množstvím srážek se loňský rok podle předběžných údajů nevymykal obvyklým 
hodnotám. Roční úhrn 678 litrů vody na metr čtvereční představoval 99 procent dlouhodobého 
normálu. Deštivé byly hlavně květen a srpen, kdy spadlo 143, respektive 133 procent 
obvyklého množství srážek. Naopak mimořádně suché bylo září, kdy napršely jen dvě pětiny 
srážkového normálu, což z tohoto měsíce činí čtvrté nejsušší září od roku 1961. 

Co se týče počasí v Jevíčku, lze podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu 
konstatovat, že nejteplejším měsícem byl červenec s průměrnou 
teplotou 19,6 stupně Celsia a nejchladnější měsíc byl únor s teplotou 
-1,4 stupně Celsia. První sníh dorazil do Jevíčka 26. 11. 2021 a 
sněhová pokrývka měla mocnost cca 10 cm. Co se týče srážek, tak 
úhrnem spadlo v Jevíčku 544 mm/m2 a nejdeštivějším měsícem byl  červen, ve kterém spadlo 
143 mm/m2 srážek.  

V březnu byla v Jevíčku v areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby na ulici K. H. 
Borovského zřízena nová automatizovaná meteorologická  stanice. VÚRV projevilo zájem 

mít meteorologickou stanici na svém pozemku, protože je pro ně velmi 
potřebná i z hlediska jejího výzkumu, a proto  se ČHMÚ rozhodl 
stanici v rámci této rekonstrukce přemístit sem Dříve bývala na 
zahradě manželů Kobelkových u SK. Nejstarší  meteorologická 

měření v Jevíčku máme od roku 1915, kdy se začaly měřit srážky a od roku 1922 i teploty a 
další prvky. Na data z meteorologické stanice se mohou zájemci podívat i prostřednictvím 
městského webu. 
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V oblasti odpadového hospodářství  byla zahájena výstavba nového sběrného dvora 
na ulici Třebovské.  Podrobněji o tom napíšu v následující 
kapitole.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 jednalo 
o nákup barevných popelnic a kontejnerů v částce cca 1,6 mil Kč, který byl spolufinancován 
dotací 85 % v rámci Operačního programu Životní prostředí.  

Bylo pořízeno 600 ks 240 l nádob na papír a 600 ks 240 l nádob na plasty. Předmětem 
projektu bylo dále pořízení 1.100 l kontejnerů. Tyto kontejnery jsou určeny pro sběr a třídění 
papíru, plastů, skla a bioodpadu na veřejných sběrných hnízdech a u bytových domů. Občané 
mají nádoby bezplatně zapůjčeny na 5 let po dobu udržitelnosti projektu. Jasným trendem 
v oblasti odpadového hospodářství je zvýšit podíl vytříděného komunálního odpadu. 

V rámci door to door sběru došlo také zavedení evidenčního systému sběrných nádob 
ECONIT formou QR kódů, který zajišťuje přehled o domácnostech zapojených v systému, 

množství svezeného tříděného odpadu z území města (domácnosti, 
sběrná hnízda). Na základě nabídky SUEZ byla provedena také 
evidence sběrných nádob na směsný komunální odpad, která je 
kompatibilní se systémem ECONIT a pro svozovou společnost ji 
zajišťuje stejně jako pro město společnost JRK Česká republika.  

Díky zavedení adresného třídění dojde od ledna roku 2022 ke změně frekvence svozu 
SKO z domácností na 1 x 14 dní. Jak zaznělo v předchozím odstavci, také odpadové nádoby 
na směsný komunální odpad nechalo město Jevíčko ve spolupráci se společností SUEZ adresně 
označit QR kódem. Na plastové nádoby se kódy lepily, na plechové popelnice nýtovaly. Při 
svozu je výsyp každé nádoby elektronicky zaznamenán. Získaná data budou kromě množství 
odpadu umožňovat přesnou evidenci svezených nádob a správný rozpočet tonáže obcím i 
domácnostem. Evidence do budoucna pomůže s optimalizací služeb v odpadovém 
hospodářství našeho města 

Sběr tříděného odpadu probíhal i nadále prostřednictvím barevných kontejnerů na 25 
veřejných sběrných místech ve městě o celkovém počtu kontejnerů 145 
ks. Město je zapojeno do systému EKO-KOM a zpětného odběru 
vyřazených elektrozařízení. Kromě kontejnerů 1.100 l na bioodpad 
vyvážených SUEZ město zajišťovalo ve vlastní režii týdenní svoz 
„zeleného odpadu“ od občanů ve velkoobjemových kontejnerech z několika stanovišť po městě. 
Pro rok 2021 byl poprvé zpoplatněn ze strany HZS Jevíčko částkou cca 50 Kč/občan. 
Základní sazba poplatku za likvidaci komunálního odpadu činila v tomto roce 630 Kč. 
Celkové náklady na likvidaci odpadů 3.332.000 Kč, příjmy 2.305.000 Kč.   
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V roce 2021 byla zrealizována plánovaná výsadba obecního 
sadu v lokalitě za řadovými garážemi nad židovským hřbitovem. 
Komise životního prostředí na svém červnovém jednání řešila možnost 
výsadby cca 300 m aleje podél euro cesty ke kostelíku sv. Bartoloměje. 
Město provedlo na návrh komise výsadbu několika sakur na ulici A. K. 
Vitáka před gymnáziem. Členové komise také řešili minimalizaci využívání silnic ve městě 
zemědělskou technikou a provádění vývozu digestátu na polnosti v blízkosti města. Komise 
se vyjadřovala k prováděným údržbám veřejné zeleně (ořezy, kácení). 

Na základě iniciativy Pardubického kraje se město zapojilo do připomínkovacího 
řízení v rámci projektu RESAO. Jedná se o projekt, který zaštiťuje společnost ENVICONS a 
spočívá v souboru opatření v krajině na vodních tocích, v údolních nivách, v místech s 
výskytem eroze. Často se jedná o místa, kde se před mnoha lety realizo valy meliorace. V okolí 

Jevíčka se jedná zejména o území od Křenova po soutok Jevíčky a 
Malonínského potoka, částečně také na část Žlibeckého potoka, kde 
by se jednalo o otevření zatrubněného přítoku vedoucího od pomníku 
padlých Napoleonských válek. Společnost ENVICONS se na tento 

projekt snaží zajistit i financování. Po městech a obcích požadují pouze součinnost a pomoc 
při jednání s vlastníky pozemků.  

V oblasti lesního hospodářství i nadále probíhala kůrovcová těžba. Asanace kůrovcové 
hmoty se ne vždy dařila včas provádět, a to i přes nárůst těžebních prostředků a 
dvojnásobného množství vytěžené hmoty během roku. Díky iniciativě starosty bylo řešeno 
ničení lesních cest ze strany těžebních společností. Z hlediska údržby 
veřejné zeleně prováděli pracovníci technické údržby pravidelnou 
údržbu obecních ploch v našem městě a místních částech, a to jak sečení 
travnatých ploch, tak likvidaci podzimního listí a celoroční svoz 
bioodpadu. Do kompostárny Víska u Jevíčka bylo od města přijati 304 tun bioodpadu. Město 
rozšířilo množství kovových kontejnerů umisťovaných po městě. V loňském roce se město více 
zaměřilo na květinovou výzdobu veřejných prostranství a zatím účelem zaměstnávalo v 
režimu VPP Lucii Alžbětu Staňkovou. Veřejností byl tento počin kladně hodnocen. 
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IV. Obecní záležitosti, hospodaření a investice, bytová oblast 

Zastupitelstvo města se v roce 2021 sešlo celkem k jedenácti zasedáním, některých 
zasedání se členové zastupitelstva mohli účastnit on-line přenosem. Sám 
jsem jedno takové zastupitelstvo absolvoval kvůli karanténě člena 
rodiny. Rada města zasedala až na výjimky pravidelně každých 14 dní. 
Složení rady se v roce 2021 změnilo. Zejména ze zdravotních důvodů 
rezignoval na post člena rady k 31. 1. 2021 Ing. Pavel Vykydal a na 
jeho místo byl zastupiteli zvolen na lednovém zasedání Ing. Jaroslav Zezula. Zastupitelstvo 
pracovalo po celý rok ve stejném složení. 

 Zastupitelstvo města přikročilo v roce 2021 k několika zásadním rozhodnutím a 
schválilo realizaci investičních akcí, jejichž hodnota dosahuje desítky 
miliónů korun. Uvádím ty největší jako rekonstrukci kina ASTRA, 
výstavbu nového areálu sběrného dvora či přestavbu hasičské 
zbrojnice. Tyto projekty by měly být dokončeny v roce příštím. 

Podrobně o nich napíšu v dalších odstavcích.  

Z dalších témat, která zasluhovala větší diskuzi a rezonovala veřejným prostorem 
vybírám zejména stanovení kupní ceny pozemků v nově 
připravované lokalitě pro 32 rodinných domů. Z rozhodnutí 
zastupitelstva dne 15. 2. 2021 zahájilo Město Jevíčko řízení o 
změně č. 3 územního plánu Jevíčko. Místostarosta byl stanoven 
pověřeným zastupitelem, pořizovatelem změny je MěÚ Moravská 
Třebová, OVÚP a zpracovatelem změny je Ing. arch Pavel Mudruňka.  

Změna řeší převážně požadavky soukromých subjektů – požadavky směrem k plochám 
RI (rekreace individuální), požadavky na změnu ploch VD (výroby drobné) na SK (smíšené 

komerční) v lokalitě na Rybníku (LIDL, SUPERSEKTOR) a změnu 
ploch PV (veřejná prostranství) a ZO (zeleň ochranná) na VD (výroba 
drobná) v lokalitě ul. Biskupické (RABBIT). Město zařadilo do 
změny č. 3 celkem šest požadavků týkajících se v drtivé většině 
zpřesnění a změn ve stávajících zastavitelných plochách, v jednom 

případě jde o nové zastavitelné území RI v lokalitě zahrádkářské kolonie Červený kopec. 
Změna č. 3 by měla být dokončena cca v polovině roku 2022 v závislosti na dalších případných 
požadavcích fyzických osob a dotčených orgánů. 

Rozpočet města na rok 2020 byl plánován s příjmy 71.553.200 Kč a výdaji 80.019.180 
Kč. Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu v prosinci 2020 poté, co byl řádně vyvěšen na 
úřední desce. V průběhu roku 2021 bylo schváleno celkem 7 rozpočtových opatření, došlo 
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k navýšení plánovaných příjmů o 23 704,25 tis. Kč a plánovaných výdajů o 14 319,49 tis. Kč. 
Z uvedených čísel vyplývá, že rok 2021 skončil s výrazně příznivějším výsledkem oproti 
plánovanému rozpočtu, a to zejména díky vyšším daňovým příjmům, které byly plánovány 
v souladu s predikcí Ministerstva financí.  

Přijaté dotace byly dalším důvodem výrazného navýšení rozpočtu v oblasti příjmové. 
Město také rozhodlo o prodeji některých nemovitostí, díky prodeji došlo k navýšení 
kapitálových příjmů. Investiční výdaje činily 24 985,15 tis. Kč, běžné výdaje 69 151,71 tis. 
Kč. K 31. prosinci 2021 mělo město na bankovních účtech a v pokladně 21 964,59 tis. Kč. 
Tyto prostředky budou určeny na investiční akce příštích let.  

V ratingovém hodnocení společnosti AQE Advisors získalo město za rok 2021 
hodnocení B2 přijatelné, tozn. že je schopno dostát svým finančním závazkům. Při  změně 
ekonomické situace může mít nižší schopnost splácet své závazky. Výsledek hospodaření a 
vývoj rozpočtu jsou zřejmé z následující tabulky FO MěÚ Jevíčko. 

 

Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet 
    schválený po změnách 
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 52 720 610,20 42 907 030,00 52 718 940,00 
2-NEDAŇOVÉ 
PŘÍJMY 18 016 613,69 14 170 170,00 17 997 880,00 
3-KAPITÁLOVÉ 
PŘÍJMY 9 543 172,70 3 660 000,00 9 544 160,00 
4-PŘIJATÉ 
TRANSFERY 14 996 453,38 10 816 000,00 14 996 470,00 
CELKEM PŘÍJMY 95 276 849,97 71 553 200,00 95 257 450,00 
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 69 151 717,76 57 919 180,00 69 293 570,00 
6-KAPITÁLOVÉ 
VÝDAJE 24 985 146,89 22 100 000,00 25 045 100,00 
CELKEM VÝDAJE 94 136 864,65 80 019 180,00 94 338 670,00 

 

Dalšími kroky, kterými vedení města podpořilo rozpočet v příjmové oblasti, byla 
úspěšná dotační politika města a také realizace prodejů nemovitého majetku, který pro město 

přináší minimální ekonomickou efektivitu, zejména bytů v menších a 
zastaralých objektech města. V zastupitelstvu města 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. Ke konci roku 2021 

činil objem finančních prostředků z prodejů nemovitostí činil cca 7,8 mil. Kč. 

V roce 2021 bylo stavebně zahájeno několik zásadních investičních akcí, další projekty 
byly projekčně připravovány. První zahájenou akcí bylo „Zvýšení odolnosti požární 
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zbrojnice“. Město Jevíčko obdrželo již 8. 9. 2020 přípis MMR ohledně uvolnění finančních 
prostředků ve výši 10,2 mil. Kč. Na konci roku proběhl výběr 
zhotovitele, ze kterého vzešla vítězně firma Letostav, s. r. o., Letovice, 
která podala nejvýhodnější nabídku ze sedmi uchazečů, a to ve výši 
8.877.777,35 Kč bez DPH. Práce byly zahájeny v polovině března 2021 
a budou dokončeny v srpnu příštího roku.  

Kromě realizace nového zázemí výjezdové jednotky bylo rozhodnuto o zásadní 
rekonstrukci spolkové části domu hasičů ve výši 2,8 mil. Kč bez 
DPH. Na tuto část stavbu chce město čerpat dotaci od Pardubického 
kraje a přes Místní akční skupinu Moravskotřebovska a Jevíčska. 
Budova by měla dostat novou podobu, a kromě interiérů a pláště 
budovy dojde k revitalizaci plochy před výjezdovými garážemi a ve 
stávajícím dvoře. 

Další akcí na obecní infrastruktuře bylo zahájení realizace „Areálu nového sběrného 
dvora“. Na začátku roku proběhl výběr zhotovitele, ze kterého vzešla vítězně firma Fortex 

stavby, s. r. o. Šumperk s nabídkovou cenou 14.475.236,53 Kč bez 
DPH. Nabídky předložilo celkem 9 uchazečů. Práce byly zahájeny v 
červnu 2021 a budou dokončeny v září 2022. V prvním roce realizace 
byly dokončeny veškeré podzemní sítě, skladby komunikací a základy 

pro shromažďovací kóje a zázemí obsluhy sběrného dvora.  

Zahájena byla také dlouho připravovaná a ve veřejném prostoru diskutovaná akce 
„Přístavba a stavební úpravy kina Astra na ul. Kostelní 41, Jevíčko“. Složité výběrové řízení, 
které se muselo dokonce opakovat vyhrála společnost  Ptáček – pozemní stavby s. r. o. 
z Kojetína s částkou 37.352.276 Kč bez DPH. Rekonstrukce kina na 
multifunkční centrum se sálem, zasedací místností, klubovnami, 
zkušebnou a bytem ve 2. NP by měla být dokončena v listopadu 
příštího roku. Bude tak vyřešen letitý problém s technicky a 
bezpečnostně nevyhovujícími prostory v majetku města. Rekonstruovaná budova bude mít 
nové možnosti využití a zázemí, za které se město nebude muset stydět.  

Aby bylo zajištěno financování této ekonomicky náročné stavby, zastupitelstvo města 
schválilo přijetí úvěru od Komerční banky, a. s. ve výši 30.000.000 Kč s výší pevné úrokové 
sazby po celou dobu splatnosti 1,44 % p. a. Důležitým faktorem pro takové rozhodnutí bylo 

aktuální zadlužení města a jeho vývoj do dalších let. V uplynulém roce 
město hradilo roční splátku úvěrů ve výši 5.12 mil. Kč ročně, jedná se o 
tři úvěry na investiční akce města (MŠ - 4 mil. Kč, bude splaceno 
30.6.2021/ Zateplení BD K. Čapka, ulice Soudní - 18 mil. Kč, bude 

splaceno 31. 12. 2030 / Investice města roku 2018 - 5,5 mil. Kč, bude splaceno 31.12.2021). 
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Z výše uvedeného dluhového zatížení tedy vyplývá, že město bude od 1. 1. 2022 splácet 
ročně pouze 1,63 mil. Kč, dva ze tří uvedených úvěrů budou tedy splaceny do konce roku 2021, 
tudíž by úvěrové zatížení díky projektu kina ASTRA nebylo pro město nadměrně zatěžující. 
I když město v roce 2021 hospodařilo s přebytkem a zůstatkem hospodaření let minulých 
převyšujícím 20 mil. Kč, volilo vedení města cestu úvěru za přijatelných úrokových podmínek 
kvůli dostatečnému finančnímu polštáři a „rozpočtovému klidu“. 

Z projektů, které byly v roce 2021 projekčně připravovány zmíním stavbu „Společná 
cyklostezka Jevíčko, Velké Opatovice“, kdy v prosinci 2020 nabylo 
právní moci stavební povolení Městského úřadu Boskovice. Na 
začátku roku 2021 byla podaná žádost o dotaci na SFDI ve výši 85% 
uznatelných nákladů. V průběhu července město obdrželo informaci o 
schválení příspěvku ve výši 24.631.044 Kč a na základě schválení 
dotace proběhl výběr zhotovitele, ve kterém nejvýhodnější nabídku ze čtyř uchazečů podala 
společnost EUROVIA CS, a. s. ve výši 23.247.908,68 Kč bez DPH. Práce budou zahájeny 
od dubna 2022. 

Pokračovala také realizace „Projektové dokumentace pro ZTI 32 RD U Kapličky“, 
kdy město provedlo výběr projekční kanceláře pro pracování dokumentace pro územní a 

stavební řízení a prováděcí dokumentace BETAPROJEKT, s. r. o. 
Svitavy. Tato dokumentace bude navazovat na územní studii Ing. arch. 
Tomáše Slavíka, která 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. V lokalitě 
plánujeme také odpočinkové a herní prostory na veřejném 
prostranství. 

V oblasti bytového fondu došlo k prodeji několika obecních bytů, jak jsem již uváděl. 
Zajímavou novinkou bylo řešení odstraňování vlhkosti zdiva na několika objektech města. 

Pro odstranění zemní vlhkosti v bytových domech byla v domě 
Komenského nám. 167 a Křivánkova 98 použita technologie 
elektronického bezkontaktního plošného vysoušení zdiva postiženého 
zemní kapilární vlhkostí pomocí elektro fyzikální metody, kdy náklady 

na toto odvlhčení byly v případě Komenského nám. 167 ve výši 115.543 Kč a v případě domu 
Křivánkova 98 ve výši 36.294 Kč.   
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Správa bytového a nebytového fondu zajišťovala opravu, údržbu a pronájem celkem 
152 bytových jednotek. Celkové náklady na údržbu a opravu v roce 2021 přesáhly částku 
1.700.000 Kč. V údržbě a opravách se projevila i nutnost postupné 
obnovy vybavení bytů. Byla provedena obměna několika kuchyňských 
sporáků, odsavačů, kotlů a jiného vnitřního vybavení bytů, kuchyňských 
linek, podlahových krytin a jiné. Byla započata celková rekonstrukce 
městského bytu 2 + 1 na Třebovské 71 s předpokládanými náklady cca 1 milion Kč.            
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V.  Stavební ruch a průmysl ve městě, doprava a podnikání 

 
 Kromě zásadních investičních akcí realizovalo město řadu stavebních akcí v menším 
finančním rozsahu. Hned zkraje roku se rozběhla zásadní rekonstrukce kluboven ve dvoře 
ZŠ, které slouží pro činnost místních skautů a motorkářů. Práce 
zahrnovaly kompletní výměnu střechy a stropů po napadení 
dřevokazným hmyzem a opravy vnitřních prostor - omítek a části podlah 
kluboven. Celkové náklady činily 2.374.186 Kč, realizace akce probíhala 
od ledna do června 2021, generální dodavatel Hrbata stavby s. r. o. Jevíčko. 

Na podzim byla provedená výměna části vodovodu v sídlišti K. Čapka - ulice p. 
Bezruče. V roce 2021 byla realizována 1. etapa výměny vodovodu, která se nachází v ulici P. 

Bezruče a přivádí vodu zejména k bytovým domům uvnitř sídliště K. 
Čapka. V letech 2022 - 2023 dojde postupně k obnově veškeré 
vodovodní sítě v sídlišti K. Čapka a západní části ulice A. K. Vitáka 
od křižovatky s ulicí K. H. Borovského po křižovatku K. Čapka. Akci 

realizovala společnost Stavební vodohospodářská s.r. o. a byla financována ze 100 % 
Svazkem obcí skupinového vodovodu Malá Haná, celkové náklady: 401.017,-Kč bez DPH. 

V průběhu roku se rozběhla připravovaná realizace bytového 
domu v kooperaci společností Plemenáři Brno a Konstrukta Stavby 
Prostějov v sídlišti K. Čapka a výstavby řadových rodinných domů na 
ulici Nerudova. Projekt moderní obytné čtvrti v Jevíčku bude vznikat v 
několika etapách. V první etapě vznikne 8 řadových nízkoenergetických domů s garážemi.  

Druhou etapu představuje bytový dům "A" od developerské společnosti Konstrukta 
Stavby Invest s.r.o. Bytový dům “A“ nabídne celkem 31 bytových jednotek vč. čtyř 

bezbariérových bytů. Třetí zamýšlenou etapou je bytový dům "B". Město 
Jevíčko bylo vybráno nejen díky krásné zvlněné krajině, kde kopce 
plynule přecházejí v louky a jehličnaté lesy, ale i kvůli skvělé dojezdové 
vzdáleností do větších měst: Boskovic, Moravské Třebové, Svitav, 

Letovic. 

Kromě developerské výstavby popsané v předchozích dvou odstavcích probíhala také 
výstavba rodinných domů v lokalitě ulice Vrchlického a Římských legií. V roce 2021 byly 
dostavěny a „obydleny“ tři domy v řadě na prvně jmenované ulici, 
které zajišťovala „na klíč“ společnost Development Minářová 
z Letovic. Jedná se o jeden zděný domek a dvě nízkoenergetické 
dřevostavby. V lokalitě bylo tak v roce 2021 nastěhováno 13 
rodinných domů ze šestnácti. 
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V minulém díle kroniky jsem zmiňoval 70 let od zahájení výroby čepelek v n. p. Diu a 
15 let od převzetí výroby uhlíkatých čepelek firmou CZECH 
BLADES s. r. o. Zástupci města byli pozvaní na prohlídku výrobního 
závodu, aby se mimo jiné seznámili s novou linkou na nerezové 
čepelky. Rada města předala v roce 2021 jednateli Milanu Mášovi 

ocenění  pro osobnost města v oblasti Podnikání a zaměstnanost za dlouhodobé přispívání 
k rozvoji podnikání a udržení zaměstnanosti v našem městě i regionu. 

Projektem, který má podpořit podnikání a zaměstnanost ve městě je realizace 
„Infrastruktury průmyslové zóny v ulici Třebovská“. V březnu 2021 byla podána žádost o 
dotaci na MPO, která byla úspěšná. Bylo zajištěno stavební 
povolení pro 1. etapu ZTI. Na akci bylo v červenci 2021 zajištěno 
pravomocné stavební povolení. Na přelomu roku bylo zahájeno 
výběrové řízení na zhotovitele stavby s projektovými náklady 15,8 
mil. Kč.  

Předmětem této veřejné zakázky je vybudování inženýrské infrastruktury průmyslové 
zóny Jevíčko, která bude sloužit pro umožnění příjezdu a přístupu do jednotlivých částí 
lokality, přivedení pitné a požární vody do území, k odvedení srážkových vod z území a okolí 
a odvedení splaškových odpadních vod do veřejné kanalizační sítě města a následně na 
čistírnu odpadních vod. V projektu je řešeno osvětlení území a další opatření, které v území 
umožní v budoucnu výstavbu jednotlivých podnikatelských objektů. 

V první polovině roku společnost REHAU avizovala, že stávající výrobní závod 
Jevíčko se postupně promění v logistické centrum. Existující 
montážní linky budou postupně přemístěny do Moravské 
Třebové. Stávající produkce na extruzních linkách a s ní 
související montáže budou zachovány do roku 2035 a všem 

zaměstnancům závodu Jevíčko budou v souvislosti s přemístěním projektů nabídnuta 
adekvátní pracovní místa. 

Důvodem  je fakt, že se společnost REHAU se rozhodla investovat v České republice 
stovky milionů korun do výstavby moderní lakovny a současně reorganizovat existující 
závody v Moravské Třebové a Jevíčku. Moderní lakovací linka, která by měla vzniknout v 
Moravské Třebové do roku 2023. Doposud byla výroba finálních exteriérových dílů závislá 
na jiných lakovnách, především v sesterských závodech. 

S výstavbou vlastní lakovny se tak především dosáhne 
uzavření celého výrobního cyklu vyráběných dílů v závodě 
Moravská Třebová, a tím i výrazně rychlejší schopnosti reagovat 
na požadavky zákazníků. Současně se tímto krokem podaří 
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výrazně snížit uhlíkovou stopu produktů, které v současné době putují v rámci výrobního 
cyklu do lakoven v zahraničí.  

A jaký byl stav přípravy projektu kapacitní silnice R 43? Svazek obcí pro výstavbu 
rychlostní komunikace R43 v roce 2021 se v dubnu 2021 obeznámil formou online prezentace 

s výsledky aktualizace technickoekonomické studie (TES) a záměru 
projektu „I/43 Svitávka – Staré Město D35“. Bylo potvrzeno, že 
stávající konstrukce budou využity s ohledem na jejich historický a 
dopravní význam. V předmětném stupni PD bylo rozhodnuto, že 
konstrukce budou využity částečně. Projektant vznesl návrh na využití 

materiálu ze stávajících konstrukcí jinou formou. Např. pro vybudování lícových částí zídek 
a opěr v místech chodeckých a cyklistických tras. 

Stávající těleso „německé dálnice“ obsahuje přibližně 24 konstrukcí, které dosáhly 
téměř 80 let života. V roce 2021 je řešena dokumentace na úrovni 
TES. Minimálně dalších 10 let bude trvat, než bude vyhotovena 
realizační dokumentace a samotná stavba, a to bez pravděpodobných 
průtahů. První vozidla by mohla trasou jet v roce 2035. Stávající 
konstrukce mostů budou poprvé využity po cca 100 letech od svého založení. Současné těleso 
„německé dálnice“ je ve většině pokryto porostem.  

Dle geologického průzkumu bylo prokázáno, že těleso je značně narušeno kořenovým 
systémem. Tento porost však není původní, je tvořen nálety. Těleso je částečně také využíváno 
jako skládka inertního a biologického odpadu. Především v blízkosti obcí potom slouží i jako 
řízená skládka odpadu. Pro využití mostních konstrukcí není provedeno prověření stavebně 
technických vlastností, statického chování a posouzení zatížitelnosti.  

V tomto stupni PD byla provedena pasportizace mostních objektů a hodnocení 
stavebního stavu na základě vizuální prohlídky. Z doloženého 
pasportu vyplývají závady, v podobě trhlin, koroze, průsaků, 
rozvolněného materiálu, který je součástí nosných částí. Stav tělesa, 
izolací a drenáží za opěrnými zdmi je neznámý. Tyto informace 

budou známy až při nezbytném statickém prověření konstrukce pro účely PD DUR. Proto 
doporučujeme upřednostnit kvalitu návrhu trasy dle normových požadavků. 

V druhé polovině roku členové a zástupci svazku řešili ve 
spolupráci se senátorkou Jaromírou Vítkovou nesouhlas s návrhem ŘSD 
a MD realizovat „severní“ úsek v kapacitě tří pruhové komunikace a 
usnesením ze zasedání svazku podpořili zachování varianty čtyřproudé 
komunikace. Finančně obnáší rozdíl čtyřproudé komunikace (16,9 mld. 
Kč) a tříproudé komunikace (12,5 mld. Kč) úsporu cca 4,4 mld. Kč. 
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Ministerstvo dopravy provedlo po volbách nové posouzení varianty „třípruh“, jehož výsledek 
bude znám v roce 2022. 

Závěrem této kapitoly ještě uvedu dokončenou opravu silnice ze Zadního Arnoštova 
do Křenova, která navazovala na úsek  z Jevíčka do Zadního Arnoštova. Tato etapa v délce 

3,6 km spočívala v kompletní obnově konstrukčních a asfaltobetonových 
vrstev vozovky v jednotném šířkovém uspořádání min. 5,5 m. Současně 
byl modernizován odvodňovací systém komunikace a systém zárubních 
a opěrných zdí. Modernizovaný úsek silnice je součástí páteřní sítě silnic 
II. třídy Pardubického kraje. Celkové náklady 71,2 mil. Kč byl rozděleny 

mezi zdroje EU (60,5 mil. Kč) a Pardubického kraje (10,7 mil. Kč). 

Na podzim byla uvedena do provozu také opravená silnice Jevíčko – Jaroměřice, opět 
investiční akce Pardubického kraje. Důležitá dopravní spojka mezi 
malohanáckými sousedy se tak dočkala konečně zásadní rekonstrukce, 
která končila na křižovatce Olomoucká v Jevíčku. Modernizace silnice 
v délce 2,85 km spočívala v kompletní obnově živičných a podkladních 
vrstev. Došlo k modernizaci mostních objektů a provedení dvou nových 
opěrných zdí. Součástí stavby byla též ú prava železničního přejezdu. Náklady se vyšplhaly 
ještě o 12,5 mil. Kč výše než v předchozím případě, celkem tedy na 83,6 mil. Kč 
spolufinancovaných významně z evropských dotačních fondů. 

Na závěr přidám zajímavost z náměstí. Po uzavření bufetu, který dlouhá léta 
provozovala paní Zechová z Biskupic, došlo v listopadu 2021 k jeho 
znovuotevření. Nyní ho provozuje společnost DM Catering z Novičí. 
Kromě rychlého občerstvení nabízí zákazníkům lahůdky vlastní výroby. 
Uvidíme, jak se novým provozovatelům bude na náměstí dařit. 
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VI. Péče o památky, kulturní dědictví 

Nejdůležitější akcí na regeneraci památek byla 1. etapa obnovy hradebního tělesa na 
ul Okružní IV č. p. 310 po havarijním sesuvu. Srážkově nadprůměrný 
červen 2020 s nejvyššími úhrny za posledních 50 až 60 let a podobně 
deštivý červenec se neblaze podepsal na stabilitě části hradeb a podloží 
v Jevíčku v úseku ulice Okružní IV. 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 provedené v minulosti vlastníky 
sousedního pozemku, aby se docílilo snížení terénu dvora. Událost se 
udála velmi rychle, prakticky bez předchozího varování, a naštěstí při 
ní nedošlo k újmě na zdraví ani zásadní majetkové škodě na sousedních 
nemovitostech.  

V 1. pol. roku 2021 byla ve spolupráci se společností INRECO s. r. o. zpracována 
projektová dokumentace na založení základů obnovovaného úseku vč. pilot a následné 

realizace 1. etapy hradební zdi v délce cca 10 m a výšce 3 m. Založení 
základů bylo zpevněno vrtanými pilotami s ocelovými výztužemi a 
navazujícím posílením ocelových armatur. Hydrogeologický průzkum 
totiž prokázal vysokou hladinu spodní vody, proto bylo provedeno 
celkem 11 vrtů ve hloubce 6 m. Obnovu ve výši 2,5 mil. Kč vč. DPH 

realizovala místní stavební firma TOFRA stavby s. r. o. za přispění dotace MK z Programu 
regenerace ve výši 836 tis. Kč. 

I v tomto roce jsme se zaměřili na obnovu drobných sakrálních památek. Nejen na 
základě upozornění jednoho z občanů se město rozhodlo provést 
restaurování barokního tzv. Dworschakova kříže podél účelové 
komunikace mezi Jevíčkem a Vískou u Jevíčka na pozemku p. č. 5019 v 
k. ú. Jevíčko-předměstí. Kamenný kříž je staticky poškozen (praskliny v 
kameni, zvětralé základy), proto byl demontován, aby mohl být zhotoven nový základ.  

Poškozená reliéfní výzdoba kříže byla doplněna, stejně tak chybějící dolní končetiny 
plastiky Krista byly nově doplněny a kříž byl po restaurátorském zásahu opětovně usazen. 

Podle informací v publikaci Františka Plecha v publikaci "Kříže, 
plastiky, pomníčky na katastru města Jevíčka" z roku 2007 stál tento 
barokní kříž v tomto místě už době prvního josefínského mapování 1764 
– 1768. Letopočet 1817 označuje patrně rok, kdy byl renovován. 
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Obnova kříže kamenosochařskou dílnou pana Petra Hemzala byla spolufinancována 
Pardubickým krajem. Celkové náklady: 99.500 Kč, Dotační podpora: 40.000 Kč. 

Další drobnou regenerací byla obnova pomníku Petra Müllera v k. ú. Jevíčko-
předměstí. Jedná se o kvádrový pomník (mohylu) s původně bronzovou 
deskou, skautskou lilií a textem „Petr Müller popraven nacisty 3. 10. 
1944 ve Vratislavi ve věku 27 let“ je umístěn před „Pionýrskou chatou“ 
ve Smolenském údolí. Pamětní desku nechali odlít v roce 1947 Jevíčští 
skauti u firmy Českomoravská Kolben-Daněk. Renovace pomníku byla provedena v roce 1974. 
Původní deska byla nahrazena žulou.  

Petr Müller byl předválečným vůdcem skautů v Jevíčku. Byl zabit nacisty za své 
politické přesvědčení, v boji za svobodu své vlasti. Svými vlasteneckými činy a hrdinstvím se 
stal vzorem dnešní mládeži. Jeho jméno nese 28. oddíl jevíčských skautů. Pomník se nachází 
v lokalitě tábořiště s chatou v majetku města, která stojí na místě původní skautské chaty.  

Pomník vyžadoval na podnět jevíčských skautů celkovou údržbu. Některé ze žulových 
kamenů musely být připevněny, z pomníku byly odstraněny mechy a řasy pomocí regulovaného 

tlaku vody. Dále byly odstraněny dožité a zvětralé spáry, následně bylo 
provedeno nové spárování. Nápisová deska byla očištěna, písmo nově 
vystříbřeno. Celý pomník byl opatřen hydrofobním nátěrem. Realizace 
Petr Hemzal, celkové náklady 50.500 Kč. 

V roce 2021 bylo dokončeno restaurování Mattioliho herbáře. Tento herbář je jednou 
z nejstarších knih v našem muzeu. V evidenční knize byl původně uveden pod číslem 1140 a 
druhý výtisk s číslem 1141, ale ten se v muzeu již nenachází 
(pocházel ze sbírky původního muzejního spolku). Jaký je osud knihy 
pod signaturou 1140? Podle zápisu byl do Vlastivědného muzea v 
Jevíčku věnován učitelem Kouřilem z Roubaniny a to 18. 8 .1927 na 
základě souhlasu tamější místní školní rady. Tento herbář byl vydán roku 1562 a vytisknut v 
Praze tiskařem a nakladatelem Jiřím Melantrichem z Aventina.  

      Jak informovala čtenáře zářijového zpravodaje vedoucí městského muzea, autor knihy 
Pietro Andrea Gregorio Mattioli – počeštěně Petr Ondřej Mattioli, se narodil 
roku 1501 v Sieně, Itálii. Medicínu studoval v Sieně a Římě. Jako lékař 
působil v Sieně, Římě, Tridentu a Gorizii. Mezi léty 1554 - 1564 působil jako 
osobní lékař místodržícího Českého království arciknížete Ferdinanda 
Tyrolského. Jeho stěžejní práci Herbář aneb Bylinář (v českém překladu 
Tadeáše Hájka z Hájku) byla vydána, jak je uvedeno výše.  

Autor herbáře se zajímal o botaniku a využití známých i méně známých rostlin při 
léčbě tehdejších neduhů a nemocí. Své poznatky a vědomosti z biologie publikuje i v jiných 
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Melantrichem vydávaných pracích. I sám herbář byl za života autora opětovně vydáván, 
téměř pokaždé byl doplněn a rozšířen o další poznatky. Jeho práce byly postupně překládány 
do němčiny, latiny a italštiny.  Dá se říct, že po vydávání tištěných biblí je to dosud nejvíce 
vydávaná kniha.  

Jak už bylo uvedeno výtisk Mattioloho herbáře se do našeho muzea dostal v roce 1927, 
v jakém stavu se neuvádí. Ale protože byl užíván ve škole, jako pomůcka při výuce botaniky, 
prošel mnoha rukama a nebyl ušetřen ani působení prachu a vlhkosti. Jeho stránky i vazba 
byly značně poškozené a na jeho stavu se podepsal i nedokonalý zásah 
v minulosti při snaze o jeho „opravu“. Proto Městské muzeum v 
Jevíčku za velké pomoci zřizovatele města Jevíčko přistoupilo k jeho 
restaurování. Byly zajištěny finanční prostředky z grantu 
Pardubického kraje (45 tis. Kč) a odborná práce studentů a pedagogů z Univerzity Pardubice, 
Fakulty restaurování – Atelieru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů v Litomyšli. 
Práce to byla náročná, zdlouhavá, a to i díky přerušení výuky na VŠ vlivem covidových 
opatření. 

      Autorka provádějící restaurátorský zákrok díla - Marie Vaňková - nás krok za krokem 
seznamuje v práci nazvané „Komplexní restaurování kolorovaného starého tisku“, se všemi 
procedurami, kterými kniha prošla (například: optický průzkum a fotodokumentace, vstupní 
analýzy, průzkum fyzického stavu objektu, demontáž knižního bloku, suché a mokré čištění 

papírové podložky, fixace razítek, dolévání ztrát v knižním bloku, a to 
je jen část úkonů). Další práce na knize byly spojeny s opravou desek 
potažených usní a následně seřazení jednotlivých stránek a složení celé 
knihy, pomocí nové vazby, do původní ale zcela „nové“ podoby. 

Restaurovaný Mattioliho herbář  je opět k vidění ve vitríně Městského muzea v Jevíčku 
včetně veškerého zbytkového nebo nahrazeného materiálu z původní knihy. 
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VII. Činnost městského muzea, archeologické bádání na území města 

 
Jak vidno z podkladů vedoucí městského muzea Mgr. Heleny Ulčové, nebyl v roce 

2021  provoz Městského muzea zásadně omezen, otevřeno bylo pro veřejnost 63 dnů. Přesto 
se stále na návštěvnosti projevovala koronavirová opatření (hygienická nařízení, nošení 
roušek, rozestupy či početní omezení). V muzeu je i nadále stálá expozice, i když je využíván 
i nově získaný mobiliář, dochází pouze k přeinstalování a částečnému vyřazení starých 
výstavních vitrín. Stále pokračuje i odvlhčování prostor, které díky tomu ztrácejí vysokou 
relativní vlhkost. 

Městské muzeum se opět zaměřilo na přípravu výstav pro veřejnost. V měsíci lednu 
ještě pokračovala výstava z roku 2020 k výročí založení a následně 
pokračování výroby čepelek v Jevíčku (rok zahájení výroby 1950). Rok 
2021, byl vyhlášen rokem „významných osobností města a okolí“, proto 
byla instalovaná kombinovaná výstava, jako připomínka povýšení 
města na město královské. Ústřední osobností byl Přemysl Otakar II, 
označovaný jako král železný a zlatý (výstava byla zapůjčená spolkem Města Otakarova 
z jižních Čech).  

Muzeum obohatilo výstavu o archeologické sbírkové předměty zapůjčené 
z Regionálního muzea Litomyšl. Keramika se týkala středověkého 
vývoje města a byla z nálezových situací záchranného archeologického 
výzkumu nejen z náměstí ale i z ulice Barvířské. Výstavu doplňovaly 
panely o vlastivědných badatelích Františku Plechovi a Jaroslavu 
Mackerlem a práce dětí z výtvarného oboru ZUŠ Jevíčko.  

Poslední výstava byla opět zapůjčená, a to z Bratislavy, její název „Čokoláda 
v Československu“ ukazovala vývoj výroby a pestrost sortimentu této sladké pochoutky. 
Městské muzeum pro jednotlivé výstavy připravuje scénáře, popisky a články. Rovněž provádí 
i jejich instalaci za pomoci pracovníků zřizovatele muzea.  

Rodina Plechova (dcera a vnuk) darovala muzeu velkou část 
materiálů z archívu pana Františka Plecha (listový materiál, knihy, 
hudebniny, a i část archeologických nálezu od kostelíčka sv. Bartoloměje, 
které pan Plech za svůj život sám nasbíral). I přes nedostatek místa 
v muzejním depozitáři, byla tato pozůstalost přijata. Po uspořádání bude 
dar zajisté sloužit zájemcům o studium místní historie.   

Restaurátorská škola z Litomyšle předala zpět muzeu již zrestaurovaný Mattioliho 
herbář, viz informace v předchozí kapitole. Muzeum Boskovicka (zastoupené PhDr. A. 
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Štrofem) si zapůjčilo pro akci „Pasování na archeologa“ repliku bronzového meče. S muzeem 
spolupracují i členové „Historicko-vlastivědného kroužku“, byla uskutečněna návštěva rodiny 
Purketovy za účelem získání informací a vzpomínek o panu Františku Továrkovi, pro článek 
do zpravodaje.  

Ke konci roku byla uskutečněna přípravná jednání pro rok 2022, tedy pro možnou 
žádost o grant Pardubického kraje na restaurování palných zbraní, které 
se nachází v muzeu. Dotázanou organizací bylo Technické muzeum 
Brno, oddělení restaurování v Židenicích. Rovněž v průběhu roku byly 
z Regionálního muzea Litomyšl vráceny zapůjčené sbírkové předměty 
(část bronzového depotu, fotografie, knihy atd.), které byly zapůjčeny 
pro výstavu „Báječní archeologové“. Městské muzeum pro informování veřejnosti uveřejňuje 
o své činnosti články v místním tisku. Dále je každoročně navazována spolupráce při 
archeologickém průzkumu vedeným profesorem Eduardem Droberjarem. 

Město Jevíčko dlouhodobě uvažuje o přesunutí muzea do nových prostor. Stávající 
místnosti 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 jsme se rozhodli do budoucna využít přízemní prostory po bývalé jídelně a 
vývařovně v prelatuře kláštera a umístit sem výhledově muzejní sbírky 
a exponáty. Za tím 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. A 
protože se nacházíme v útrobách kulturní památky, budeme se na financování stavebních 
úprav využít dotační prostředky z Ministerstva kultury. 

Dále se tedy budu věnovat archeologickému výzkumu v Jevíčku roce 2021, jak o něm 
informoval prof. Droberjar veřejnost prostřednictvím zpravodaje: 
„Letošní archeologický výzkum na sídlištní lokalitě ze starší doby římské 
v poloze Nad Žlíbkami (též Pod Příčnou cestou II) byl realizován od 
sklonku srpna a zejména v zářijových dnech. Již třetí etapa výzkumu 
této lokality poskytla důležité poznatky. Primárně jsme se zaměřili na 

dvě hlavní otázky, tj. shromáždit přírodovědná data (odebírání vzorků z výplní objektů a 
vrstev na plavení) a objasnit úlohu předpokládaného příkopu zjištěném vloni.  
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Zatímco vzorky z objektů se zatím zpracovávají a výsledky budou známé až po novém 
roce, příkop částečně patrný z geofyzikálního měření byl skutečně potvrzen. Na dvou místech 
byl hydraulickou svahovačkou proříznut a následně po začištění profilů nás udivil svojí šířkou 

(8–10 metrů) a hloubkou (téměř tři metry). Podle superpozice s mladší 
vrstvou osídlení ze 2. s toletí a zejména podle několika keramických  
střepů z horní části výplně bylo možné konstatovat, ž  e jde o část 
pravěkého objektu zřejmě z pozdně lengyelské kultury z počátku 

eneolitu (pozdní doby kamenné). Důležité poznatky pocházejí i ze zkoumání několika objektů 
a sídlištní vrstvy z doby římské, která obsahovala velké množství nálezů (fragmenty 
germánské keramiky, velké kusy mazanice, zvířecí kosti a další artefakty).  

Cenný je pohřeb psa uložený ve vrstvě ze starší doby římské. Do konce se nám podařilo 
objevit i vzácné fragmenty masivní římské importované zásobnice a 
řadu střepů z jiných římsko-provinciálních nádob. Součástí letošního 
výzkumu byl i  průzkum magnetometrem severně od zkoumané 
plochy. Potvrdil výskyt dalších zahloubených objektů, mj. dvou 
velkých polozemnic. Výzkumu se zúčastnili jako i v jiných letech 
studenti archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a letos i studenti 
archeologie z univerzity v Lodži.  

Rozhodně v příštím roce, pokud nám to zemědělské práce na poli dovolí, tak bychom 
chtěli ve výzkumu pokračovat a zaměřit se na ony dvě velké zahloubené polozemnice (tzv. 

germánské chaty) velmi pravděpodobně ze 2. poloviny 2. století, resp. 
z doby markomanských válek, jak předpokládáme i u většiny jiných již 
zkoumaných objektů. Na závěr bych chtěl vyjádřit své velké poděkování 
za pomoc, které se nám dostává z vedení města Jevíčka, a to nejen během 

samotného terénního výzkumu.  

Obzvláště důležitým je letošní rok, jelikož jsme se rozhodli v Jevíčku 
založit Centrum římsko-germánské archeologie (CERGA), kde bychom od 
příštího roku rádi prezentovali moderní formou výsledky dosavadních 
výzkumů. O dalších krocích Centra budeme v brzké době všechny 
zainteresované informovat a můžeme se na to těšit. Prof. PhDr. Eduard 
Droberjar, Ph.D.“ 

Velice milým počinem prof. Droberjara bylo předání děkovných listů jménem 
Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové podporovatelům 
archeologického výzkumu germánského osídlení v Jevíčku. Poděkování 
obdržel kromě bývalého starosty Ing. Müllera také současný starosta a 
další. Jak již zaznělo v předchozím odstavci, je dlouhodobým plánem 
města vybudovat stálou expozici při městském muzeu a také badatelské 
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zázemí. Jedenáct sezón odkrývání nálezů z doby římské i nález legionářského pochodového 
tábora k tomu zavazuje. 

Město Jevíčko navázalo na loňské odhalení  informačního panelu před jevíčským 
hřbitovem vydáním skládačky s názvem „Germáni v Jevíčku 
v době Římské“. Tento propagační materiál stručně shrnuje 
dosavadní výzkumy prof. Droberjara na jevíčském katastru a pro 
zájemce je k dispozici v Turistickém informačním centru. 

Kapitolu věnovanou muzeu a archeologii opět jako vloni 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 nového sběrného dvora na ulici 
Třebovské. V rámci kontroly staveniště pracovníky Regionálního muzea 
v Litomyšli, kteří prováděli v letním období v místě záchranný 
archeologický výzkum, byl zachycena jeden archeologický objekt – pravěká hrobová jáma. Na 
základě nálezu dvou keramických nádob lze hrobovou jámu časově zařadit do období eneolitu, 
přesněji k lidu se šňůrovou keramikou (2900 – 2500 př. n. l.). 
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VIII. Osobnosti města a podpora spolků, 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. I 
pro rok 2021 tato anketa proběhla. 

S ohledem na přísná covidová opatření bylo však posunuto vyhlášení výsledků 
z obvyklého začátku následujícího roku na pozdější termín. Výsledky ankety 
za rok 2021 jsou po nominacích veřejnosti a rozhodnutí rady města 
následující. V oblasti Osobnost spolkového života získala nejvíce hlasů 
skautská vedoucí Mgr. Alena Votroubková, v oblasti Kolektiv spolkového 
života dostali nejvíce hlasů 98. oddíl Old  skauti Františka Plecha. 

Památku Františka Plecha vzpomenuli skauti v rámci „Dne 
otevřené jevíčské věže a vzpomínání na pana učitele Františka 
Plecha“. Setkání proběhlo 31. října 2021 v prostoru před věží 
s ukázkami prací nezapomenutelného kronikáře města. Panel 
připravilo městské muzeum vs spolupráci s místostarostou. V rámci 
akce byla odhalena pamětní deska panu Plechovi umístěná na soklu městské věže, nechal ji 
zhotovit Ing. Pavel Vykydal. Akce se účastnil také Otec Josef Slezák, který desku požehnal. 

V oblasti přínosu pro město a služeb občanům navrhnul starosta ke stávajícím 
návrhům nominovat lékaře prim. MUDr. Pavla Bartoně, pr im. MUDr. 
Helenu Blažkovou, MUDr. Alenu Jagošovou a MUDr. Janu Melkovou, 
která v roce 2022 oslaví čtvrtstoletí svého působení v Jevíčku. Předání 
ocenění osobnostem se uskuteční až v roce 2022 v rámci zahájení oslav100 
let skautingu v Jevíčku.  

Město opět podpořilo činnost spolků v Jevíčku dotacemi v rámci grantového systému. 
V systému lze čerpat celoroční i jednorázové akce, provozní náklady spolků, příspěvky na 
konání letních a příměstských táborů a cestovní výdaje na významné akce. Finanční rámec 
grantového systému je 750.000 Kč. Například na celoroční činnost město poskytlo 278.800 
Kč (14 žadatelů) a na jednorázové akce 90.800 Kč (10 akcí). 

 Co se týče činnosti Římskokatolické farnosti vybírám alespoň 
hlavní informace od  jejího administrátora Josefa Slezáka. V roce 
2021 byla dokončena přeložka vedení elektřiny u kostelíčku sv. 
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Bartoloměje z horního do podzemního. V kostele NPM byly umístěny dvě nové skříně do 
sakristie za cca 240 tis. Kč od uměleckého truhláře pana Jaroslava Doskočila. V kostele se 
dále vyměnily reproduktory ca částku cca 100 tis. Kč a rovněž probíhala údržba varhan.  

Z dotace Pardubického kraje proběhl panem Dušanem Rohlíkem restaurátorský 
průzkum stavu dřevěných součástí bočních oltářů v ceně 105 tis. Kč, z toho 60 tis. Kč byla 

krajská dotace. Ve farní zahradě byl opraven přístřešek a kůlna vedle 
městské věže za cca 160 tis. Kč ve spolupráci s městem byl vyspraven 
kus hradeb přiléhajících k věži. Také byly vyměněny stupně schodů před 
farou za žulové, šlo o dar od paní restaurátorky Niny Jindřichové 

z Mníšku pod Brdy. Na jaře probíhaly nedělní mše na farní zahradě a ostatní akce, kromě 
pouti NPM byly omezeny vlivem covidu. 
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IX. Kulturní akce, sportovní a volnočasové aktivity 

 
Rok 2021 byl dalším tematicky zaměřeným rokem, a sice na významné osobnosti 

spojené s naším městem a regionem. Po loňském roce věnovaném 
paměti židovské byly tyto výrazné individuality připomínány 
zejména na stránkách literární a vlastivědné přílohy Iniciály pod 
editorským dohledem Rudolfa Berana. Vedle z míněných Iniciál s 
historicko-vlastivědnými texty erudovaných autorů bylo připravováno vydání populárně 
naučné knihy o osobnostech Jevíčska a jeho okolí – „Kořeny“.  

Autorem knihy je Oldřich Koudelka spolupracující s městem již na vydařené knize 
„Jevíčko“, která spatřila světlo světa v jubilejním roce 2018. Hlavní akcí 
roku osobností byl pak bude multižánrový festival Jevíčkovění, který byl po 
zkušenostech z loňského roku naplánován jako komornější, ale přitom 
unikátní díky zapůjčení výstavy o urbanistickém odkazu českého Krále 
Přemysla Otakara II., jež dal vzniknout mnoha českým a moravským 

městům. Součástí prezentace budou také kopie pohřebního jablka a žezla panovníka 
zahynuvšího v bitvě na Moravském poli 26. srpna 1278. 

V roce 2018 uplynulo 740 let od smrti pátého českého krále ve zmiňované bitvě na 
Moravském poli. Při této příležitosti vznikla z iniciativy spolku Města 
Otakarova z. s. výstava Přemysl Otakar II. – král, rytíř, zakladatel. 
Putovní výstavu o životních osudech, vládnutí a odkazu pátého českého 
krále jsme představili díky navázání spolupráce v loňském roce 3. června v 
jevíčské synagoze. Důvod je prostý – právě z vůle „krále železného a 
zlatého“ byly Jevíčku v roce 1258 uděleny výsady královského města s právem magdeburským 
a právem mílovým.  

Samotná privilegia by však nemohla přispět k hospodářskému rozmachu mladého 
města, proto český král k těmto právům připisuje téhož roku i třináct 
okolních vesnic. Díky urbanistické činorodosti Přemysla Otakara II. 
přibylo jen v českých zemích za jeho čtvrtstoletí vlády prokazatelně 
více než 30 královských měst, k nimž se řadí i malohanácké Jevíčko. 

V garderobě panovníka doprovodil výstavu hrou na dobové nástroje známý muzikoterapeut 
Lubomír Holzer. 

Jubilejní 10. ročník múzicko-edukativního festivalu 
Jevíčkovění proběhnul v tradičním termínu 3. – 4. června nejen jako 
oslava koryfejů našeho královského města, jak ostatně jinak v Roce 
osobností malohanácké metropole, nýbrž byla zrovna tak dobrou 
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příležitostí pro setkání mnoha svébytných osobností z oblasti kultury a vzdělávání mládeže.  
V pátečním večeru se na jevíčské scéně připomněli mnozí, ve městě nikoli neznámí performeři, 
literáti, hudebníci a výtvarníci.  

Olomoucký vysokoškolský profesor, romanopisec a dramaterapeut Milan Valenta, 
patrně otec všech projektů s příponou „vění“ - Mikulovění, Holešovění, Javoříčkovění apod., 

přivezl do Jevíčka populárního českého spisovatele, držitele 
literárního ocenění Magnesia Litera Petra Stančíka. Ten zde 
představil svůj nejnovější román „Pravomil“. Nechyběli ani 
vícenásobný finalista české národní slam poetry, šternberský básník a 

poetoterapeut Pavel Svoboda či pražský Malohanák a lidový vypravěč Milana Nechuta, 
partajníci z uničovské Strany houpacího koně a mnozí další coby hosté Klubů rozmařilé 
poezie. O hudební doprovod se postaraly Bluemy a Střemkoš.  

Jevíčkovění nastartovalo konání dalších tradičních akcí – v červenci se v zahradě 
zámečku konal „Malohanácký harmonikář“. V polovině srpna proběhla „Jevíčská pouť“, 
tentokrát se kulturní program odehrál v Panském dvoře za základní 
školou. Hlavní hvězdou večera byla zpěvačka Leona Machálková. O 
týden později pak oslavili svoji pouť arnoštovští. Akcí však bylo 
vzhledem ke známým skutečnostem oproti předloňskému roku 
poskrovnu. Vzpomenu jen, že v září zahrál v synagoze známy hráč na mandolínu Radim 
Zenkl. 

 Půlkulatý 45. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu Závod míru 
nejmladších 2021 v náhradním termínu 25. až 27. 6. absolvovalo 144 cyklistů z patnácti zemí. 

Cyklisté během tří dnů absolvovali 5 etap a ujeli 204 závodních 
kilometrů okolím Jevíčka. Závod v Jevíčku zahájil starosta města 
Dušan Pávek. Start i cíl 1. etapy – prolog, byl na ulici Svitavská. 2. 
etapa měla start v Moravské Třebové a zavedla závodníky na stoupání 

na Hamperk, Maratov v Hartinkově a do Šubířova.  

3. etapa měla start i cíl ve Velkých Opatovicích a jelo se pět jevíčských trianglů. 4. 
etapa, tzv. královská, odstartovala z Úsobrna a zavedla cyklisty na Skřípov, Březsko, 
Kladky, 2x na Šubířov. Záznam ze 4. etapy natáčela redakce čt sport. Odvysílán byl v úterý 
během 4. etapy Tour de France dne 29. 6. Do závěrečné časovky nastoupilo již jen 142 cyklistů 
kteří absolvovali 5. etapu, časovku na 15 km do Březin a zpět. 

Vyhlášení výsledků v neděli odpoledne proběhlo v Panské 
dvoře. Celkovým vítězem se stal dánský závodník Theodor Storm 
z týmu Roskilde, druhý byl Slovák Samuel Novák a třetí Polák 
Filip Gruszczynski. Ceny předali zástupci sponzorů. Tuto 
významnou sportovní a společenskou akci reprezentující Jevíčko a 



 Zápis do kroniky města Jevíčko za rok 2021 
 
 

 

34 
 

celý region by nebylo možné uspořádat bez podpory řady partnerů a sponzorů: Pardubického 
kraje, měst Jevíčka, Moravské Třebové, Velkých Opatovic, obcí Úsobrna a Biskupice, Czech 
Blades s. r. o., Sklárny Moravia a. s. Úsobrno, REHAU s. r. o., Techniserv IT  s. r. o. a 
dalších. 

Další odstavce budu věnovat Žlíbkám, jedinečnému sportovnímu areálu uprostřed 
města. Volnočasový areál Žlíbka vznikl pod původním názvem Tyršova plovárna již v roce 
1932 jako hájemství jevíčských nositelů sokolských myšlenek, 
přičemž místní jednota se dobou vzniku v roce 1892 řadí k 
nejstarším jednotám v župě Krále Jiřího. Na počátku třicátých 
let 20. století pak ustanovená vodní skupina v čele prof. 
Josefem Ryšem a Ing. Janem Vrbkou za podpory dalších sokolských představitelů se chápe 
příležitosti užívat vodní nádrž ve Žlíbkách, která je součástí rozsáhlého melioračního 
projektu v oblasti Malé Hané, ke sportovním účelům. 

Budují tak plovárnu s hladinou 2.800 m2 a zázemím – hudebním altánem, kabinami, 
dvěma tenisovými kurty a restaurací. Později je dobudována kuželna, hospodářská budova a 

záchody, předválečný rozvoj vrcholí výstavbou Tyršova cvičiště o 
rozměrech 47,5 m x 120 m. O vybudování areálu Tyršovy plovárny se 
kromě výše zmíněných nejvíce zasloužili členové tehdejšího výboru Sokola 
v čele se starostou Františkem Člaňkem a zvláště pak dlouholetý člen 

jevíčské jednoty PhMr. František Till, který zakoupil většinu pozemků a Sokolu je daroval. 
O údržbu plovárny se pak dlouhá léta staral zmíněný Ing. Jan Vrbka. 

 V současné době je areál vlastnicky rozdělen mezi čtyři subjekty – vlastníkem 
přístupové cesty a betonové vodní nádrže je město Jevíčko, 
odkalovací nádrž je v majetku České republiky, pozemky v areálu jsou 
vlastnictvím Tělocvičné jednoty Sokol Jevíčko a budovu sportovní 
haly vlastní Tělovýchovná jednota Jevíčko. Zastupitelstvo města 
Jevíčko již v červnu 2014 schválilo záměr převodu majetku obou 
tělovýchovných organizací do svého vlastnictví. Hlavní motivací bylo získání stabilního a 
seriózního partnera jevíčské tělovýchově v osobě města, který by byl nositelem rozvoje tohoto 
jedinečného sportovního a volnočasového areálu. 

 Důležitým faktorem pak je i skutečnost, že stavba sportovní haly TJ Jevíčko stojí na 
pozemku jiného vlastníka, a to Sokola Jevíčko. Tento „majetkový nesoulad“ by byl vyřešen 

právě převodem stavby haly a pozemků na město Jevíčko, neboť není 
v silách místních organizací investovat do rozsáhlých oprav a 
udržovacích prací. Proto již několik let jednáme s Českou obcí 
sokolskou v Praze, protože původně zamýšlený bezúplatný převod 
není ze strany Předsednictva ČOS aktuálně akceptován. V současné 
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době je tedy ve hře odkup pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Tento postup 
se naštěstí netýká objektu sportovní haly, která by byla městu převedena ze strany TJ Jevíčko 
podobně jako vodní nádrž gratis či za symbolickou cenu. 

 A protože je město vlastníkem vodní nádrže, či chcete-li přírodního koupaliště, jednalo 
zastupitelstvo také o koncepčním řešení udržování dobré kvality vody, a to včetně vzniku 
nového vodního zdroje. V zastupitelstvu byl tedy projednán návrh 
studie pro vybudování biotopového koupaliště, které představil jako 
možné řešení ke zlepšení kvality vody Ing. arch. Roman Svojanovský. 
Kopaná studna by pak plnila funkci zdroje vody pro vodní nádrž. 
Výsledek všech těchto záměrů je zatím nejistý, domníváme se však, že 
město musí vyvíjet postupnou aktivitu k majetkoprávnímu vypořádání areálu a zlepšení 
podmínek pro vodomilné spoluobčany a návštěvníky města. 

 Žlíbka jsou kromě celoročního sportování dějištěm tradičních akcí jednou z nich je 
„Noční pochod na Hušák  - memoriál MVDr. Jindřicha Kleibla“ pořádaný každoročně 
poslední pátek v měsíci červnu. 9. ročník startoval tradičně v 16:30 z Tyršovy plovárny, 
zájemci mohli ještě před samotným začátkem navštívit Jevíčskou věž, která je na pochod vždy 

otevřena. Memoriálu se v roce 2021 zúčastnilo 132 turistů, z Jevíčka, 
Biskupic, Chornic, Vísky, Městečka Trnávky a a Velkých Opatovic. 
Na startovném se vybralo 1760 Kč, které se Sokol Jevíčko rozhodl 
poukázat na transparentní účet pomoci obětem a řešení pustošivých 
následků tornáda na jižní Moravě. K poslechu a tanci po návratu 

zahrála kapela Kázeň, která k pochodu neodmyslitelně patří, a na večerní zábavu, kterou 
odstartovaly rytmy a zpěv blues-rockových Bluemy se přišlo z Jevíčka podívat téměř dvě stě 
dalších diváků. 

 V sobotu 31. 7. 2021 proběhl na kurtech ve Žlíbkách tradiční deblový tenisový turnaj 
seniorů „O jevíčskou věž – memoriál Přemka Ryše“, 16. ročník. Turnaje se zúčastnilo 8 dvojic 
z TC Jevíčko, Prahy Radotína a Slovanu Svobody. Letošní ročník 
opět vyhrála jevíčská dvojice Rudolf  Grepl ml. a Bronislav Wetter. 
Ve finále se utkala s pražskou dvojicí Vlasta Sommer, Miloš 
Táborský. O víkendu 7. 8. - 8. 8. 2021 pak proběhl tradiční tenisový 
turnaj „O Jevíčskou věž a pohár města“. Turnaje se opět zúčastnil 
velký počet hráčů z Jevíčka, Brna, Letovic, Blanska a dalších měst. Vítězem dvouhry se stal 
Kryštof Vítek z SK Tenis Tišnov. Čtyřhru vyhrál Karel Modrák s Kryštofem Vítkem. Pro 
malé příznivce bílého sportu byl připraven Petrem Veselkou na konci července pětidenní 
tenisový kemp, což je velmi chvályhodné. 

 Mezi oběma tradičními tenisovými turnaji proběhl v sobotu 24. července 17. ročník  
míčového sedmiboje dvojic. Sedmiboje se zúčastnilo 11  dvojic z Mor. Třebové, Vel. Opatovic, 
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Brna, Jevíčka a okolí. Utkaly se v tenise, pingpongu, nohejbale, 
petangu, basketbale (hody na koš), házené (hody na bránu) a fotbale 
(kopy na přesnost). Pořadí na prvních čtyřech místech. Zvítězili 
Radomil Sedlák, Rudolf Grepl těsně o jeden bod před  Patrikem 
Vrbickým a Lubošem Vykydalem. 

Pokračovat budu informacemi o anketa „Nejlepší sportovec okresu Svitavy pro rok 
2021“, která probíhá pravidelně v Tylově domě v Poličce. Pořadatelem této tradiční ankety je 
Regionální sdružení sportů Svitavy – ČUS Pardubického kraje. I naše město nominovalo 
úspěšné sportovce, kteří nám dělají dobrou reklamu v tuzemsku i zahraničí.  

Twirlerka Natálie Zikmundová, mistryně ČR a čtvrtá z mistrovství Evropy obsadila 
5. místo v kategorii dorostenců, prvoligový fotbalista a autor 9 
ligových gólů Pardubic v loňské sezóně, David Huf, byl oceněn v 
kategorií „Krajánek“. Natálie navíc předvedla v rámci společenského 
večera velice povedené vystoupení a prezentovala krásu svého 
sportovního odvětví. David Huf obdržel ocenění z rukou legendárního 
hokejisty a trenéra Vladimíra Martince, několikanásobného mistra světa a olympijského 
medailisty.  

Fotbalový oddíl SK Jevíčko měl k 31. 12. 2021  má 127 členů registrovaných v IS 
FAČR, kteří působili v těchto družstvech: přípravka, žáci, dorost a 
muži. Hlavní činnost oddílu spočívala v zajištění pravidelné tréninkové 
činnosti všech družstev (2 - 3 x týdně) v průběhu celého roku, pořádání 
domácích mistrovských utkání všech družstev, zajištění dopravy na 

zápasy na hřištích, údržbě areálu v provozuschopném stavu.  

Kromě toho T.J. SK Jevíčko organizovala v loňském roce rozloučení s prázdninami a 
její členové pomáhali při zajišťování společenských akcí pořádaných 
městem nebo jinými organizacemi. Všechny důležité informace o 
klubu, jeho historii a úspěšnosti družstev si může zájemce najít na 
jejich novém webu. Z dalších sportovních oddílů zmíním aktivity 
Basketbalového klubu Jevíčko, který po nucené pauze opět navázal 
na tréninkovou činnost a na konci srpna uspořádal  streetballový turnaj  trojic.  

Jevíčské skauty ani covidový rok neodradil od pestré činnosti pro svoje členy. Podařilo 
se jim v první polovině července uspořádat chlapecký tábor „Zaklínač“ 
a dívčí tábor „Harry Potter“. Na tábořiště do Trhonic u Jimramova 
tak postupně odjelo 20 jevíčských skautů a skautek. Kromě toho se 
druhé polovině července jsme se starší skauti vypravili na pětidenní 
putovní tábor do Českého Švýcarska.  
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Ač jim velkou část putování propršelo, akci si hodně užili a z 
Hřenska do Děčína ušli 85 km, každou z nocí jsme spali pod převisy. 
Prošli nejzajímavější místa národního parku, mj. navštívili Pravčickou 
bránu, Dolský mlýn, Mariinu vyhlídku, Vilemininu stěnu, Dutý kámen, 
Falkenštejn, Tokáň, Úzké schody, Stříbrný a Zlatý vrch, Jehlu, 
Pekelský důl, Ponorku, Sluneční bránu, Růžovou, Spálenisko, Labskou stráž, Sněžnickou a 
Stoliční horu. 

Nesmíme ale zapomenout na volnočasové aktivity našich dříve narozených 
spoluobčanů, a tak vzpomenu zástupce turistů mladodůchodců a svazu postižených 

civilizačními chorobami. Zatímco u první skupiny probíhaly pravidelné 
středeční výšlapy po okolí podle jejich motta: „Kdo přijde, ten jde“, 
druhá skupina měla možnost konat svoje výlety a zájezdy zejména ve 
druhé polovině roku. Za největší zážitek pak sami členové označili 
divadelní představení Mamzelle Nitouche v Olomouci a zejména pak 

zájezd do Moravského Krumlova na výstavu Muchovy Slovanské epopeje. 

Komise mládeže připravila závěrem roku pro děti aktivizační hru „Poznávej své město 
a okolí“. Principem hry bylo vyplnit hrací kartu s otázkami, které se 
vztahovaly k pamětihodnostem a místům ve městě. V průběhu 
šestnácti dní děti navštívili 12 míst v Jevíčku a okolí, kde zjišťovaly 
odpověď na otázku k danému místu. Ze správných odpovědí vzešla 
tajenka. Předání cen se uskutečnilo 17. 11. 2021 na odpoledním setkání u příležitosti 
připomínky výročí 17. listopadu 1989. 
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X. Školství a vzdělávací aktivity, knihovna a cestovní ruch 

 
MŠ Jevíčko je 4 třídní. Ve třech třídách jsou děti stejných věkových skupin, čtvrtá 

třída je heterogenní (smíšená). Každá třída má své logo a název: Koťátka, Sluníčka, Kapříci,  
Kosáčci. Po 40 letech došlo k výměně nábytku u Sluníček. Postupně se bude měnit i v dalších 
třídách. Budovu obklopuje zahrada s pískovišti, průlezkami a 
skluzavkami. Každoročně se jej paní ředitelka snaží zvelebovat. Vloni 
přibyl nový přístřešek – altán z dotace SZIF. Na konci školního roku 
proběhlo právě na zahradě MŠ za účasti rodičů pasování na školáky. 

Ve školním roce 2021/2022 měla školka 8 učitelek včetně ředitelky na plný úvazek a 
1 učitelku na 2 hodiny „na překryv“, 2 asistentky pedagoga k dětem se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 2 kuchařky, 2 uklízečky, domovníka a účetní, která je zároveň 
vedoucí stravování. Zapsáno bylo 95 dětí a na konci školního roku odešlo do ZŠ 25 dětí. 

Téměř celý školní rok byl opět poznamenán covidem. Situace se zlepšila až na jaře, kdy 
se konečně mohly pořádat " Čarodějnice " a "Rozloučení s předškoláky" na 
zahradě MŠ a děti vyrazily i na výlety. Ve školce probíhala 
nadstandartní zájmová činnost pro starší děti: Hra na zobcovou flétnu, 
Muzikoterapie, Cvičení s Patem a Matem, Taneční kroužek  a 
Edukativně stimulační skupiny. Na konci školního roku v MŠ proběhla 

inspekční činnost, jejíž výsledek byl velmi dobrý.  

V Základní škole Jevíčko nastoupilo ve školním roce podle statistické zprávy 
zástupkyně ředitele Mgr. Věry Skácelové k výuce 364 žáků, přičemž 2 žáci měli individuální 
vzdělávání. Školní družinu navštěvovalo 83 dětí. 28 pedagogů učilo na 
plný úvazek, 18 pedagogů na zkrácený úvazek, o chod školy se staralo 
dále 8  provozních zaměstnanců. Osobně jsem se účastnil předávaní 
vysvědčení žákům devátých tříd na školní zahradě, bylo to moc příjemné 
prostředí. 

Organizaci školního roku podobně jako v MŠ ovlivnila proticovidová opatření. Jen pro 
zajímavost - v měsíci září proběhlo screeningové testování žáků ZŠ ve třech termínech. 
Všichni testovaní žáci i zaměstnanci byli negativní. Za celé období testování ve škole 

aplikovali 4700 testů rovněž s negativním výsledkem. Ještě před 
zahájením školního roku mohly děti o prázdninách 2021 absolvovat 

příměstské tábory pod hlavičkou MAS Moravskotřebovsko Jevíčsko o. 
p. s. ve spolupráci se ZŠ Jevíčko. Od poloviny července se konala 

„Prázdninová dílna s knihou“ pro 18 dětí a současně s dílnou proběhl „Všeuměl sportovcem“ 
pro 25 dětí. 
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Rád bych v této souvislosti zmínil projekt MAP II (místní akční plán) - vzdělávací 
projekt, který má podpořit úroveň regionálního školství jednak v rovině materiální, ale 
současně také v rovině personální. Od roku 2018, kdy byla tato druhá 
etapa zahájena bylo pracovnicemi MAS v čele s Ing. Lenkou 
Bojanovskou zorganizováno více než 60 akcí pro pedagogy a rodiče a 
nabídli výměnu praktických zkušeností z již osvědčených strategií a 
metod výuky. V rámci veřejných rodičovských kaváren do regionu 
zavítali hosté zvučných jmen. Díky MAP II byla realizována celá řada modernizačních 
projektů ve školách a školkách regionu. O modernizaci učebny přírodních věd v ZŠ Jevíčko 
jsem psal vloni, letos jsem zmiňoval altán na zahradě MŠ Jevíčko. 

Musím také ocenit důraz na regionální identitu, zdůrazňování všech aspektů místního 
prostředí (přírodních, kulturních, historických a sociopolitických souvislostí) při tvorbě 

metodických materiálů vhodných do výuky, ale také „questů“ (hledaček, 
které návštěvníkům i místním umožní poznávat region netradičním 
způsobem) a samoobslužných programů pro širší veřejnost. Vznikl tak 
soubor „Mapovník“, který je stavěn hlavně na prožitkovém učení, 

ověřování základních gramotností napříč předměty a badatelství. 

ZUŠ Jevíčko ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo 300 žáků. Hudební obor 223 
žáků, taneční obor 54, výtvarný obor 23. Žáci ZUŠ byli úspěšní 
v několika soutěžích okresního a krajského formátu. Zmíním alespoň 
úspěchy na krajské úrovni. Ve středu 23. března 2022 se v Pardubicích 
konalo krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu. Natálie 
Dokoupilová získala v II. kategorii 2. místo a Klára Nárožná získala v III. kategorii také 2. 
místo.  

Ve dnech 6. a 7. dubna 2022 se konalo krajské kolo soutěže ve hře na dechové žesťové 
nástroje ve Vysokém Mýtě. David Alexa získal ve IV. kategorii ve hře 
na trombon 2. místo (uč. Kateřina Pávková), Vojtěch Podlezl získal v 
VIII. kategorii ve hře na saxofon 2. místo (uč. Ondřej Čada) a Jakub 
Staněk získal v XI. kategorii ve hře na trubku 3. místo (uč. Jan Kozelek).  

Kresba Kamily Hrouzkové z výtvarného oboru  byla oceněna jako nejlepší z 
Pardubického kraje v soutěži YGS. Odborná porota vybírala z 291 soutěžních prací, které 
přišly z 42 Základních uměleckých škol z dvanácti krajů naší republiky. Vybrané práce se 
stanou předlohou realizace ve sklářské huti. Ve dnech 30. května až 3. 
června Základní umělecká škola pořádala ZUŠ Open s názvem Týden v 
barvách, tanci a hudbě. Na konci šk. roku se uskutečnilo v kině ve Velkých 
Opatovicích závěrečné taneční vystoupení tanečního oboru ZUŠ Jevíčko. 
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V ZUŠ dostali v průběhu roku nápad zbudovat pro příjemnější návrat žáků do školy 
po covidu studijně relaxační koutek. Umístili  jej do prostoru vestibulu. 
Design je laděn do oranžového odstínu, který navozuje teplý a 
uklidňující pocit. Tato barva je symbolem optimismu, mládí a radosti ze 
života. V koutku budou mít žáci možnost pohodlně vyčkat na svou 
výuku. Ředitel ZUŠ, Mgr. Art. Ondřej Čada. 

Gymnázium Jevíčko v době distanční – tak popisuje jeho ředitelka Mgr. Lucie 
Škvařilová průběh výuky v covidovém období. Po předchozím roce 
sbírání zkušeností  již distanční výuka funguje dobře a učitelé postupně 
přicházejí s novými nápady, jak online hodiny ozvláštnit a jak připravit 
svým žákům zajímavé materiály ke studiu. Žáci měli také možnost se k 

distanční výuce vyjádřit prostřednictvím dotazníku, většina z nich ohodnotila práci učitelů v 
distanční výuce velmi dobře a své učitele chválila. 

Život v distanční době zasáhl i nábor nových uchazečů – v tomto školním roce se vše 
odehrávalo na webových stránkách, facebooku a instagramu Gymjev. 
Přestože se zástupci gymnázia nemohli se zájemci setkat osobně, 
podařilo se jim je oslovit a získat o 13 přihlášek ke studiu více než v 
loňském roce, a to především na obor Kombinované lyceum.  O tom, jak 
probíhaly maturity s rouškami si mohli přečíst čtenáři červencového 
vydání Jevíčského zpravodaje na jeho titulní straně. Pěkný text paní ředitelky je i přílohou 
tohoto ročníku kroniky. 

Městská knihovna Jevíčko měla pro rok 2021 byl připraven cyklus přednášek s 
grantovou podporou, vzhledem k pandemii a mimořádným opatřením vlády musela být  
většina akcí odvolána. Knihovna byla uzavřena do května, kdy střídavě byl povolen režim 
bezkontaktního půjčování do jednorázových tašek, které si čtenáři vyzvedli mimo prostory 
knihovny.  

V době, kdy knihovna nebyla otevřena, proběhla revize části knihovního fondu, 
aktualizace fondu, opravy knih a jejich obalů. V rámci doporučené části pracovní doby v 

režimu home office byly připravovány metodické podklady v rámci 
nových lekcí pro MŠ, ZŠ a Gymnázium Jevíčko. Vedoucí knihovny 
řešila nákup nového serveru. V rámci programu VISK 3 se podařilo 
získat 170.000 Kč, celkem však nové zařízení stálo 339 tis. Kč. Po 

jarním a letním uvolnění opět koncem roku přišly vládní zákazy a třeba tradiční adventní 
akce knihovny „Dárečková neděle“ na zámečku tak musela být zrušena. 

Hlavní náplň TIC se podstatně neměnila ani  v útlumovém režimu. Po nějakou dobu 
sice došlo k uzavření prostor centra pro veřejnost (v lednu a prvních jarních měsících). Lze 
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konstatovat, že 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. Děvčata z TIC pomáhala v rámci 
kulturních akci. Dáše Schneiderové to moc slušelo v hanáckém kroji, ve 
kterém vítala před městským úřadem společně s MUDr. Daliborem Badalem z Velkých 
Opatovic návštěvníky Jevíčkovění 2021. 

Významnou roli sehrávají pracovnice informačního centra při přípravě Jevíčského 
zpravodaje. Shromažďují příspěvky od přispěvatelů a dohlíží na celkovou strukturu a 
korektury konkrétního čísla. V období letních prázdnin je brigádnickou formou 
zprostředkováno otevření městské věže, kterou v červenci a srpnu 2021 navštívilo přes 1100 
turistů. V roce 2021 pak navštívilo TIC  celkem 10.360 zákazníků. Pokles návštěvníků v roce 
2021 byl samozřejmě způsoben pandemií COVID 19, který celkově narušil turismus v České 
republice. 
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 XI. Péče o obyvatelstvo, zdravotní oblast a sociální oblast 

 

Od března 2021 město Jevíčko realizovalo dotační projekt na zkvalitnění pečovatelské 
služby v Jevíčku, jejímž cílem byla rekonstrukce a zajištění bezbariérovosti centra osobní 

hygieny v Domě s pečovatelskou službou v Jevíčku, Kobližná 125, 
Jevíčko, pořízení sušičky prádla pro zajištění služeb klientům služby a 
pořízení nového vozidla pro terénní službu pečovatelek, které nahradilo 
zastaralý a poruchový Citroen Berlingo. Vozidlo je vybaveno přestavbou 

sedadla spolujezdce pro přepravu imobilních osob.  

Stavební část projektu Centrum osobní hygieny realizovala společnost Instalatérství 
Bidmon s.r.o. za celkovou částku 281.013,- Kč bez DPH. Dodávku vozidla značky 
Volkswagen Caddy realizovala společnost Louda Auto a.s. za celkovou 
částku 702 354,- Kč bez DPH. Dodávku sušičky prádla realizovala 
společnost Elektrocentrum Zezula Karel za částku 12.309,09,-Kč bez 
DPH. Stavební část projektové dokumentace realizoval Ing. Tomáš 
Vybral za částku 6.000,- Kč. Projekt byl spolufinancován Evropskou 
unií, prostřednictvím dotační výzvy MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s., dotační 
podpora: 1.134.212,- Kč. 

Rok 2021 zůstal nedotčen personálními změnami, a i letos přibylo 13 nových 
uživatelů, kteří nás sami nebo s dopomocí rodiny či blízkého okolí oslovili se žádostí o 

spolupráci. Pečovatelská služba Jevíčko v roce 2021 obdržela od 
Pardubického kraje a MPSV dotace ve výši 776.428 Kč, které byly 
využity na provoz a platy zaměstnanců. Celkově byly realizovány 
činnosti pro 64 uživatelů. Pečovatelky dojížděly kromě Jevíčka také 

do Vrážného, Bělé u Jevíčka, Jaroměřic, Chornic a dalších obcí. Současně pak byly rozšířeny 
služby i do Jihomoravského kraje a obce Velké Opatovice. 

Chirurgie MUDr. Jany Melkové oslavila vloni 25 let působení v Jevíčku. Vedení města 
Jevíčko poděkovalo osobně i ve zpravodaji paní doktorce a jejímu zdravotnickému týmu za 
čtvrtstoletí působení v našem městě a tisíce obsloužených pacientů. MUDr. Jana Melková 
doplnila činnost chirurgie o špičkové laserové centrum, ve kterém je poskytovaná široká 
nabídka služeb v indikacích rehabilitace, kožních onemocnění, poúrazových stavů, popálenin, 
bércových vředů a dalších.  

Starosta města Dušan Pávek vedl v roce 2021 jednání vedoucí 
k úspěšnému obnovení gynekologie po ukončení praxe MUDr. Karla 
Machánka. Na základě žádosti města bylo vyhlášeno výběrové řízení, 
které vyhrála MUDr. Tatiana Michalina a zahájila činnost ve 
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zdravotním středisku na ulici Okružní II. Město jí poskytlo finanční příspěvek ve výši 
100.000 Kč na vybavení ordinace. Starosta dále vedl jednání ve věci obnovení zubní 
ambulance v Jevíčku, jejíž činnost ukončily 2 lékařky, MUDr. Marie Letfusová a MUDr. 
Alena Jagošová. V Jevíčku tak zůstal pouze jeden zubní lékař, MUDr. Tomáš Jagoš, zatím 
se ale nového zubního lékaře pro Jevíčko nepodařilo zajistit. 

Co se týká zdravotní stránky dopadů Covid 19, tak ani v roce 2021 v Jevíčku nedošlo 
k zásadnímu a nekontrolovanému šíření nemoci. Město motivovalo své pracovníky k 

dobrovolnému očkování proti Covid 19 a rovněž nabízelo pomoc 
občanům s registrací do očkovacího systému MZ ČR, a to zejména 
prostřednictvím pracovnic TIC Jevíčko. Vysoké počty nakažených 
byly na konci listopadu – cca 80 osob. Poděkování patří praktickým 

lékařkám z Jevíčka – MUDr. Trčkové a MUDr. Šedrlové, které vedle OLÚ Jevíčko 
pravidelně testovaly a očkovaly naše spoluobčany a přispěly tak k eliminaci nákazy. 

Velké omezení pro naše občany znamenalo vládní opatření, které vešlo v platnost od 
1. března. Zaměřilo se především na omezení kontaktů mezi lidmi, a 
tedy především omezení pohybu. Nově také platila další omezení v 
maloobchodě a službách, zavřené byly všechny školy i školky. Zásadní 
pak bylo omezení pohybu osob mezi okresy. Cesty mezi okresy byly až 
na výjimky zakázány. Do běžného života a na pracoviště se vrátily roušky a respirátory. 
Občané z vedlejších Velkých Opatovic to vyřešili svérázně, do jevíčského Penny chodili 
nakupovat přes pole. Byl jsem toho osobním svědkem. 

Odborný léčebný ústav zažil personální změnu. Na konci června se po 24 letech ve 
vedení ústavu rozhodla skončit Ing. Lenka Smékalová. Paní ředitelka působila v OLÚ od 
roku 1990 a od konce roku 1997 ústav vedla. Byla u největšího rozvoje areálu, který je 

spádový nejen pro Pardubický kraj. Ústav je aktuálně na své 
maximální kapacitě 176 lůžek. Zároveň byl v souvislosti s covidem 
plně vytížen pavilon plicní rehabilitace. Ing. Lenka Smékalová 
obdržela jako poděkování za svoji práci pro OLÚ Jevíčko Medaili 

hejtmana Pardubického kraje. 

Vedením ústavu byla do doby řádného konkurzu pověřena dosavadní manažerka 
kvality Bc. Naďa Ivkovičová. V zařízení fungovalo 13 různých 
odborných pracovišť. V únoru 2021 OLÚ již podruhé velmi úspěšně 
obhájil certifikát kvality, který je udělován na základě externího 
hodnocení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče ve 
zdravotnickém zařízení Spojenou akreditační komisí. Tento certifikát se obhajuje každé 3 
roky. Blahopřejeme! 
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XII. Bezpečnost ve městě a požární ochrana 

  
Činnost Městské policie Jevíčko byla v uplynulém roce zajišťována třemi strážníky 

městské policie kromě měsíců duben až září, kdy byla služba vykonávána 
pouze dvěma strážníky z důvodu dlouhodobé nemoci str. Františka Juriše. 
Dále pak od ledna 2021 do března 2021 dvěma pracovníky APK. Činnost 
APK byla přerušena úřadem práce v měsících duben a květen. Od června 
2021 byl k městské policii přidělen jeden člen APK, který svoji činnost 
vykonával až do konce roku 2021. 

Za období loňského roku bylo strážníky MP Jevíčko zjištěno a zadokumentováno 
celkem 163 přestupků. Příkazem na místě bylo řešeno 86 přestupků. 
Nejčastěji se jednalo o dopravní přestupky v počtu 160. Dále pak 
přestupky na úseku pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku 
v územní samosprávě - porušení vyhlášek a nařízení města v počtu 3 
skutků. V oblasti přestupků proti majetku nebyl zaznamenán žádný 

přestupek. Přestupky výrazně ovlivnila epidemie COVID.  

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. 

Policie České republiky spolupracuje v rámci prevence a odhalování trestné činnosti 
s Městskou policii Jevíčko. Podle velitele obvodního oddělení npor. Ing. 
Vodáka je město Jevíčko 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. 

Dále se budu věnovat činnosti jevíčských hasičů, začnu výjezdovou jednotkou a 
dotknu se i činnosti sboru. Jak uvádí ve své obvyklé zprávě velitel JSDH, Stanislav 

Ducháček, v roce 2021 jednotka vyjela celkem k 96 událostem, z 
toho k 14 dopravním nehodám, k 17 požárům, k 38 technickým 
pomocem, k 16 ostatním pomocem, k 4 ostatním mimořádným 
událostem (COVID-rozvozy, tornádo), ke 2 únikům nebezpečné 
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látky, k 3 různým činnostem jednotky, k 1 taktickému a k 1 prověřovacímu cvičení. V roce 
2021 byl zvýšený počet výjezdů s AED. Běžná akceschopnost jednotky nebyla covidovými 
opatřeními ohrožena. 

Velitel JSDH „oslavil“ v tomto roce kulaté desáté výročí ve funkci. V jednotce se za 
tu dobu vystřídalo a pracovalo celkem 33 hasičů, za posledních 10 let 
jednotka řešila celkem 778 mimořádných událostí, začínali jsme ročně s 
35 výjezdy, a v roce 2018 jich bylo např. 108, za toto období odsloužil 
nejaktivnější člen celkem 45.997 hodin pohotovostí a zúčastnil se 643 
výjezdů. Mimo jiné byla v tomto období pořízena nová technika, 
dopravní automobil Fiat Ducato, cisterna CAS 30 T 815 a mnoho dalšího vybavení. Průměrně 
každý čtvrtý den v roce, pátek nebo svátek, vyjíždí do ulic města hasičská technika řešit 
mimořádnou událost. 

 Stanislav Ducháček také zmiňuje pro jevíčské hasiče tolik významný projekt 
rekonstrukce hasičské zbrojnice. Stavba začala v březnu roku 2021 
přestěhováním sboru a jednotky do náhradních prostorů. Provedena 
byla demolice stávajících garáží. Zde bylo v roce 2021 dokončeno nově 
postavené garážové stání se sekčními vraty, nově přistavené zázemí pro 
výjezdovou jednotku. Na akci čerpá město dotaci z evropských fondů 

ve výši, která významně přesahuje 10 mil. Kč. 

Ve vnitřních prostorech intenzívně probíhaly práce  na rozvodech elektřiny, topení, 
slaboproudu, změně dispozičního řešení, rozvody vody a tak dále. Bylo 
přistoupeno i ke kompletní rekonstrukci vnitřků stávající „spolkové“ 
části. Finanční částka na tuto část stavby se pohybuje okolo 3,5 milionů 
Kč a jsme schopni ji provést díky dalším dotacím  z Pardubického kraje 
a MAS a příspěvku města Jevíčka.  

V roce 2021 pracovala jednotka v počtu 20 členů. Bylo zorganizováno celkem 23 
školení s nejrůznějším zaměřením. Zde se snaží členové procvičovat návyky, které jsou 

potřebné ke zdolávání mimořádných situací. Město Jevíčko vynakládá 
na činnost v požární ochraně každoročně částku přesahující milion 
korun. Mnoho dalších finančních prostředků je sehnáno velitelem 
jednotky z nejrůznějších dotačních titulů, státních a krajských dotací, 

zásahů u dopravních nehod. Za rok 2021 to byla částka, pomineme-li přestavbu zbrojnice, 
491.400,- Kč. 

V roce 2021 se nám velice dařilo. Průběžně byla dále modernizována dýchací technika, 
zakoupeny nové přilby, pneumatiky na CAS 20, ruční vyprošťovací nářadí PARATECH, 
akumulátorová přímočará pila. Ve všech cisternách a ve Fiatu Ducato jsou výjezdové tablety, 
které umožňují přijetí příkazu k výjezdu, statusy typické činnosti a navigaci na místo zásahu. 
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Na CAS 20 je nemodernější verze GINA tablet 2. 25 nácviků 
vyprošťování osob z havarovaných vozidel jsme „prodali“ v krajském 
kole této soutěže, kde jsme zvítězili a postoupili do celostátního kola v 
Praze. Tady jsme obsadili skvělé 6. místo. Za toto umístění poděkovalo 

zastupitelstvo města členům družstva na svém říjnovém zasedání. 

Jednotka pomáhala při odstraňování následků tornáda na jižní Moravě. Velké 
poděkování patří dobrovolným hasičům za organizaci humanitární 
sbírky, odvoz materiálu do postižené oblasti. Město Jevíčko 
v souvislosti s podporou postiženým oblastem také bezodkladně 
poukázalo finanční pomoc ve výši 15.000,- Kč zasažené obci Hrušky. 

 A na závěr jeden oprávněný povzdech. Jednotce citelně chybí řidiči – strojníci, někdy 
vázne zajištění pohotovostí, chybí dostatek nových členů. Systém dotací a podpory je pak 
podle velitele nepoměrný k tomu, co stát po obcích v oblasti zajištění požární ochrany 
vyžaduje. 

Sbor dobrovolných hasičů ani v letošním roce kvůli covidu a opravované zbrojnici 
nemohl oslavit 150 od svého založení v roce 1870. Přesto však členové sboru pracovali 
zejména s mládeží, která je předpokladem pro dorůstající členy jednotky, jejíž početní stav 
není úplně uspokojivý. Celoročně se proto starosta sboru a vedoucí mládeže věnovali za 
významné podpory města přípravě projektu hasičského volnočasového areálu a sportoviště. 

Je velice chvályhodné, že se dobrovolní hasiči v Jevíčku intenzivně věnují požárnímu 
sportu mládeže, výchovnému působení a zapojují do této činnosti své 
mladé odchovance jako třeba Simonu Konečnou, která přispěla do 
jevíčského zpravodaje  informacemi o tradičním klání v požárním útoku 
a běhu na 60 m s překážkami „O pohár Malé Hané“ a také o příměstském 
táboře „Rescue Camp 2021“.  

Jubilejní 30. ročník této soutěže mladých hasičů se konal 14. srpna 2021. Na atletické 
hřiště se k nám přijelo podívat celkem 5 družstev a 49 jednotlivců v kategoriích přípravka 
(děti do 6 let), mladší žáci (do 11 let) a starší žáci (do 15 le t). Počasí závodníkům přálo, a tak 
mohli i v takto malém počtu podávat pěkné výkony.  

V požárním útoku si putovní pohár odvezlo družstvo ze Sušic 
v kategorii mladší žáci a družstvo starších žáků z Hradce nad 
Svitavou. Mladí závodníci z Jevíčka využili podpory rodičů, 
nezalekli se soupeřů a statečně bojovali s hadicemi v běhu na 60 m. 
Celkem čtyři z nich vybojovali medaili. 

V polovině srpna pořádal SDH příměstský tábor „Rescue Camp 2021“. V týdnu od 16. 
do 20. srpna se tábora zúčastnilo 23 dětí. Do programu patřila návštěva městské věže, 
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návštěva stanice záchranné služby Jihomoravského kraje ve Velkých Opatovicích, kde si děti 
prohlédly sanitku, vyzkoušely EKG nebo přenos pacienta v celotělové vakuové dlaze. 
Zážitkem byl jistě výlet na Dolní Moravu, kde je čekal výstup na Stezku v oblacích. Ve druhé 
polovině týdne na děti čekalo dopravní hřiště ve Žlíbkách. Každý si zde vyzkoušel roli chodce, 
řidiče i policisty, a konec tábora uzavřel Den s IZS, který byl přístupný také veřejnosti. Přijeli 
se k nám podívat policisté, záchranáři a také jevíčští hasiči, již nám předvedli ukázku 
vyproštění osoby z havarovaného vozidla.  

9. května 2021 jako každoročně drželi členové SDH čestnou stráž v rámci vzpomínky 
konce 2. světové války. V neděli 19. září  2021 ve 12.00 hodin jevíčští 
hasiči uctili památku dvou tragicky zemřelých kolegů, hasičů z Koryčan. 
Čest jejich památce a upřímnou soustrast jejich rodinám. Vzhledem k 
rekonstrukci naší hasičárny proběhl pietní akt na jevíčském náměstí. 
Členové sboru se také ve druhé polovině roku zapojili do brigádní činnosti v rámci přípravných 
prací při rekonstrukci interiéru domu hasičů (bourání podlah, škrabání omítek a další). Díky 
jim za tuto pomoc.  
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XIII. Místní části Zadní Arnoštov, Lípa a Mařín 

 
 Kapitolu o Zadním Arnoštově, Lípě a Maříně začnu informací z listopadové rady 
města. Starosta Dušan Pávek  navrhl zřídit Pracovní skupinu pro rozvoj Zadního Arnoštova, 
Mařína a Lípy, která by se pravidelně scházela na základě podnětu buď ze strany města nebo 
členů skupiny za účelem připomínkování navrhovaných opatření, oprav a investic v dané 
lokalitě. Ve skupině budou zastoupeni dobrovolníci z uvedených místních částí. Vznik 
inicioval Ing. Josef Bojanovský. Rada návrh schválila a starosta by měl do konce roku 
navrhnout personální složení. 

 V letech 2020 až 2021 probíhala komplexní rekonstrukce silnice 
ze Zadního Arnoštova do Křenova hrazená Pardubickým krajem s 
dotační podporou finančních prostředků z Evropské unie. Stavbu 
dlouhou cca 3,5 km, která byla zahájena v srpnu loňského roku a dokončena o rok později 
v červenci, realizovala společnost MSilnice. O podrobnostech této stavby píšu již v páté 
kapitole kroniky. 

 Společnost MSilnice v rámci kompenzačních opatření za realizaci objízdných tras 
provedla dílčí opravu přístupové cesty na Mařín zaasfaltováním 
výtluků s následnou výspravu emulzí a kamenivem ze strany SÚS za 
úplatu. V rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zadní Arnoštov 
byl pozemek pod silnicí p. č. 2799 určen pro realizaci společného zařízení. 
Společným zařízením se rozumí zpevněná komunikace. Městu bylo 

doporučeno v té věci jednat se zástupci pracoviště Svitavy ve věci 
zařazení záměru k realizaci. 

 Již tradiční pouťové posezení v Zadním Arnoštově proběhlo 
21. srpna 2021 opět za hudebního doprovodu harmonikářů SLZA, 
projížděk na konících z Osady Lípa a s pečenými makrelami pana Foreta. Místní vzali již 
tuto tradici za vlastní a již druhým rokem si vzali celou organizaci „pouti“ za svou. 

 V příštím roce plánuje město Jevíčko opravit kříž horní křižovatce při vjezdu do 
Zadního Arnoštova. Teno krucifix byl bezohledně zdemolován v roce 2021 pravděpodobně při 
otáčení některého z kamionů svážejících dřevo. Konkrétní viník bohužel nebyl dopaden. Kříž 
z roku 1900 zde nechaly vybudovat Francisca Blaschke a Karolina Hiesl. Už jsem o této 
události psal. Pokusíme se na obnovu získat dotaci Pardubického kraje v rámci podpory 
památkové péče. 
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XIV. Slovo závěrem, podpis kronikáře a datum pořízení zápisu  

 

Jak si budeme pamatovat rok 2021? Jak na něj budeme vzpomínat a jaký přídomek mu dáme? 
Každý ten svůj. Určitě byl opět rokem zkoušek, zejména první polovina roku byla ve znamení 
razantních restrikcí a postupně se střídající ministři zdravotnictví hledali ve spolupráci 
s vládou recept, jak ochránit populaci zasaženou druhou vlnou covidu. Jaro přineslo postupné 
uvolňování a pocítili jsme to i my v Jevíčku. Přesto byl rok 2021 stejně jako rok předchozí ve 
znamení půlročního útlumu. Pocit uvolnění a jakési naděje srazily podzimní události vrcholící 
energetickou krizí, která odstartovala pádem největšího tuzemského obchodníka s energiemi. 
Na tuto krizi, jejíž dopady domácnosti naplno pocítí až v roce příštím se začalo přirozeně 
nabalovat všeobecné zdražování a s ním spojená inflace. 

Město nezažilo v rámci svého chodu žádné zásadní turbulence ekonomické ani personální a 
zahájilo několik velkých stavebních projektů, které zahájily rekordní „dvouletku“ z pohledu 
investic. A přibyly i investice do nového bydlení realizované soukromou developerskou 
společností. Ve městě se zkrátka v uplynulém roce hodně budovalo a jinak tomu nebude ani 
v roce příštím. Díky kvalitní zdravotnické infrastruktuře na území města – praktickým 
lékařům, Odbornému léčebnému ústavu Jevíčko, měli naši občané dobré možnosti se nechat 
testovat a očkovat proti covidu přímo v místě. I když společnost nezažívala již tak velkou 
vlnu bezbřehé solidarity jako v prvním roce koronavirové krize, je nutné opět ocenit pomoc 
všech – lékařů a zdravotnického personálu, skautů a hasičů, pečovatelek  a ostatních, kteří 
nabídli platnou pomoc. 

Třetí ročník kroniky je opět o něco útlejší než v „běžném roce“, ale má ve své textové části 
navlas stejně stránek jako ročník předchozí. Využil jsem opět nejrůznější informační zdroje a 
osobní poznámky. Základ tvoří samozřejmě Jevíčský zpravodaj a osobní archiv, děkuji taky 
všem, kteří mi požadované informace ochotně poskytli. A co napsat úplným závěrem? Už 
v úvodu jsem zmiňoval, že mě události na Ukrajině z konce února a měsíců následujících 
nenaplňují optimismem. Naši zemi a celé evropské společenství čeká další těžká zkouška, 
odlišná od té covidové, kterou se podařilo v posledních dvou letech přestát. Přeji proto světu 
mír a klid a našim spoluobčanům pevné zdraví. 

V Jevíčku 31. 8. 2022 

 

 

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

         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: JZ duben - Informace ke sčítání lidu 2021 
č. 2/I: Seznam zprávy - Zavřená republika od 1. 3. 2021 
č. 3/I: Seznam zprávy - Kolik stála elektřina 2018 - 2021 
č. 4/I: Seznam zprávy - graf výsledky voleb do PS PČR 2021 
č. 5/I: Svitavský deník  - Výsledky voleb v Pk, zvolení poslanci Pk 11. 10. 2021 
č. 6/I:  Přehled členů vlády Petra Fialy 
č. 7/I: Seznam zprávy - Plnění státního rozpočtu 2017 - 2021 
č. 8/I: Seznam zprávy – Graf vývoje státního dluhu 1993 - 2021 
č. 9/I: Infolist ČSÚ Pardubice 11-2021 
  

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

č. 1/II:  Parte Ing. Zdeňka Jirásková 
č. 2/II: Parte P. František Lízna 
č. 3/II: JZ duben - Zemřel jevíčský rodák P. František Lízna 
č. 4/II: Parte Libuše Šafránková 
č. 5/II: Seznam zprávy - Zemřel Miroslav Zikmund. Slavnému cestovateli bylo 102 let 
 

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

č. 1/III: Meteopress - Mapa extrémy počasí 
č. 2/III: JZ duben - Nová meteostanice v Jevíčku 
č. 3/III: Koordinační situace stavby sběrného dvora 
č. 4/III: JZ únor - Nový systém třídění od domu 
č. 5/III: RESAO - prezentace opatření Malonínský potok 
č. 6/III:  Situační zákres výsadby městského sadu 
 

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

č. 1/IV: JZ leden - Město připravuje novou lokalitu pro bydlení 
č. 2/IV: FO MěÚ Jevíčko - daňová výtěžnost 2021 
č. 3/IV: Město Jevíčko certifikát ratingové hodnocení 2021 AQE 
č. 4/IV: Mladá fronta Dnes 20102021 - Jevíčko chystá stavbu multifunkčního centra 
č. 5/IV: JZ březen - Cyklostezka jsme o kousek blíž 
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Soubor příloh k oddílu V. „Stavební ruch a průmysl ve městě, doprava a podnikání“: 

č. 1/V:  NÁŠ REGION - Reklama bydlení K. Čapka Jevíčko 
č. 2/V: FORBES - Nahlédněte dovnitř unikátní žiletkárny v Jevíčku, kterou oživili 

někdejší spolužáci 
č. 3/V:  DÚR situace průmyslové zóny 
č. 4/V:  R43 aktuální informace ŘSD 05-2021 
č. 5/V:   ŘSD mapa R43 
 

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

č. 1/VI: Foto realizace hradby Okružní IV 
č. 2/VI: Zpráva o restaurování - Dworschakův kříž 
č. 3/VI: Fotodokumentace Mattioliho herbáře před restaurováním a po restaurování 
č. 4/VI:  JZ září - Mattioliho herbář a jeho restaurovaný exemplář v městském muzeu

  

Soubor příloh k oddílu VII. „Činnost městského muzea, archeologické bádání na území města“: 

č. 1/VII: JZ říjen - Výstava historie čokolády 
č. 2/VII: JZ prosinec - Archeologický výzkum v roce 2021 
č. 3/VII: Germáni v Jevíčku – náhled informační skládačky 
č. 4/VII: Expertní list RML - ZAV Jevíčko sběrný dvůr 
  

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

č. 1/VIII: Pamětní listy výročí ocenění 2021 
č. 2/VIII: PRO OBCE – F. Plech, Kronikářem 53 let 
 

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

č. 1/IX: MY FACE - Kniha O. Koudelky Kořeny 
č. 2/IX:  Plakát Jevíčkovění 2021 
č. 3/IX: Přemysl Otakar II. obraz Arnošta Bechra 
č. 4/IX: Studie biotop Žlíbka Jevíčko 
č. 5/IX: Euroletter 4-2021 - Skauti Jevíčko 
č. 6/IX: JZ září - Skautské akce o prázdninách 
č. 7/IX:  Herní karta Poznávej své město a okolí 
 

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

č. 1/X:  JZ červenec - Okénko mateřské školy 
č. 2/X:  JZ říjen - Okénko radních ředitele ZŠ, informace TIC o návštěvnosti 



 Zápis do kroniky města Jevíčko za rok 2021 
 
 

 

52 
 

č. 3/X:  Statistická zpráva ZŠ Jevíčko 2021/2022 
č. 4/X:  JZ září - Příměstské tábory ZŠ Jevíčko 
č. 5/X:  JZ červenec - Gymjev je rodina, kterou jsme si vybrali 
č. 6/X:  JZ říjen - Noví prváci na Gymjev 
 

Soubor příloh k oddílu XI: „Péče o obyvatelstvo, sociální a zdravotní oblast“: 

č. 1/XI: JZ prosinec - Chirurgie MUDr. Melkové působí v Jevíčku 25 let 
č. 2/XI: JZ únor -Informace k očkování proti covid  
č. 3/XI: Pardubice ŽIVĚ - Lenka Smékalová obdržela za 24 let ve funkci ředitelky 

OLÚ Jevíčko medaili hejtmana Pardubického kraje 
 

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

č. 1/XII: JZ listopad - MP Jak přivolat pomoc, JSDH Mistrovství ČR ve vyprošťování 
č. 2/XII: Bezpečnostní zpráva PČR MTJ 2021 
č. 3/XII: Výjezdy JSDH Jevíčko v roce 2021 
č. 4/XII: O Pohár Malé Hané 2021 - plakát a propozice 
 

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

č. 1/XIII: Informační cedule IROP oprava silnice Z. Arnoštov – Křenov 
č. 2/XIII: Pozvánka na pouťové posezení v Zadním Arnoštově 21. 8. 2021 
č. 3/XIII: Vlastivědné listy Pk - ruiny božích muk a křížů - Zadní Arnoštov 


