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Jimramovský zpravodaj
Jimramovský zpravodaj

2/2022

Zemřel dlouholetý přispěvatel a bývalý člen 
redakční rady Jimramovského zpravodaje

Ve věku nedožitých 90 let zemřel 
v neděli 27. 3. 2022 pan Josef Dobiáš. 

Byl nejvěrnějším dodavatelem 
příspěvků v  celé éře Jimramovské-
ho zpravodaje. Přispíval více než 200 
články nejen o  historii Jimramova, 
jeho domech, událostech, význam-
ných rodácích i  dalších osobnostech 
s Jimramovem spjatých. Historie byla 
jeho velkým koníčkem a  on byl sku-
tečně erudovaným znalcem. Kromě 
toho miloval turistiku, na pokračová-
ní vycházely jeho turistické výlety po 
okolí Jimramova, které později vyšly 

i  knižně, psal články o  mineralogic-
kých zajímavostech v okolí, o význam-
ných starých stromech Jimramovska. 
Pořizoval rozhovory s  výjimečnými 
osobnostmi současnosti. Své články 
často doplňoval vlastními kreslenými 
obrázky.

Lidé ho znali především jako vy-
nikajícího malíře Vysočiny a kreslíře. 
Vždyť i titulní stranu Jimramovského 
zpravodaje zdobí kresba z  jeho vý-
tvarné dílny. 

Jeho odchodem přicházíme o  ne-
všední a nenahraditelnou osobnost.

Čest jeho Památce!
Redakce
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Velikonoční strom
V parku před radnicí je od pon-

dělí 4. 4. 2022 Velikonoční strom.
Zhruba před měsícem kulturní 

komise vyhlásila výzvu na vytvoření 
zdobených vajíček na pověšení. Děti 
ze základní školy i mateřské školky se 
hned nadšeně vrhly do svých kreativ-
ních výtvorů, ale i jiní občané se zapo-
jili do výroby zdobených vajíček. Sešlo 

se nám více než 230 vajíček ozdobe-
ných všemožnými technikami. Patří  
všem velké poděkování a uznání.

Břízka s vajíčky bude v parku přes 
velikonoce.

Přijďte se podívat. 
Přejeme krásné svátky jara.
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Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, MgA. Fröm-
mel Václav, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Mgr. Kří-
žová Věra, Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Ing. Petr Jan, 
Petrásová Renata, Sedláková Petra, Vojta Petr.                         (12)
Omluveni: Ing. Lorencová Ivana, Just Jiří, Hrdlička Radek  (3)

Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastupitel-
stvo je usnášeníschopné.

1. Schválení programu jednání
MgA. Frömmel navrhl pořizovat hlasový záznam z jednání ZM 
pro zápis.
Pro: 5  (p. Matýsek, MgA. Frömmel, p. Sedláková, p. Petrásová, 
p.Vojta)
Návrh nebyl přijat.

Ing. Homolka navrhl doplnit následující body k  projednání 
před bod č. 14 (Rozpočtové opatření) a schválit program dopl-
něný o tyto body.
- Program regenerace MPZ na rok 2022
- Výměna oken a dveří na obecním domě v Ubušíně       11-0-1

Zdržel se: MgA. Frömmel

Program jednání byl doplněn o výše uvedené schválené body.
1.   Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Stavební a terénní úpravy ZŠ
4. Aktualizace Programu rozvoje Městyse Jimramov
5. Žádost spolku Za Jimramov o souhlas s umístěním 4 bron-

zových dlažebních kostek do chodníku
6. Zpráva o činnosti fi nančního výboru za rok 2021
7. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2021
8. Přísedící u okresního soudu
9. Poskytnutí daru
10. Oprava místních komunikací v Trhonicích
11. Žádost o navrácení pozemku do plochy bydlení
12. Nákup a prodej pozemků
13. Žádost o bezúplatný převod pozemku
14. Program regenerace MPZ na rok 2022
15. Výměna oken a dveří na obecním domě v Ubušíně
16. Rozpočtové opatření č.1
17. Různé

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli navrženi Mgr. Bartošová Jaro-

slava a MgA. Frömmel Václav. 9-0-3
 (Zdržel se: Ing. Homolka, Mgr. Bartošová, MgA. Frömmel)

3. Stavební a terénní úpravy ZŠ
Starosta seznámil zastupitele s  vícepracemi a  méněpracemi 
vzniklými na akci „Stavební a terénní úpravy ZŠ“.   

Vícepráce: 94 767,- Kč včetně DPH.
Méněpráce: 75 192,-Kč včetně DPH.
Celkově se jedná o navýšení o 19 575,-Kč včetně DPH. 
Zastupitelé projednali návrh pana starosty na schválení více-
prací a méněprací a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 
s fi rmou Stavební společnost V&K, s.r.o. 12-0-0   

4. Aktualizace programu rozvoje Městyse Jimramov
Aktualizace programu je nutná z  důvodu možnosti žádat 
o  dotaci na obnovu kulturních památek z  programu MAS 
Zubří země. MgA. Frömmel upozornil na nutnost doplnění 
některých  chybějících a zcela mylných informací, jako např. 
protipovodňové opatření realizace 2022 -2024, neuvedení 
spolku Za Jimramov mezi spolky Jimramova, neuvedení ka-
várny Kovářova kobyla... mezi občanskou vybavenost městyse 
Jimramov.
Pan starosta vyzval MgA. Frömmela, aby písemně podal návr-
hy na doplnění do programu rozvoje. 
Pan Vojta vznesl dotaz, zdali je zavazující bod na vybudování 
nové hasičské zbrojnice v Sedlištích, nebo zda lze změnit. Sta-
rosta odpověděl, že aktualizaci je možné provést na kterémko-
liv z dalších jednání ZM. 
MgA. Frömmel podal návrh na odložení Aktualizace progra-
mu rozvoje. Pro 0
Návrh nebyl přijat. 
Ing. Homolka předložil návrh na schválení Aktualizace pro-
gramu rozvoje Městyse Jimramov na období 2022 - 2029 
s  možností doplnění požadavku pana MgA. Frömmela tý-
kajícího se kavárny Kovářova kobyla a spolku Za Jimramov.                                                            

10-0-2
Zdržel se: MgA. Frömmel, p. Matýsek 

5. Žádost Spolku Za Jimramov o  souhlas s  umístěním 4 
bronzových dlažebních kostek do chodníku

Pan Vojta vznesl dotaz, jak se technicky zajistí tyto kostky 
v chodníku. MgA. Frömmel odpověděl, že budou usazeny do 
betonového podkladu do chodníku před bývalý dům č.p. 23 
rodiny Haasových. Zastupitelé hlasovali o žádosti spolku Za 
Jimramov. 11-0-1

Zdržel se: MgA. Frömmel 
  
6. Zpráva o činnosti fi nančního výboru za rok 2021
Paní Dana Pachovská, předsedkyně fi nančního výboru, před-
nesla zprávu o činnosti fi nančního výboru za rok 2021. Za-
stupitelé schválili zprávu o činnosti fi nančního výboru za rok 
2021. 10-0-2

Zdržel se: p. Pachovská, MgA. Frömmel

7. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2021
Pan Petr Vojta, předseda kontrolního výboru, přednesl zprá-
vu o činnosti kontrolního výboru za rok 2021. Zastupitelstvo 

Zápis č. 1/2022z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov 
konaného dne 17. 2. 2022 v 18 hod. v sokolovně v Jimramově
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schválilo zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2021. 
11-0-1   Zdržel se: p.Vojta

8. Přísedící u okresního soudu
Zastupitelé schválili paní Renatu Petrásovou, Sedliště 19, 592 42 
Jimramov, jako přísedící u Okresního soudu ve Žďáru nad Sá-
zavou na období 2022 - 2026. 11-0-1

Zdržel se: p. Petrásová

Paní Pachovská navrhla přerušení schůze ZM z důvodu chladu 
v jednací místnosti.
Následně starosta podal po diskusi návrh na přerušení schůze 
do pondělí 21. 2. 2022  18 hod. 12-0-0

Dne 21. 2. 2022 v 18 hod v sokolovně v Jimramově bylo zaháje-
no pokračování jednání ZM Jimramov ze dne 17. 2. 2022.
Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, MgA. Fröm-
mel Václav, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Mgr. Kří-
žová Věra, Matýsek Miroslav, PachovskáDana, Ing. Petr Jan, 
Petrásová Renata, Vojta Petr (11)

Omluveni: Just Jiří, Ing. Lorencová Ivana, Sedláková Petra, Hrd-
lička Radek (4)

Ing. Homolka podal návrh na zrušení bodu č. 15 „Výměna oken 
a dveří na obecním domě v Ubušíně“ a místo tohoto bodu zařa-
dit na projednání bod „Žádost o změnu plánu rozvoje vodovo-
dů a kanalizací“ 11-0-0

9. Poskytnutí daru
Starosta seznámil zastupitele s žádostí trenéra Lady Vondrové, 
Mgr. Jaroslava Jóna, o poskytnutí fi nančního daru na podporu 
sportovní přípravy Lady Vondrové. 
MgA. Frömmel upozornil na případnou podporu dětí účastní-
cích se zájmových kroužků mimo obec, které neposkytuje v na-
bídce ZŠ ani obec Jimramov. Bylo by dobré i tyto děti fi nančně 
podpořit.
Pan Vojta vznesl připomínku, jak by se to mělo objektivně udě-
lat, když každé dítě má několik kroužků a tyto kroužky navště-
vují nejen v Jimramově, ale i v okolních obcích. 
Poté MgA. Frömmel podal návrh podpořit Ladu Vondrovou 
částkou 30 000,-Kč a poskytnout dar 500 Kč na rok 2022 ne-
zletilým dětem na zájmové kroužky mimo nabídku ZŠ a obce 
Jimramov. 1-8-2

Pro: MgA. Frömmel
Zdržel: p. Pachovská, p. Matýsek

Pan Vojta podal další návrh, podpořit Ladu Vondrovou darem 
ve výši 40 000,-Kč. 9-0-2

Zdržel se: MgA. Frömmel, p. Matýsek

10.  Oprava místních komunikací v Trhonicích
Zastupitelé projednali cenovou nabídku Ing. Tomáše Petra na 
projekční práce týkající se oprav místních komunikací v Trho-
nicích:
Komunikace p. č. 66/6, délka 140 m 70 000,-Kč bez DPH
Komunikace p. č. 66/7, délka 117 m, 60 000,-Kč bez DPH

Komunikace p. č. 66/5, délka 71 m, 40 000,-Kč bez DPH
Celková cena 170 000,-Kč bez DPH.
MgA. Frömmel vznesl připomínku týkající se malé vytíženosti 
komunikace na pozemku p. č. 66/7 k jednomu domu a řešit 
opravu vozovky bez nákladného projektu.
Pan starosta podal návrh objednat vypracování projekčních 
prací na tyto komunikace.  8-0-3

Zdržel se: MgA. Frömmel, p. Petrásová, Ing. Petr

11.  Žádost o navrácení pozemku do plochy bydlení
Zastupitelé projednali žádost  BIO TOP s.r.o., Nemanic-
ká 440/14, České Budějovice, o  navrácení části pozemku p. 
č.556/1 v k. ú. Jimramov do plochy k bydlení v ÚP tak, aby zde 
bylo možné umístit rodinné domky. 
Pan Frömmel upozornil, že nových ploch na bydlení na veli-
kost obce je v návrhu územního plánu nadbytek. Pan Frömmel 
se zdrží hlasování, neboť starší řádně podané návrhy na změny 
parcel v plochy bydlení by mohly být již úřady v ohlášené re-
dukci ploch na velikost obce zcela vyškrtnuty, a tím by mohli 
být občané v nevýhodě oproti dodatečně podanému návrhu.
Zastupitelstvo městyse Jimramova souhlasí s  navrácením 
části pozemku p. č. 556/1 v k. ú. Jimramov do plochy bydlení 
a zároveň požaduje, aby plochy bydlení v současném rozpra-
covaném ÚP na základě tohoto usnesení nebyly redukovány.                             

10-0-1
Zdržel se: MgA. Frömmel

12.  Nákup a prodej pozemků
a) Zastupitelé projednali a schválili nákup pozemků od XXX,  

p. č. 647/12, orná půda, o výměře 88 m2, p. č. 647/20, orná 
půda, o výměře 718 m2, p. č. 647/10, orná půda, o výměře 
285 m2, p. č. 644/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
17 m2, p. č. 644/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 75 
m2, p. č. 644/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 42 m2, 
p. č. 664/110, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmě-
ře 60 m2 vše v k. ú. Jimramov.Celkem se jedná o 1285 m2. 
Celková cena činí při 50,-Kč/m2 činí 64 250,-Kč.

11-0-0
 Zastupitelé projednali a schválili nákup pozemku od XXX, 

p. č. 664/109, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmě-
ře 51 m2 v k. ú. Jimramov. Cena při 50,-Kč/m2 činí 2 550,-

Kč.       11-0-0
 Zastupitelé projednali a schválili prodej pozemku XXX p. 

č. 664/108, zahrada, o výměře 255 m2, v k. ú. Jimramov. 
Cena při 50,-Kč/m2 činí 12 750,-Kč. Pozemek je Městysem 
Jimramov nevyužívaný a pro městys nepotřebný.    11-0-0

b) Zastupitelé projednali a schválili nákup pozemků od XXX 
p. č. 511/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2159 m2, 
p. č. 496/8, travní porost, o výměře 2091 m2, vše v k. ú. 
Jimramov. Celkem se jedná o 4250 m2. Celková cena při 
30,-Kč/m2 činí 127 500,-Kč.                  

11-0-0
 c) Zastupitelé projednali a schválili nákup pozemků od XXX, 

pozemek p. č. 858/2, travní porost, o výměře 16 m2 v k. 
ú. Sedliště u Jimramova. Cena při 60,-Kč/m2 činí 960,-Kč.                                                                                    
11-0-0
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 Zastupitelé projednali a schválili nákup pozemku od XXX, 
pozemek p. č. 902/28, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 79 m2 v k. ú. Sedliště u Jimramova. Cena při 60,-
Kč/m2 činí 4 740,-Kč. 11-0-0

 Zastupitelé projednali a schválili nákup pozemku od XXX  
p. č. 902/29, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m2 v k. 
ú. Sedliště u Jimramova. Cena při 60,-Kč/m2 činí 540,-Kč.                                                                   
11-0-0

d) Zastupitelé projednali a  schválili nákup pozemku od Ing. 
Vlastimila Zrůsta, Bělečko 53, Býšť, p. č. 68/2, ostatní plo-
cha, ostatní komunikace, o  výměře 39 m2, v  k. ú. Sed-
liště u  Jimramova. Cena při 50,-Kč/m2 činí 1 950,-Kč.                                                                

11-0-0
 Zastupitelé projednali a schválili prodej pozemků panu Ing. 

Vlastimilu Zrůstovi, Bělečko 53, Býšť, p. č. 65, ostatní plo-
cha, jiná plocha, o výměře 79 m2, p. č. 66/8, zahrada, o vý-
měře 323 m2, oba v k. ú. Sedliště u Jimramova.  Celkem se 
jedná o 402 m2. Celková cena při 50,-Kč/m2 činí 20 100,-Kč. 
Prodávané parcely jsou kupujícím dlouhodobě užívané, pro 
Městys Jimramov nepotřebné. 11-0-0

e) Pan starosta navrhl nákup parcely  č. 942/8, orná půda, o vý-
měře 9412 m2 v k. ú. Jimramov od XXX, za cenu 37,-Kč/m2 
tj. celkem 348 244,-Kč. 5-0-6

Pro: Ing. Homolka, p. Pachovská, 
Mgr. Křížová, Ing. Petr, p. Bureš

 Návrh nebyl přijat.

13.  Žádost o bezúplatný převod pozemku
Zastupitelé schválili podání žádosti na Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku p. č. 
902/30, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 12 m2, v k. ú. Sed-
liště u Jimramova, který vzniká na základě GP č. 134-335/2021 
a souhlasí s bezúplatným převodem výše uvedeného pozemku 
do majetku Městyse Jimramov. 11-0-0

14.  Program regenerace MPZ 
Na základě rozpisu státní fi nanční podpory v programu regene-
race MPR a MPZ ministerstva kultury byla přidělena kvóta pro 
Městys Jimramov ve výši 400 000,-Kč pro poskytnutí příspěvku 
na obnovu nemovitých kulturních památek. 
V anketním dotazníku byli tito žadatelé o dotaci:
- Městys Jimramov:  Jimramov, Náměstí Jana Karafi áta 41- 

doplnění obvodového zdiva, výměna krovu a střešní krytiny 
zadního traktu domu

- Apartmány Jimramov s.r.o.: Jimramov, Náměstí Jana Kara-
fi áta 69 - obnova fasády. Truhlářské a tesařské prvky. Opra-
va vnitřních konstrukcí

- Římskokatolická farnost Jimramov: Jimramov, Náměstí 
Jana Karafi áta 24 -  obnova střechy a stropu nad 2. NP fary.

- Římskokatolická farnost Jimramov: Kostel Narození 
Panny Marie - obnova výplní otvorů ve fasádě. Oprava 
fasády. Oprava dřevěného stropu pod zvonovou stoli-
cí.

a) Zastupitelstvo schvaluje přidělení přislíbené dotace ve výši 
400 000,-Kč Městysi Jimramov na opravu zadního traktu 
domu Jimramov, Náměstí Jana Karafi áta 41 a podání žá-
dosti o přidělení této dotace. 11-0-0

b) Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na ministerstvo 
kultury o dotaci z rezervního fondu pro nepodpořené ža-
datele. 11-0-0

15.  Žádost o změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Zastupitelé projednali žádost o změnu PRVKUKU z hlediska 
likvidace odpadních vod v m. č. Ubušín Městyse Jimramova 
z centrálního řešení (tzn. likvidace odpadních vod z Ubušína 
na ČOV Jimramov) na individuální, popřípadně jiná řešení. 
Na toto téma proběhla rozsáhlá diskuse. 
Byl podán návrh na změnu PRVKUKU. Pro 5
MgA. Frömmel, p. Matýsek, p. Vojta, p. Petrásová, Mgr. Bar-
tošová
Návrh nebyl schválen.

16.  Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelé projednali a  schválili rozpočtové opatření č. 1.                                               

11-0-0

17.  Různé
- Pan starosta informoval o plnění usnesení z minulého jed-

nání ZM. 
- Bylo dohodnuto, že pokud to bude z  důvodu rozestupů 

možné, bude příští jednání ZM již v zasedací síni na radni-
ci. 

- Paní Petrásová vznesla dotaz, zda bude výběrové řízení na 
ředitele ZŠ. Současná ředitelka odchází do důchodu.  

- MgA. Frömmel vznesl připomínku týkající se instalace 
betlému o Vánocích. Myslí si, že by instalace betlému měla 
být zdarma.  

Přítomni:  MgA. Frömmel Václav, Hejtmánek Oldřich, Ing. Ho-
molka Josef, Hrdlička Radek, Just Jiří, Mgr. Křížová Věra, Ing. Lo-
rencová Ivana, Pachovská Dana, Ing. Petr Jan, Petrásová Renata, 
Sedláková Petra, Vojta Petr (12)

Omluveni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Matýsek 
Miroslav (3) 
Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastupitel-
stvo je usnášeníschopné.

Zápis č. 2/2022 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov 
konaného dne 8. 3. 2022 od 18 hod. na Úřadě městyse Jimramov
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1. Schválení programu jednání
MgA. Frömmel četl zápis z jednání rady č. III/2022, která jednala 
o návrhu na konkursní řízení na místo ředitele/ky ZŠ a MŠ Jimra-
mov, příspěvkové organizace. MgA. Frömmel požadoval doplnit 
za bod 3:  Diskuse k vypsání konkursního řízení na ředitele/ku ZŠ 
a MŠ Jimramov, příspěvkové organizace
Pan Vojta podal protinávrh: Držet se programu na pozvánce 
a toto řešit až v bodě „Různé“. 11-0-1

Zdržel se: MgA. Frömmel  
Zastupitelé hlasovali o navrženém programu a schválili program 
jednání: 
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Pomoc Městyse Jimramov Ukrajině a  ukrajinským běžen-

cům, kteří utíkají před hrůzou války a okupací Ruska
4. Různé 11-0-1

Zdržel se: MgA. Frömmel  

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byly navrženy Mgr. Věra Křížová 
a paní Renata Petrásová.  10-0-2

Zdržely se: Mgr. Křížová, paní Petrásová

3. Pomoc Městyse Jimramov Ukrajině a ukrajinským běžen-
cům, kteří utíkají před hrůzou války a okupací Ruska

Proběhla rozsáhlá diskuse o  tomto bodu pomoci ukrajinským 
běžencům. Diskutovali 
MgA. Frömmel, pan Vojta, Ing. Lorencová, Ing. Homolka, paní 
Petrásová, pan Just. Byly předloženy různé návrhy pomoci.
Bylo hlasováno o návrhu pana MgA. Frömmela:
a) Poskytnout fi nanční dar ve výši 50.000,-Kč pro Český červený 

kříž a 50.000,-Kč pro organizaci Člověk v tísni.
b) Alokaci 200.000,-Kč radě městyse na materiální pomoc ukra-

jinským běžencům, kteří budou v Jimramově.       
c) Nabídnout Kraji Vysočina možnosti ubytování v pokojích na 

radnici.
d) Vyhlásit materiální pomoc pro uprchlíky, kteří jsou již v Ji-

mramově ubytováni v soukromí.
e) Nabídnout 2 - 3 ukrajinským běžencům zaměstnání u obce.
f) Zveřejnit výzvu občanům Jimramova a  místních částí na 

možnost ubytování v soukromí. 1-0-11
Pro: MgA. Frömmel

Tento návrh nebyl přijat.

Paní Petrásová navrhla:
a) Pověřit radu městyse rozdělením částky 200.000,-Kč na mate-

riální pomoc ukrajinským běžencům, kteří jsou v Jimramově. 
b) Vyzvat občany k materiálové pomoci pro ukrajinské běžen-

ce v Jimramově a pomoc Ukrajině.  
c) Umožnit 2 - 3 uprchlíkům z Ukrajiny zaměstnání u obce.
d) Zveřejnit výzvu občanům Jimramova a  místních částí na 

možnost ubytování v soukromí. 11-0-1
Zdržel se: MgA. Frömmel
Tento návrh byl schválen.

Ing. Homolka navrhl, aby zastupitelé jednali o úpravě rozpočto-
vého opatření, týkající se pověření rady rozdělit částku 200.000,-
Kč na materiální pomoc ukrajinským běžencům v Jimramově.                                                                                                                       

12-0-0
4. Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č.2. 12-0-0

5. Různé
- Starosta podal vysvětlení ke konkursnímu řízení na ředite-

le/ku  ZŠ a MŠ Jimramov, které je plně v kompetenci rady. 
MgA. Frömmel navrhl, aby v této komisi byl i některý z opo-
zičních zastupitelů. 

 Na základě tohoto požádal pan starosta o doplnění progra-
mu jednání o nový bod volba „Zástupce zřizovatele do kon-
kursní komise na výběr ředitele/ky ZŠ a MŠ Jimramov“.

6. Zástupce zřizovatele do konkursní komise na výběr ředi-
tele/ky ZŠ a MŠ Jimramov

Paní Petrásová podala návrh na volbu zástupce zřizovatele do 
této komise: pan Vojta a Ing. Homolka. Pan MgA. Frömmel po-
dal protinávrh na to, aby v komisi byla: paní Petrásová 3-0-9

Pro: Pan Vojta, pan Hrdlička, Ing. Lorencová
Tento návrh pana MgA. Frömmela nebyl přijat. 

Bylo hlasováno o původním návrhu paní Petrásové, tj. aby v ko-
misi byl pan Vojta a Ing. Homolka. 10-0-2

Zdržel se: MgA. Frömmel, pan Vojta  
Tento návrh byl schválen.

- Bylo upozorněno na nevhodné umístění kontejnerů fi rmy 
TextilEco, a.s. v prostoru parkování před prodejnou Coop. 
Bude s fi rmou jednáno o jiném vhodném místě.  

Sbírka na pomoc Ukrajině
Na den 24. února 2022 jen tak neza-

pomeneme. V Evropě začala totiž válka, 
kdy ruské vojsko napadlo Ukrajinu.

Vzápětí se zvedla v celém světě vel-
ká vlna solidarity.  Nejinak tomu bylo 
i u nás.

Ve dnech 2. 3. -  4. 3. 2022 proběhla 
ve Výstavní síni u sv. Jana v Jimramově 

první speciální hmotná sbírka na po-
moc Ukrajině postižené válečnou agresí 
ze strany Ruska.

Během několika hodin se sešlo 
neuvěřitelné množství věcí, ať už spa-
cáků, matrací, karimatek, přikrývek, 
povlečení, ručníků a utěrek, dále velmi 
mnoho hygienických prostředků, jako 

dětské pleny, toaletní papír, vlhčené 
ubrousky, papírové kapesníky, mýdla, 
zubní pasty a kartáčky na zuby, krémy, 
prací prostředky, obvazy, léky, roušky 
a  respirátory, jednorázové rukavice, 
baterie, prodlužovací elektrické šňůry 
a varné konvice a spousta dalších věcí. 

Z potravinové pomoci balené vody, 
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suché potraviny (těstoviny, rýže, vločky, 
luštěniny, cukr, sůl, káva, čaj, kakao, dět-
ské piškoty, sušenky, instantní polévky, 
sunar) a další trvanlivé potraviny (kon-
zervy, marmelády, dětské přesnídávky, 
čokolády).

Věcí bylo tolik, že se to do jednoho 
auta ani nevešlo. 

Jsem dojatá, jak velkou odezvu sbír-
ka vyvolala, a chtěla bych tímto vyjádřit 
obrovské poděkování všem ochotným 

lidem z  Jimramova, místních částí Ji-
mramova i  z  blízkých okolních obcí.  
A obzvláště dětem, které darovaly veli-
ké množství hraček, plyšáků, omalová-
nek a pastelek. Děti zároveň vymyslely 
a  uspořádaly samostatnou sbírku hra-
ček pro ukrajinské děti i  v  místní zá-
kladní škole, což vidím jako něco úžas-
ného. 

Poděkování patří i  místním hasi-
čům, kteří sbírku dopravili na sběrné 

místo ve Žďáru nad Sázavou. 
Válka pokračuje a pomoc je potřeba 

neustále. Průběžně jsou vyhlašovány 
další sbírky na konkrétní věci (jako jsou 
krumpáče, lopaty, postele a další náby-
tek, kuchyňské potřeby, zdravotnické 
potřeby, hygienické potřeby, potraviny 
atd.) nejen pro domobranu na Ukrajině, 
ale i pro uprchlíky, kteří hledají, nebo už 
našli azyl. 

Miroslava Procházková

Ukrajinští žáci v jimramovské škole
Všichni víme o událostech na Ukrajině a sledujeme je již 

několik týdnů se znepokojením. Nejhorší jsou útoky na děti, 
bezbranné civilisty, obytné domy, nemocnice, školy. Do naší 
země přicházejí uprchlí běženci z Ukrajiny, objevili se i u nás 
v Jimramově a v okolních vesnicích.

Už 11. března se k nám do školy přišly přihlásit první děti. 
Chlapec Maxym do mateřské školy a  jeho sestra Viktoriia 
do 7. ročníku. Ačkoliv nikdo ve škole neumí ukrajinsky, byla 
s nimi možná domluva v ruštině, protože se u nás ve škole učí 
ruština jako druhý cizí jazyk a paní učitelky Hanělová a Hejt-
mánková jsou aprobované ruštinářky. Postupně přicházeli 
další žáci – Daniel, druhá Viktoriia, Ivan, Olexandra, Kira, 
Sofi ia, Viktor, druhá Sofi ia, Maksym, další Kira, Denis, Polina 
a Yehor. V současné době jich už máme ve škole a školce cel-
kem 15. Myslím, že s tímto počtem ukrajinských žáků při ve-
likosti naší školy jsme mezi okolními školami velkou raritou. 

Vzdělávací soustava Ukrajiny je odlišná od naší, žáci mají 
jedenáctiletou školní docházku. Snažili jsme se proto žáky 
umístit do tříd podle jejich věku nebo podle jejich kamarádů, 
takže jsou umístěni od 4. do 9. ročníku. Zpočátku pro ně bylo 
velmi těžké zařazení do českých tříd, protože přišli z oblastí, 
kde se válčí, mají zážitky, které by otřásly i s dospělými, jsou 
bázliví, neznali češtinu. Naši žáci se učí ruštinu od sedmého 
ročníku, ale jejich slovní zásoba není moc bohatá. Od ukra-
jinských žáků jsme zjistili, že jejich domovské školy zajišťují 
svým žákům podle situace v dané oblasti online výuku nebo 

jim posílají úkoly. Sjednotit naši výuku a jejich výuku bylo lo-
gisticky náročné, proto jsme požádali pana starostu, zda by 
městys nemohl zaměstnat alespoň na částečný úvazek ukra-
jinskou učitelku. Nakonec se řešení našlo, od 1. dubna u nás 
pracuje na částečný úvazek paní učitelka Olena Butivshchen-
ko. Stará se o ukrajinské žáky, pomáhá jim s online výukou, 
koordinuje jejich zapojení do výuky matematiky, angličtiny, 
ruštiny a některých dalších předmětů s našimi žáky, eviduje 
jejich docházku do školy i stravování ve školní jídelně. Kromě 
této činnosti mají Ukrajinci každý den dvě hodiny češtiny, kte-
rou zajišťují učitelé naší školy. 

Za těch pár týdnů se naši i ukrajinští žáci poznali, spřátelili 
se, ukrajinští žáci dělají pokroky ve výuce češtiny, naši žáci se 
naučili více ruských a možná i slovíček. Děkujeme také měs-
tysi a panu starostovi, že městys platí žákům obědy ve školní 
jídelně. Zpočátku ne všichni ukrajinští žáci chtěli obědvat ve 
školní jídelně, měli obavy, že jim nebudou jídla chutnat, že se 
naše jídla od jejich liší, ale nyní se už stravují všichni a myslím, 
že prázdné talíře na konci oběda jsou důkazem toho, že jídelna 
vaří dobře i pro cizince.

Rádi jsme v naší škole tyto žáky přijali, ale hlavně bychom 
jim přáli, aby hrůzy v  jejich domovech co nejdříve skončily, 
aby mohli znovu prožívat klidný mírový život, mít jen „sta-
rosti a zážitky“ patřící k jejich věku. Určitě je to i jejich největší 
přání!

Věra Křížová

Blahopřání jubilantům

Zde zveřejňujeme jubilanty, kteří nám k tomu dali písemný souhlas.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
 2.5.2022 p. Miroslav Zástěra, Ubušín 86 let
11.5.2022 p. Bohuslav Šedý, Jimramov 86 let
13.5.2022 p. František Šejnoha, Ubušín 75 let
14.5.2022 p. Zdeněk Karásek, Sedliště 86 let
18.5.2022 p. Helena Novotná, Jimramov 60 let

21.5.2022 p. Anna Menšíková, Jimramov 83 let
22.5.2022 p. František Štěrba, Jimramov 81 let
13.6.2022 p. Petr Filipi, Benátky  75 let
26.6.2022 p. Jana Novotná, Jimramov 82 let
30.6.2022 p. Eva Petrová, Benátky  60 let
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František Gregor
Osobnost, na kterou by se nemělo zapomenout. 

Zemřel před osmdesáti roky, 25. 
května 1942 v  koncentračním táboře 
Mauthausen.

Zastupitelstvo města Nový Jičín na 
svém zasedání dne 14. března 2022 jej 
jmenovalo čestným občanem města In 
memoriam.

František Gregor se narodil 21. úno-
ra 1896 v Ubušíně do rolnické rodiny, na 
gruntě, kde žili Gregorovi po generace. 
Jeho otec byl starostou obce.

Vyrůstal v  prostředí rodiny, přírody 
a  školy, které formovalo jeho citlivou 
duši. Nejprve to byla škola ubušínská, 
vedená vynikajícím Janem Kozákem, 
a později reálka v Novém Městě na Mo-
ravě.

Po maturitě v roce 1914 odchází stu-
dovat na Karlovu univerzitu.

Studium ale přerušuje válka. Po ab-
solvování důstojnické školy bojuje na 
ruské a italské frontě.

Po válce se vrací opět na univerzitu, 
ke studiu přírodních věd a také k ento-
mologii (nauce o hmyzu), které se věno-
val na vědeckém základě po celý život.

Na čas musel z  rodinných důvodů 
studia přerušit, protože mu zemřel otec 
a matka se starala o čtyři nedospělé děti. 
Dvě svoje a dva sirotky, děti zemřelé se-
stry.

Roku 1921 nastoupil jako jeden 
z  prvních kantorů do nově otevřené-
ho českého novojičínského gymnázia. 
Svou práci zde vykonával s  přestávkou 
jednoho školního roku 1925 až do roku 
1935. V přerušeném období vypomáhal 
se zřízením pobočky českého gymnázia 
v Mukačevě na Podkarpatské Rusi. Teh-
dy se potvrdila jeho všestrannost, když 
vytvořil první českou podrobnou mapu 
Podkarpatské Rusi.

 Poté se vrátil opět do Nového Jičína. 
Vedle nesporných učitelských kvalit se 
u něho profi loval zájem o entomologii. 
Působil v mnoha kulturních, osvětových 
i politických organizacích.

 František Gregor byl předním funk-
cionářem Národně socialistické strany, 
kterou několik let zastupoval v  měst-
ském zastupitelstvu a  v  radě. Rovněž 

aktivní byl v Sokole, byl jejím funkcio-
nářem.

Podobně v   Českobratrské církvi 
evangelické. Ve sborníku „100 let sboro-
vého domu Českobratrské církve evan-
gelické v Novém Jičíně“ je  o něm psáno:

„Kazatelská stanice postrádala zku-
šených a  obětavých organizátorů. To 
se však brzy změnilo, když se v  roce 
1921přistěhoval do Nového Jičína Fran-
tišek Gregor, který se stal profesorem na 
zdejším gymnáziu. Ujal se brzy práce 
v  KS, kde byl zvolen jejím předsedou. 
….Za krátkou dobu se stal neúnavným 
politickým a kulturním pracovníkem usi-
lujícím o sjednocení české menšiny v No-
vém Jičíně…..Patřil k těm, před kterými 
se i my evangelíci v Novém Jičíně sklání-
me s úctou a vděčností. Město Nový Jičín 
na jeho paměť po válce pojmenovalo jed-
nu ulici Gregorovu.“

Vzdalo tím úctu a vděk i za jeho od-
bojovou činnost za okupace, za nejvyšší 
oběť, kterou přinesl pro osvobození naší 
vlasti.

Významně se zapojil do hájení zá-
jmů české menšiny v převážně němec-
kém městě, v  prostředí narůstajícího 
fašizmu a  nacionalizmu. Roku 1932 
inicioval vznik vlastivědného časopisu 
Kravařsko, měsíčníku, který redigoval 
a  do něhož přispíval články o  historii 
města a  okolí. (Kravařsko je historické 
území okolo N. Jičína, Příboru, Fulneku, 
Oder, do r. 1945 s převážně německým 
obyvatelstvem).

František Gregor odešel v roce 1935 
do Brna, na Novojičínsko však nezapo-
mněl a  pravidelně v  Kravařsku publi-
koval. V Brně opět působil ve školství. 
Vyučoval na reálném gymnáziu na Kře-
nové, později řídil jeho pobočku v Žide-
nicích. Brněnské období je vyvrchole-
ním jeho učitelské činnosti.

Na brněnská léta na něho vzpomí-
nal dr. Turek: „ Když jsem nastoupil do 
židenické reálky, byl profesor Gregor 
nováčkovi laskavým kolegou a rádcem.  
Vším žactvem i  zaměstnanci našeho 
ústavu milovaným a  ctěným, vždy las-
kavým a shovívavým představeným.

Tato doba zůstane vždy v  mých 
vzpomínkách nejkrásnějších v mém ži-
votě. „Pan správce“ Gregor se ke všem 
choval jako přítel a starší bratr, ne jako 
šéf.“

Podobně na něho vzpomínali další 
spolupracovníci a přátelé.

Gregor byl ale především významný 
český entomolog.  Od studentských let 
se vážně zajímal o sběr a studium přede-
vším pilatek, později lumků. Odborný 
zájem dopomohl k vytvoření velké sbír-
ky, která je dnes součástí přírodovědec-
kých kolekcí Národního muzea.

V Brně získal pro vědeckou a pub-
likační činnost více možností. Navázal 
spolupráci s  Přírodovědeckou fakultou 
Masarykovy univerzity a  s  jejími pro-
fesory. V  roce 1937 se stal spoluzakla-
datelem odborného časopisu Entomo-
logické listy, kterých byl až do zatčení 
redaktorem. 

Za svou vědeckou činnost byl Fran-
tišek Gregor In memoriam jmenován 
čestným členem České společnosti en-
tomologické v Praze. 

Jaká to byla osobnost, svědčí nadpis 
článku v  odborném časopise od prof. 
Dr. Kratochvíla jemu věnovanému: 
„Průkopníku moravské entomologie“.

Od ukončení obecné školy byl mimo 
domov. Jak jen mohl, vracel se na Vyso-
činu, na Jimramovsko, do Ubušína. Zde 
měl maminku, příbuzné a  přátele. Jez-
dil sem s rodinou – s manželkou, také 
učitelkou, a  syny. Ti šli rovněž v  jeho 
šlépějích (syn Miroslav byl fi lozof, pe-
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Mons. ThDr. Josef Laštovica
Dne 17. 5. 2022 uplyne již 10 let od úmrtí Mons. ThDr. Josefa Laštovici

Narodil se 1. listopadu 1925 v  Ji-
mramově. 

Na Velehradě a  v  Brně studoval 
gymnázium, které v roce 1945 ukončil 
maturitou. Začal studovat Lékařskou 
fakultu Masarykovy univerzity v Brně, 
ale po třetím ročníku byl z politických 
důvodů vyloučen a poslán jako pomoc-
ný dělník do strojíren.

V  roce 1949 byl nucen emigrovat 
do Německa, protože v  rodné vlasti 
mu hrozilo zatčení. Odtud odešel o rok 
později do Říma studovat bohosloví a 3. 
července 1955 zde přijal kněžské svěce-
ní. V letech 1955 - 56 působil jako pre-
fekt v  Papežské koleji Nepomucenum, 
později jako sekretář

Pastoračního ústavu Lateránské 

dagog, měl chalupu v Ubušíně, nedávno 
zemřel. Syn František je vědecký pra-
covník – entomolog a významný malíř 
– ilustrátor odborných knih).

F. Gregor se aktivně podílel na životě 
obce. Vesnice Ubušín v té době byla ži-
vou obcí a on svým dílem tomu přispí-
val.

Ubušínu zanechal trvalou památku 
– dvě obsáhlé, vysoce hodnotné kroni-
ky.   Měl jistě pomocníky, kteří mu opat-
řovali podklady, obracel se na archiváře, 
muzejníky a historiky.  Díky těmto kro-
nikám také tolik víme o své minulosti. 

Kdo tyto kroniky viděl, tato slova 
může jen potvrdit.        

Velké přátelství jej pojilo s  rodinou 
ředitele Kozáka, se všemi jeho dětmi. 
V roce 1937 byla na škole odhalena pa-
mětní deska Janu Kozákovi. Ze zacho-
vané korespondence víme, že se zapojil 
do příprav. Přispěl do almanachu „Jan 
Kozák, život a dílo českého učitele“, na 
slavnostním odhalení měl také projev.  
Podobně i při slavnosti otevření hřbito-
va a mnoha dalších akcí, nejen v obci.

Měl mnoho přátel, spolupracovníků. 
Z vypravování vím, že jedním z nich byl 
knihkupec Karel Pohořelý z Jimramova. 
Jeho nákladem vyšel Gregorův turistic-
ký Průvodce Jimramovem a okolím.

Ze vzpomínek těch, kteří jej znali, 
jimramovská MUDr. Růžena Pánková 
o něm napsala:

„František Gregor byl osobnost. Im-
ponoval všem svou energií, čestností, pří-
mostí, spravedlností a  citovostí. Profesor 
Gregor byl známý i  svým vlastenectvím 
a rozhodným postojem proti fašizmu.“

Dalším přítelem byl ubušínský ro-

dák Ladislav Procházka, ředitel školy 
v Jimramově, který o něm v kronice píše:

„Nadaný a  hloubavý synek, který 
se už od studia zajímá o  dění politické 
a kulturní. Jeho láska byla přírodověda. 
Byli jsme přátelé, vrstevníci, sousedé. 
Válka přerušila studia: 15. prosince 1915 
jsme společně nastoupili válečnou služ-
bu. Svým žákům byl vzorem jednáním, 
celým životem. Své rodiště, Ubušín, měl 
velmi rád. Často a  rád sem zajížděl za 
maminkou, příbuznými, rodáky. Ubušín 
má po něm krásnou památku – dvojdíl-
nou Pamětní knihu.“

Rovněž v Brně pokračoval F. Gregor 
ve své angažovanosti za věc českého ná-
roda.

Brzy po okupaci vstupuje do ilegální 
Obrany národa, zapojil se aktivně v ně-
kolika odbojových skupinách. V  jedné 
z nich shromažďovali z dopisů němec-
kých vojáků z front informace o pohybu 
německých vojsk a předávali je telegra-
fi cky do Londýna. Přestože byl gesta-
pem sledován, neodmítl poskytnout 
úkryt pronásledovanému odbojáři v ži-
denické škole, které byl správcem.

 V listopadu 1941 byl zatčen a po vý-
sleších a věznění v Kounicových kolejích 
v Brně byl převezen do koncentračního 
tábora Mauthausen. Byl to vlastně rozsu-
dek smrti hladem, zimou, bitím a nesne-
sitelně těžkou prací v lomu. Z 94 Čechů 
v transportu se vrátili pouze tři. Jedním 
z  nich byl K. Litloch, ředitel reálky na 
Křenové, kde Gregor učil. Ten podal svě-
dectví o nepředstavitelně krutém zachá-
zení s vězni, svědectví o F. Gregorovi.

„Za čtyřicet šest let svého života vyko-
nal mnoho cenného a dobrého.  Nezůstal 

stranou a  ani v  dobách pro národ nej-
těžší, vlasti obětoval to nejcennější. Patří 
mezi ty, kterým bude navždy patřit naše 
úcta a vděk.“ (Grossmannová – Hanák).

V  Novém Jičíně bydlel František 
Gregor v  ulici, která dnes nese jméno 
Gregorova, jeho jméno je vyryto na pa-
mětní desce obětí II. světové války v are-
álu gymnázia. Také na desce obětí na 
reálce na Křenové ulici v Brně.

V  rodném Ubušíně je jeho jméno 
uvedeno spolu s dalšími dvěma obětmi 
II. světové války na památníku padlých.

Významné výročí v životě F. Gregora 
jsem chtěl vzpomenout ve Zpravodaji 
městyse Jimramov.

Skutečný obraz o  jeho životě jsem 
získal, když jsem se spojil se Státním ar-
chivem v Novém Jičíně. Jeho archivář dr. 
Vitko mi s velkou ochotou poskytl cen-
né podklady k napsání tohoto článku.

František Dvořák

univerzity. V  roce 1962 obhájil dokto-
rát teologie. V období let 1963 – 1968 
byl generálním sekretářem Lateránské 
univerzity a od roku 1968 do roku 1992 
působil na Kongregaci pro zasvěcený 
život. Působil rovněž v diplomatických 
službáchVatikánu.

Po pádu totalitního režimu zahájil 
v naší zemi aktivní přednáškovou čin-
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0" VIM! D0 smnm

“ mnm-s xor »: “Mx/move



Jimramovský zpravodaj 2/2022

10

nost v  oblasti bioetiky. Byl jmenován 
postulátorem kauzy blahořečení řeholní 
sestry Vojtěchy Hasmandové.

Dne 5. prosince 2007 udělil Mons. 
Laštovicovi brněnský biskup Vojtěch 
Cikrle medaili Petra a Pavla za obětavou 
kněžskou službu.

Na kauze Matky Vojtěchy Hasman-
dové pracoval až do konce roku 2011, 
kdy z důvodů věku tuto činnost ukončil. 

Zemřel 17. května 2012 v nemocni-
ci Pia XI. v Římě. Poslední rozloučení 
s Mons. Laštovicou se uskutečnilo v br-

něnské katedrále sv. Petra a Pavla 
v pátek 25. května 2012 a v sobotu 
26. května 2012 v kostele Naroze-
ní Panny Marie v Jimramově. Jeho 
přáním bylo, aby byl poté uložen 
na jimramovském hřbitově.

Na rodném domě mu byla 
dne 25. října 2015 při příležitosti 
nedožitých devadesátých naroze-
nin odhalena pamětní deska za 
přítomnosti brněnského biskupa 
Vojtěcha Cikrleho.

 Miroslava Procházková

Fotbalisty čeká jarní část soutěže
Po postupném rozvolnění covidových opatření začala 

zhruba od poloviny ledna všechna naše družstva se zimní 
přípravou. Přípravka, žáci a dorost jednou týdně v hale, muži 
si k  hale přidali i  nedělní trénink venku. Účast hráčů byla 
u všech družstev dobrá, takže můžeme říct, že připraveni by-
chom měli být dobře. Uvidíme, jak se to ukáže v zápasech:-).

K přípravce se přes zimu připojilo několik dalších hráčů, 
což je potěšující zpráva. Trenéři L. Buchta a P. Borovský se 
tak nadále můžou věnovat pilování fotbalových základů a pří-
pravě hráčů pro další kategorie. Od konce dubna se zapojíme 
i do soutěžních zápasů, kterých nás čeká celkem 14. V této 
kategorii nejde o výsledky, ale je potřeba zkoušet natrénované 
dovednosti i v zápasech. Doma se představíme celkem třikrát, 
a to v termínech 23.4. od 10 hodin (soupeři Štěpánov a Rad. 
Svratka), 21.5. od 10 hodin (Bory, Moravec) a 28.5. od 13 ho-
din (Hamry). Přijďte se podívat a povzbudit budoucí jimra-
movské plejery:-).

Starší žáci se dvakrát za sebou jarní části nedočkali, takže 
jak kluci, tak trenéři M. Čuprová a J. Satorie doufají, že ten-
tokrát odehrají soutěž celou. Po podzimu jsou na výborném 
čtvrtém místě a budou chtít navázat na dobré podzimní vý-
kony. Kádr zůstal pohromadě, účast na trénincích je velmi 
dobrá, teď už to jen prodat na hřišti. Během zimní přípravy 
se kluci zúčastnili turnaje ve Žďáře n. S. a dovezli si pohár za 
3. místo.

Domácí zápasy:
so 9.4. 12:30 vs. Žďas Žďár
so 23.4. 15:30 vs. Radostín
ne 15.5. 13:30 vs. Rad. Svratka
pá 20.5. 18:00 vs. Měřín
so 28.5. 15:30 vs. Svratka
so 11.6. 15:30 vs. Křoví

Také dorost pod vedením B. Chuchmy trénoval v  hale, 
někteří hráči chodili i v neděli s muži. Nadále pokračuje spo-
lupráce s Jiskrou Vír, která se na podzim osvědčila. Kluci ode-

hráli několik přípravných zápasů na umělé trávě v Domaníně 
a také dva halové turnaje. Jejich soutěž probíhá pouze ve čty-
řech účastnících, ale zápasy s Křižanovem a Os. Bítýškou jsou 
kvalitní a uvidíme, jak bude podoba soutěže vypadat pro příští 
soutěžní ročník.

Domácí zápasy:
ne 24.4. 13:00 vs. Křižanov
ne 8.5. 13:30 vs. Počítky
so 21.5. 13:30 vs. Os. Bítýška (bude se hrát ve Víru)
ne 5.6. 13:30 vs. Křižanov (bude se hrát ve Víru)

Mužům se pod vedením P. Borovského podzimní část ne-
vydařila, a tak pro jarní odvety máme jediný cíl a tím je zá-
chrana v soutěži. Hráče je třeba pochválit za přístup k zimní 
přípravě, kdy většina tréninků probíhala za účasti více jak 10 
hráčů (a to i velmi oblíbené výběhy:-))). Kádr posílili navráti-
lec O. Černý a také ukrajinský hráč O. Nyshkur, který pracuje 
v jimramovské Gamě. Stali jsme tak vlastně mezinárodním tý-
mem a máme políčeno i na další zahraniční akvizice:-).

Jarní boje již pro nás začaly, cestu za záchranou jsme zaháji-
li na výbornou, když jsme doma porazili Bohdalec 4:0 a Křiža-
nov B 1:0. Start se tedy podařil, tak doufejme, že v cíli budeme 
na příčce, která bude znamenat udržení 3. třídy a pralesní ligu 
do Jimramova nepustíme.

Domácí zápasy:
so 9.4. 15:30 vs. Hamry B
ne 24.4. 16:00 vs. Měřín B
ne 8.5. 16:30 vs. Pohledec
ne 22.5. 16:30 vs. Radostín B
ne 5.6. 16:30 vs. Březí - Březské

Zveme fanoušky na všechny domácí zápasy jak dětí, tak 
dospělých. Samozřejmostí je otevřená Bouda s občerstvením 
a kvalitní sportovní zážitek:-)

Pavel Borovský, předseda fotbalového oddílu
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Informace pro občany o povinnostech
pro používání  kotlů na  pevná pal iva

Od 1 .  září letošního roku bude platit zákaz používání kotlů na  pevná paliva podle zákona
č .  201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, které jsou zařazeny do  nižší než třetí emisní třídy.
Zákaz provozování kotlů na  pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené emisní třídy
byl stanoven již před deseti lety a vyplynul z potřeby snižování emisí do  ovzduší.

Týká se  zákaz mého  kot le?
Zákaz platí pro kotel na  pevná paliva do  příkonu 300 kW
napojený na teplovodní otopnou soustavu (radiátory,
podlahové vytápění), kterým vytápím dům. Zákaz platí
pouze pro kotle, nikoliv pro lokální topidla, která přitápí také
místnost, ve které jsou umístěna, jako jsou kamna a krby.

Kotel vyrobený doma „na koleně" (bez výrobního štítku),
stejně tak kotel, který má na_ výrobním štítku vyznačenu
emisní třídu 1 nebo 2 podle CSN EN 303-5 nesmí být od
září 2022 provozován.

Kdo je  provozovatelem spalovacího zdroje?
Provozovatelem je právnická nebo fyzická osoba, která
stacionární zdroj skutečně provozuje, tedy ten, kdo do  kotle
pravidelně přikládá palivo anásledně  využívá kotlem
vyrobené teplo.

Ú řady kontroluj í  revizní správy techniků
Po 1.  září 2022 j e  možné využívat pouze kotel, u kterého j e
jednoznačně prokazatelné, že patří do  emisní třídy 3 ,  4 nebo 5.
Emisní třídu najdete na  výrobním štítku, nebo j i  zjistíte z
dokladu o kontrole technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje. Každý kotel na  pevná
paliva musí jednou za 36  měsíců zkontrolovat technik
5 patrl'"čným oprávněním, který do  dokladu o kontrole také
uvede, zda kotel vyhovuje podmínkám provozu. Tento doklad je
také rozhodující pro úřad obce s rozšířenou působností, který
kontroluje, zde nejsou provozovány nevyhovující zdroje. Pokud
povinnou kontrolu v zákonné lhůtě neprovedete, vystavujete se
pokutě do  výše až 20 000,- Kč, podnikatelé až do 50 000,- Kč.
Za to, že bude nevyhovující kotel provozován v rozporu se
zákonem i po 1.  září 2022 může být jeho provozovateli uložena
pokuta až do  výše 50 000,- Kč.

Rada na  závěr

Pokud bydlíte v nájmu avytápíte byt č i  dům nevyhovujícím kotlem na  pevná paliva,
spojte se co nejdříve s majitelem nemovitosti a vyjasněte si, jakým způsobem bude
řešeno vytápění objektu po 1 .  září 2022. Nespoléhejte na  to, že se nic nestane, když
nevyměníte nevyhovující kotel. Sledujte webové stránky Ministerstva životního
prostředí, kde naleznete další související informace.

Zdroj informací httgsJA/uageni. tzb-íntosmenz—kotlu, odborný portál pro stavebních/! a technická zařízení budov
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Lidé budou uklízet po lidech
Letos to bude už po třinácté, kdy si uklidíme Vysočinu. 

Spočítali jsme s kolegy, kolik odpadu se lidem podařilo za 
poslední roky sesbírat. Došli jsme k číslu téměř 900 tun. Jen 
pro srovnání: Přibližně stejné množství komunálního odpa-
du, podle celorepublikových průměrů na jednoho obyvate-
le, vyprodukuje za celý rok obec s cca 1750 obyvateli – tře-
ba Kamenice, Dobronín, Hrotovice nebo Křižanov. Taky se 
ptáte, kde se odpad kolem silnic stále bere? Odpověď všichni 
známe. Jde o alarmující důsledek lenosti, nevšímavosti, bez-
ohlednosti a ignorantství lidí ke svému okolí, k přírodě, ke 
společnému prostoru. Jedni sobecky, bez studu přírodu zne-
užívají a dělají si z ní veřejné smetiště, druzí po nich přírodu 
uklízejí – s pokorou a respektem. Taky máte pocit, že tady 
není něco v pořádku? Nechci moralizovat. Ale až si příště 
pochutnáte na sušence a budete přemýšlet, kam s obalem, 
nebo až dopijete kávu a zůstane vám v ruce prázdný kelí-
mek, zamyslete se, dejte si tu práci a vyhoďte jej přímo do 
odpadu, ještě lépe – do tříděného odpadu. Uklízet po sobě 
je přece normální. 

Pokud máte chuť zapojit se do letošního jarního úklidu 
našeho regionu pod tradičním názvem ČISTÁ VYSOČINA, 
informujte se o možnostech krajské podpory. Instrukce jsou 
k dispozici na webových stránkách Kraje Vysočina https://ci-
sta-vysocina-vysocina.hub.arcgis.com/. Každý dobrovolník 
se počítá, navíc díky chytrým aplikacím celkem přesně víme, 
kde kdo uklízí a můžeme své síly v terénu lépe rozložit. Na re-
gistrovaných úsecích pomůže sebraný odpad odvézt Krajská 
správa a údržba silnic Vysočiny – tradiční a spolehlivý part-
ner akce. Pokud jste nestihli registraci a přesto máte chuť se 
zapojit, můžete se obrátit na městský nebo obecní úřad a do-
mluvit se na likvidaci sesbíraného odpadu přímo tam. Stejně 
jako v minulých letech budeme rádi, když nám na sociálních 
sítích dáte vědět, jak právě u Vás jarní úklid probíhal. Zapojit 
se mohou školy, spolky, neziskovky, obce, fi rmy i jednotlivci. 
A přidáme se i my z hejtmanství. Všem, kterým není lhostej-
né, jak vypadá příroda a prostor kolem nás a podpoří svou 
aktivitou Čistou Vysočinu, upřímně děkuji.

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

Vysočina v pohybu
Slíbil jsem, že vám v pravý čas připomenu jednu novin-

ku v našem společensko-sportovním kalendáři. Tak tedy pár 
řádků o Vysočině v pohybu. Vysočina v pohybu je speciální 
krajský projekt, který nabídne veřejnosti týden sportu zdarma. 
V termínu od 25. dubna do 1. května 2022 bude mít kdokoli 
jedinečnou možnost využít volné kapacity sportovišť napříč 
celým regionem. I  přesto, že nás v  tento čas zaměstnávají 
a ovlivňují jiné události, na potřebě hýbat se a dělat něco pro 
své zdraví se nic nemění. Dluh vůči našim tělům nezmizel.

Na stránkách projektu www.vysocinavpohybu.cz se bude 
už od začátku dubna plnit nabídka termínů a časů, ve kterých 
naši partneři umožní komukoli hýbat se a sportovat zdarma. 
Veškeré náklady na provoz zapojených vnitřních sportovišť 
za všechny návštěvníky uhradí Kraj Vysočina. Dá to trochu 
papírování, ale my víme, že za vaši radost z pohybu to stojí. 
Přestaňme hledat výmluvy a začněme se pořádně hýbat. Na-
jděme společně cestu, jak se zbavit zdravotních neduhů způ-
sobených nedostatkem pohybu. 

Do letošní Vysočiny v pohybu se zapojila čtyřicítka spor-
tovních areálů, jsou to školní tělocvičny, fi tness centra, soko-
lovny, tenisová centra, bazény i taneční škola. Většina z nich 
pro vás chystá ve speciálních časech i doprovodný program 
nebo zajímavé ukázky sportu. 

Využijte naší nabídky a  v  rámci krajského týdne sportu 
zdarma čerpejte maximum bezplatných výhod, které budou 

k dispozici. Přiveďte na svá oblíbená sportoviště své blízké nebo 
objevte ve svém okolí nové sportovní aktivity a sportovní kluby. 

Vysočina bude v pohybu od 25. dubna do 1. května 2022. 
Sportoviště, která nabídnou v konkrétních termínech a časech 
své kapacity veřejnosti zcela zdarma, budou postupně zveřej-
ňována celý duben na www.vysocinavpohybu.cz. Důležité je 
se na tyto stránky vracet, aby Vám žádná nabídka neunikla.

Lidé si často dávají předsevzetí a hledají výzvy. Čas stráve-
ný sportováním by mohl být jednou z nich.

Těším se, že se při sportu budeme stále častěji potkávat.
Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina
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Kriminalita se na Vysočině loni snížila
Objasněnost v Kraji Vysočina přesáhla v loňském roce 61,7 procenta

Tisková zpráva – 24. leden 2022
KRAJ VYSOČINA – V Kraji Vy-

sočina v  loňském roce policisté vy-
šetřovali celkem 4 374 trestných činů, 
což je ve srovnání s rokem předcho-
zím o 461 trestných činů méně. Me-
ziročně jde o  pokles nápadu trestné 
činnosti o 9,53 procenta. Loni se po-
dařilo v  našem kraji objasnit 2 697 
trestných činů a objasněnost tak do-
sáhla 61,6 procenta. V loňském roce 
se policistům dodatečně podařilo ob-
jasnit dalších 400 trestných činů. Jde 
o případy, které se staly v předchozích 
letech. Celkově se tedy loni podařilo 
policistům objasnit 3 097 trestných 
činů, za jejichž spáchání bylo stíhá-
no 2 489 osob. Pachatelé loni svých 
jednáním způsobili celkovou škodu 
ve výši 1 744 113 000 korun.

„K  určitému poklesu nápadu kri-
minality došlo napříč celou naší repub-
likou, takže Vysočina nebyla v  tomto 
směru žádnou výjimkou. Dosaženými 
výsledky se loni Kraj Vysočina opětov-
ně zařadil mezi nejbezpečnější regiony 
v rámci celé České republiky. Dobrých 
výsledků jsme dosáhli také v  oblasti 
objasněnosti, když v rámci celého kra-
je jsme přesáhli hranici 61 procent,“ 
komentoval dosažené výsledky plk. 
Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele 
pro službu kriminální policie a vyšet-
řování.

Na snížení nápadu trestné činnos-
ti měla v loňském roce na území na-
šeho kraje vliv řada několika faktorů. 
Mezi ty nejzásadnější patřila mimo-
řádná a krizová opatření a opakova-
ně vyhlašovaný nouzový stav, který 
souvisel s  výskytem onemocnění 
COVID-19. Loni na jaře se úplným 
uzavřením okresů výrazně omezila 
jinak běžná mobilita osob v České re-
publice a svůj vliv sehrálo bezesporu 
také výrazné omezení vstupu občanů 
ostatních zemí do České republiky. 
V souvislosti s organizačními opatře-
ními v rámci Policie České republiky 
se pro výkon služby policisté rozdělili 

na dvě směny, navíc ani policistům se 
nevyhýbaly izolace a karantény, proto 
došlo i  k  určitému utlumení opera-
tivně - vyhledávací činnosti policis-
tů, což je projevilo zejména v oblasti 
odhalování drogové trestné činnos-
ti. Všechna tato opatření měla vliv 
na snížení nápadu trestné činnosti 
zejména v  první polovině loňského 
roku 2021, kdy za toto období byl 
pokles nápadu trestné činnosti opro-
ti srovnatelnému období roku 2020 
dokonce o více než 13 procent, ale ve 
druhém pololetí tento vliv výrazně 
slábl a byl zanedbatelný, což se proje-
vilo na vyšším počtu případů páchání 
trestné činnosti.

„Loni se už naplno projevily dů-
sledky novely trestních předpisů, kte-
ré začaly platit od 1. října roku 2020.  
Tím, že se zvýšila hranice škody, která 
se vztahuje k  rozlišení právní kvalifi -
kace skutku na přestupek a trestný čin, 
počet trestných činů logicky poklesl. 
Určitá protiprávní jednání se způsobe-
nou škodou nepřesahující 10 000 ko-
run tedy byla kvalifi kována jako pře-
stupek na úseku majetku,“ vysvětluje 
plk. Mgr. Pavel Peňáz.

V rámci našeho kraje se loni mír-
ně snížil počet trestných činů (pokles 
o  219) v  oblasti obecné kriminality, 
což představuje pokles o  necelých 
sedm procent.  Loni jsme v  našem 
kraji zadokumentovali 3 045 případů 
obecné kriminality, z nichž se jich 1 
722 podařilo objasnit, což představu-
je objasněnost přesahující 56,6 pro-
centa. Dodatečně se podařilo objasnit 
268 skutků v oblasti obecné krimina-
lity a celkově jsme objasnili v této ob-
lasti 1 990 trestných činů a stíhali za 
jejich spáchání 1 559 osob.

K mírnému snížení došlo loni také 
v  oblasti násilné kriminality. Loni 
jsme registrovali v kraji 475 násilných 
trestných činů, což bylo o 31 méně než 
v roce 2020 – vyjádřeno procenty jde 
o  pokles o  6,1 procenta. Kriminalis-
tům se podařilo objasnit 375 násilných 

skutků a objasněnost tak dosáhla 78,9 
procenta. Loni jsme dodatečně ob-
jasnili dalších 48 násilných trestných 
činů spáchaných v předchozích letech. 
V průběhu loňského roku jsme na Vy-
sočině prověřovali a  vyšetřovali cel-
kem šest zločinů vraždy nebo pokusů 
vraždy a všechny případy se krimina-
listům podařilo objasnit. V  jednom 
případě byl na pokus vraždy skutek 
překvalifi kován, protože původně jej 
kriminalisté vyšetřovali jako úmyslné 
ublížení na zdraví. Z  pěti zbývajících 
případů se ve třech případech jedná 
o dokonanou vraždu a ve dvou přípa-
dech o vraždu ve stádiu pokusu. Další 
případ, který byl loni původně kvali-
fi kován  jak trestný čin loupeže, jsme 
překvalifi kovali na pokus vraždy letos, 
proto se neobjevuje v loňských statis-
tikách.

Za pozitivní jev lze považovat mír-
ný – desetiprocentní - pokles nápadu 
trestných činů loupeže. Loni jsme na 
Vysočině prověřovali 27 případů lou-
peží, což bylo o  tři méně než v  roce 
2020. Celkem 20 případů loupeží se 
podařilo objasnit, což představuje 
objasněnost ve výši 74,1 procenta. 
Loni se nám podařilo objasnit také 
jednu loupež, která se stala v  před-
chozím roce. Za tyto loupeže krimi-
nalisté stíhají 32 osob.

Pokles v počtu případů jsme loni 
zaznamenali u  trestných činů úmy-
slného ublížení na zdraví. Loni jsme 
vyšetřovali 211 případů, což je o  16 
případů méně než v roce 2020 – vy-
jádřeno procenty činí pokles sedm 
procent. Objasněnost tohoto druhu 
trestné činnosti přesáhla hranici 80 
procent. Dalších 27 skutků se poda-
řilo objasnit dodatečně. Dlouhodobě 
stále platí, že nejrůznější rvačky a po-
tyčky mohou mít vážné následky na 
životech a zdraví účastníků těchto in-
cidentů, a proto považujeme tato jed-
nání pachatelů za společensky vysoce 
škodlivá. Za tyto trestné činy stíháme 
celkem 225 osob.
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V  loňském roce došlo na Vyso-
čině k  nárůstu počtu trestných činů 
v oblasti mravnostní kriminality, a to 
o  13 procent.  Loni jsme vyšetřovali 
139 případů mravnostních trestných 
činů a 92 z nich se podařilo objasnit, 
když objasněnost toho druhu trest-
né činnosti dosáhla 66,2 procenta.  
Za trestné činy v oblasti mravnostní 
kriminality jsme loni stíhali 84 osob. 
Ze 139 skutků na úseku mravnostní 
kriminality jich 19 bylo kvalifi kováno 
jako trestný čin znásilnění (celkem 12 
případů kriminalisté objasnili) a dal-
ších 41 případů bylo kvalifi kováno 
jako trestný čin pohlavního zneuží-
vání (celkem 26 případů kriminalisté 
objasnili). K  tomuto druhu trestné 
činnosti dochází nejčastěji mezi oso-
bami stejného nebo přibližně stejné-
ho věku, které jsou mladší patnácti 
let. 

Z  celkového počtu 139 přípa-
dů mravnostní kriminality byly ve 
44 případech, což představuje 31,65 
procenta, k  jejímu spáchání využi-
ty informační technologie a  sociální 
sítě. V  rámci tohoto druhu trestné 
činnosti je již několik let - minimál-
ně od roku 2017, kdy je tato statistika 
sledována -  patrný trend, že více než 
třicet procent ze všech mravnostních 
trestných činů je spácháno prostřed-
nictvím informační technologií a so-
ciálních sítí. Z  těchto případů tzv. 
“kybermravnostní“ trestné činnosti 
se nejčastěji jedná o  případy kvali-
fi kované jako sexuální nátlak, šíře-
ní pornografi e a  ostatní mravnostní 
trestné činy, kam patří výroba a  jiné 
nakládání s  dětskou pornografi í, 
zneužití dítěte k výrobě pornografi e, 
z  jejichž podstaty jsou poškozenými 
osobami děti mladší osmnácti let.

Na území kraje Vysočina do-
šlo loni k  mírnému poklesu nápadu 
trestné činnosti v  oblasti majetkové 
trestné činnosti, a  to o 6,6 procenta, 
kdy na tomto meziročním poklesu 
o 111 případů se právě svým vlivem 
nejmarkantněji podílely výše zmíně-
né restrikce a  opatření v  souvislosti 
s výskytem onemocnění COVID -19 
a změny ve výši škod v rámci novely 
trestních předpisů. Loni jsme prově-

řovali celkem 1 575 trestných činů 
v  oblasti majetkové činnosti a  559 
skutků se podařilo objasnit, což před-
stavuje objasněnost na úrovni 35,49 
procenta, což je v  rámci celé České 
republiky uspokojivý výsledek. Dal-
ších 138 majetkových trestných činů 
se nám podařilo objasnit dodatečně, 
kdy celkově jsme tak loni objasnili 
697 majetkových trestných činů, za 
které jsme stíhali 543 osob. 

Na majetkové trestné činnosti se 
508 případy podílely krádeže vlou-
páním. Ve srovnání s  rokem 2020 je 
to o 71 případů více – vyjádřeno pro-
centy jde o  nárůst o  16,2 procenta. 
Dodatečně jsme objasnili 31 případů 
a  za krádeže vloupáním jsme stíhali 
loni 160 osob. Na majetkové trestné 
činnosti se dále 499 případy podílely 
krádeže prosté, u  nichž jsme zazna-
menali výrazný pokles, a to o více než 
34 procent, když 241 krádeží pros-
tých se podařilo objasnit a dalších 33 
policisté objasnili dodatečně. Objas-
něnost v této oblasti dosáhla hodno-
ty 48,3 procenta. Loni jsme v našem 
kraji zaregistrovali také 46 případů 
krádeží dvoustopých motorových 
vozidel. Celkem 35 těchto krádeží 
dvoustopých vozidel kriminalisté ob-
jasnili, což je vynikající objasněnost 
ve výši 76 procent, což řadí policis-
ty z Kraje Vysočina na špici v  rámci 
celé České republiky.  Loni zmizelo 
majitelům také pět jednostopých vo-
zidel a čtyři případy krádeže policisté 
objasnili, čímž dosáhli objasněnosti 
ve výši 80 procent. Poměrně vysoký 
počet trestných činů – 69 se týká krá-
deží vloupáním do motorových vozi-
del, kdy 31 případů se týká krádeže 
součástek motorových vozidel, včet-
ně pohonných hmot z nádrží vozidel 

Loni jsme zadokumentovali cel-
kem 54 případů vloupání do rekreač-
ních chat a  chalup, když 23 případů 
jsme objasnili, což představuje ob-
jasněnost ve výši 42,6 procenta.  Za 
tyto skutky jsme stíhali 14 pachatelů. 
Dalších 70 případů trestných činů se 
týkalo vloupání do rodinných domů, 
kdy se nám podařilo objasnit 29 pří-
padů, když objasněnost tohoto druhu 
trestné činnosti dosáhla 41,4 pro-

centa. Dodatečně jsme objasnili pět 
případů a  celkově to představuje 34 
případů, za které jsme stíhali 29 osob.

V  loňském roce se na Vysočině 
snížil o  9,8 procenta nápad trestné 
činnosti v oblasti ostatních trestných 
činů. Loni jsme jich v  kraji vyšetřo-
vali celkem 856, což bylo v meziroč-
ním porovnání o  93 případů méně. 
Loni policisté 696 případů ostatních 
trestných činů objasnili, takže objas-
něnost činila 81,31 procenta a  do-
datečně objasnili dalších 61 skutků 
z  předchozích let. Do této oblasti 
trestné činnosti řadíme všechny dro-
gové trestné činy, maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání, ne-
dovolenou výrobu a  distribuci psy-
chotropních látek a jedů, výtržnictví, 
sprejerství, nebo ohrožování výchovy 
mládeže. Loni jsme v Kraji Vysočina 
registrovali 410 trestných činů maře-
ní výkonu úředního rozhodnutí, 116 
případů sprejerství a  394 trestných 
činů ohrožení pod vlivem návykové 
látky.

Na úseku drogové kriminality loni 
policisté v  našem kraji vyšetřovali 
176 trestných činů, což bylo ve srov-
nání s rokem předchozím o 57 skut-
ků méně než v  roce 2020. Objasně-
nost u tohoto druhu trestné činnosti 
přesáhla loni hranici 85,7 procent. 
Dalších 20 případů jsme objasnili 
dodatečně a  celkově jsme objasnili 
169 drogových trestných činů, za je-
jichž spáchání bylo stíháno 146 osob. 
V tomto případě se jedná dlouhodo-
bě o velice pozitivní jev, neboť drogo-
vá trestná činnost patří mezi latentní 
kriminalitu a  policisté pachatele od-
halují na základě vlastních operativ-
ních poznatků. Pro úspěšnost v  této 
oblasti je velice důležitá také důklad-
ná systematická práce kriminalistů, 
kteří se aktivně věnují vyhledávání 
a  odhalování tohoto druhu trestné 
činnosti. Za mírným poklesem ná-
padu tohoto druhu trestné činnosti 
tak lze v roce 2021 zejména spatřovat 
jarní omezení a restrikce v souvislos-
ti s COVID-19, které se dotkly i cha-
rakteru a  nastavení činností Policie 
České republiky a  možností aktiv-
ně vyhledávat a  rozpracovávat tento 
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druh trestné činnosti.
K poklesu nápadu trestné činnos-

ti došlo v roce 2021 v Kraji Vysočina 
i  v  oblasti hospodářské trestné čin-
nosti. Kriminalisté loni vyšetřova-
li celkem 425 trestných činů, což je 
o 199 méně než za rok 2020. Vyjádře-
no procenty tento pokles činil téměř 
32 procent. Objasněnost se u tohoto 
druhu trestné činnosti pohybuje pod 
hranicí 50 procent. Dalších 56 skutků 
kriminalisté objasnili z  předchozích 
let. U hospodářských trestných činů 
kriminalisté nejčastěji vyšetřovali 
hospodářské podvody (151 trest-
ných činů), dále úvěrové podvody 
(62 trestných činů), a  také daňovou 
trestnou činnost (47 skutků).

„Výrazný nárůst o  téměř 47 pro-
cent jsme loni zaznamenali v  oblasti 
daňových deliktů, kdy jsme registro-
vali 47 případů a 17 se jich podařilo 
objasnit. Velkou pozornost jsme také 
loni věnovali problematice fi nančního 
šetření a zajišťovaní výnosů z  trestné 
činnosti, kdy loni činila hodnota zajiš-
těného majetku v trestním řízení část-
ku 36 324 000 korun, a v této souvis-
losti jsme provedli 439 zajišťovacích 
úkonů. K  tomuto účelu využíváme 
všech institutů, které nám umožňuje 
český právní řád,“ řekl plk. Mgr. Pa-
vel Peňáz. 

Loni jsme v  Kraji Vysočina za-
znamenali velký počet trestných 
činů, které měly znaky kybernetické 
kriminality, tedy takové kriminality, 
k jejímuž spáchání je využito prostře-
dí internetu či informačních, komu-
nikačních technologií a  sociálních 
sítí.  Loni jsme zadokumentovali 386 
těchto případů, což činí 8,82 procent 

nápadu ze všech spáchaných trest-
ných činů v roce 2021. Za posledních 
několik let je patrný výrazný ná-
růst tohoto druhu kriminality, když 
v  roce 2017 to představovalo 4,67 
procent z celkového nápadu. Celkem 
98 trestných činů se kriminalistům 
podařilo objasnit a  objasněnost tak 
dosáhla více než 25,3 procenta. Dal-
ších 69 případů kriminalisté objas-
nili dodatečně – jednalo se o přípa-
dy z  předešlých let a  celkově se tak 
loni podařilo policistům objasnit 
167 případů. Největší počet případů 
- 199 - se týká majetkové trestné čin-
nosti, což představuje 12,63 procen-
ta ze všech majetkových trestných 
činů. Jde o  nejrůznější formy inter-
netových podvodů a  protiprávních 
jednání spáchaných za využití so-
ciálních sítí s  cílem neoprávněně se 
obohatit za využití různých legend. 
Další případy se týkají hospodářské 
trestné činnosti (113 případů), mrav-
nostní kriminality (44 případů), ale 
také násilné kriminality (14 případů) 
a oblasti nehmotných práv. Pachatelé 
u tohoto druhu trestné činnosti způ-
sobili svým jednáním škodu ve výši 
37 923 485 korun.

Velkým problémem v našem kraji 
jsou stále recidivisté, kteří loni spá-
chali 1 093 trestných činů, což v pro-
centech představuje podíl téměř 25 
procent na celkové kriminalitě v na-
šem kraji. Recidivisté mají na svědo-
mí 141 násilných trestných činů, 292 
majetkových trestných činů a  devět 
mravnostních trestných činů.

Děti ve věku do 18 let spáchali 
loni v našem kraji celkem 126  trest-
ných činů a podílejí 2,9 procenta na 

nápadu celkové kriminality. Z  toho-
to počtu se ve 30 případech jednalo 
o  násilnou trestnou činnost, ve 26 
případech o  mravnostní trestnou 
činnost a  ve 42 případech o  ma-
jetkovou trestnou činnost. Děti ve 
věku do 14 let spáchali loni celkem 
44 trestných činů a   podílejí v  Kraji 
Vysočina jedním procentem na ná-
padu celkové kriminality. Z  tohoto 
počtu se v  deseti případech jednalo 
o  násilnou trestnou činnost, ve 14 
případech o  mravnostní trestnou 
činnost. v  devíti případech o  majet-
kovou trestnou činnost. Na loňské 
trestné činnosti se podílely také ženy, 
které se dopustily 382 trestných činů, 
když v 58 případech se jednalo o ma-
jetkovou trestnou činnost, ve 31 pří-
padech o  násilnou trestnou činnost 
a  v  šesti případech o  mravnostní 
trestnou činnost.

Loni se trestných činů v  našem 
kraji dopouštěli také cizinci, kteří 
mají na svědomí celkem 228 trest-
ných činů, což je o 35 méně než v roce 
2020, vyjádřeno procenty se jednalo 
o pokles o 13,3 procenta. Trestně stí-
háno bylo 222 cizích státních přísluš-
níků, což představuje podíl ve výši 
8,9 procenta na počtu všech stíha-
ných pachatelů. Nejčastěji se trestné 
činnosti dopouštěli státní příslušníci 
Slovenské republiky a Ukrajiny

Krajské ředitelství policie 
Kraje Vysočina

oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková

vedoucí oddělení - tisková mluvčí
tel: 974 261 207

mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

Nápad trestné činnosti v Kraji Vysočina za období od 1. 
ledna do 31. prosince:

2017 2018 2019 2020 2021
Počet trestných činů 5 459 5 312 5 538 4 835 4 374

Objasněno 3 342 3 152 3 470 3 103 2 697

% objasněnosti 61,22 59,34 62,7 64,2 61,65

Objasněno dodatečně 415 384 409 403 400

Objasněno celkem 3 757 3 536 3 879 3 506 3 097

Srovnání nápadu trestné činnosti na jednotlivých územních 
odborech Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina za ob-
dobí od 1. ledna do 31. prosince 2021:

Jihlava Třebíč Žďár 
n S.

H. Brod Pelhři-
mov

Počet trestných činů 1 245 794 736 898 701
Objasněno 692 512 453 566 474
% objasněnosti 55,6 64,5 61,5 63,0 67,6
Objasněno dodatečně 110 85 73 73 59
Objasněno celkem 802 597 526 639 533
Počet stíhaných osob 660 569 458 453 392
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Nebezpečí při užívání návykových látek

Bylinky vhodné k očistným kúrám

Tisková zpráva – 16. března 2022
KRAJ VYSOČINA – V případech 

užívání drog je osud samotného uži-
vatele téměř stejný. Představuje velmi 
nebezpečný, a někdy dokonce i smrtí-
cí příběh dané osoby. Na počátku uží-
vání drog se cítí osoba dobře. S  pro-
hlubující se závislostí se ale zvyšuje 
i množství užívané drogy a  to je stá-
le více fi nančně nákladné. Uživatelé 
drog získávají na počátku peníze pro-
dejem vlastních věcí, následně prodá-
vají věci svých příbuzných nebo ka-
marádů. Poté začínají peníze získávat 
prodejem věcí, které odcizí a  páchají 
zejména majetkovou trestnou činnost. 
Následuje opuštění místa svého bydli-
ště ať už dobrovolné, nebo nucené ze 
strany okolí. 

Uživatel drog pak žije v nevyhovu-
jících podmínkách nejčastěji s  další-
mi narkomany, trpí různými kožními 
nebo infekčními nemocemi a  peníze 
na drogy získává pácháním trestné 
činnosti nebo prostitucí. Do této fáze 
se člověk dostane velmi lehce, pokud 
má slabou vůli nebo si chce například 
odpočinout od společnosti tím, že za-
čne užívat ilegální drogy slabšího cha-
rakteru jako je třeba marihuana, která 
je ve společnosti velice rozšířená. Poz-
ději osoba přechází ze slabší drogy, kte-
rá již nemá uspokojivý účinek, k droze 
silnější, ať už na látky typu amfetamin, 
metamfetamin, opiáty nebo kokain. 

Jaro je ten nejlepší čas pro očistu těla. Už naši předko-
vé věděli, že po dlouhé zimě je potřeba očistit tělo i mysl 
a připravit je na nové období. A  tak od masopustu až do 
Velikonoc dodržovali 40 dní odlehčený jídelníček. Říkali 
tomu sice půst, ale úplně o hladu nebyli. Vynechávali maso 
a naopak stravu obohatili o luštěniny, sušené ovoce, zeleni-
nu, ryby a podobně. K jarní očistě se hojně používají také 
mladé bylinky, jejichž listy i květy mají na jaře největší sílu.

Jarní smoothie z mladých bylinek
2 velké hrsti listů divokých jarních bylin: bršlice, potoč-

nice, ptačinec, kopřiva, plicník, fi alka, popenec, pampeliška, 
sedmikráska… (sbírejte jen to, co znáte, a víte, že je jedlé!!!)

S drogami začínají nejčastěji expe-
rimentovat osoby mladší osmnácti let, 
v  mnoha případech již osoby útlého 
věku. Je tedy velmi důležité, aby byli 
zejména rodiče všímaví a včas signály 
nasvědčující tomu, že jejich dítě drogy 
užívá, rozpoznali a nepodceňovali. Po-
kud takové podezření získají, mohou 
o radu požádat pracovníky kontaktní-
ho a  poradenského centra pro osoby 
ohrožené drogovou závislostí nebo se 
obrátit přímo na policisty. Samozřej-
mě platí stejná výzva i pro kamarády 
nebo příbuzné případného uživatele 
drog. Ve většině případů přichází dro-
gová závislost tak rychle, že si uživatel 
ještě dlouho poté co ji získá myslí, že 
má situaci pod kontrolou. Poté co si 
svoji závislost připustí, už není prak-
ticky schopen s ní sám bojovat.

V  boji proti drogové kriminalitě 
může každý občan pomoci svojí vší-
mavostí. Pokud mají informace o oso-
bách, které drogy vyrábějí nebo distri-
buují, nebo o místu, kde k výrobě drog 
dochází, měli by je sdělit policistům. 
Využít mohou linku 158. Signálem, že 
v domě či bytě k výrobě nebo distri-
buci drog dochází, může být například 
nepřiměřeně vysoký počet osob, které 
do bytu docházejí v  jakoukoli dobu, 
podezřelé osoby, které se v  blízkosti 
domu nebo na společných chodbách 
pohybují nebo bezúčelně zdržují, ne-
přirozený zápach nebo častý ruch 

2 jablka
500ml čisté fi ltrované vody nebo minerálky
lněné nebo chia semínka (podle gusta)
1 banán (pro lepší chuť – nemusí být)
Vše společně rozmixujeme a ihned pijeme. Jen tak zís-

káme co nejvíc aktivních látek, enzymů a vitamínů, které 
jinak podléhají velmi rychlé oxidaci.

Smoothie pijeme ráno nalačno a asi do hodiny nic jiné-
ho nejíme. Mělo by to být bráno jako porce jídla, snídaně.

Pampeliška (smetánka) lékařská
Čerstvé mladé pampeliškové listy mají silné močo-

pudné účinky a skvěle očišťují játra i  ledviny. Pampeliška 

uvnitř bytu v noční době.
U  konkrétního člověka je několik 

znaků, pomocí kterých lze užívání 
drog rozpoznat. Nejvýraznější jsou 
změny životního stylu. Uživatel drog 
bývá v  noci vzhůru, naopak ve dne 
může dlouho spát. Velmi často a bez-
důvodně se u  něho střídají nálady 
a  prudké výbuchy emocí. Je unavený 
a  podrážděný nebo naopak hlučný 
a  bez zjevné příčiny rozjařený. Mění 
stravovací návyky, jí velmi málo a sni-
žuje se jeho tělesná váha. Přestává dbát 
o osobní hygienu. V neposlední řadě 
je z něho cítit zápach po chemikáliích.

V České republice evidujeme celou 
řadu trestné činnosti spojené s užívá-
ním návykových látek. Jedná se ze-
jména o zneužívání návykových látek 
při řízení motorových vozidel. Řidič, 
který jede ve stavu, který si přivodil 
užitím návykové látky, je nebezpečný 
sám sobě, ale především svému okolí. 
Při řízení pod vlivem se mění u řidiče 
mnoho faktorů, jako je reakční doba, 
intenzita jízdy nebo může člověk vidět 
nereálné situace.

Krajské ředitelství policie 
Kraje Vysočina

oddělení tisku a prevence
kpt. Mgr. Martin Hron

koordinátor prevence kriminality
tel: 974 261 209

mobil: 725 103 451
e-mail: martin.hron@pcr.cz
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obsahuje vitamíny A, B, C a betakaroten, dále pak draslík, 
vápník a křemík. Listy mají nahořklou chuť a nejčastěji se 
z nich připravují polévky, saláty a pomazánky.

Kopřiva dvoudomá
Jistě znáte velmi zdravý kopřivový čaj. Ale víte o  tom, 

že mladé kopřivové listy se přidávají také do smoothie, po-
lévek, nádivek a dá se z nich uvařit velmi dobrý kopřivový 
špenát? Kopřiva obsahuje vitamin C, betakaroten a vitamin 
A, železo a vápník. Má močopudné a odhleňující účinky, 
její konzumace se doporučuje při chudokrevnosti a  kož-
ních potížích (lupenka, akné, ekzémy). Ale pozor, kopřivu 
bychom měli užívat s pauzami - v časově omezených opa-
kujících se kúrách o intervalu cca 2 týdny.

Šťovík kyselý
Tato bylinka je známá vysokým obsahem vitaminu C, 

betakarotenu, vápníku a železa. Opět působí močopudně, 
pomáhá v  čištění krve a  příznivě stimuluje činnost jater. 
Ze šťovíku se připravují výborné saláty, polévky, omáčky, 
pomazánky a  přidává se také do špenátu, zeleninového 
leča a míchaných vajíček. A pokud máte rádi čerstvý chléb 
s máslem sypaný pažitkou, zkuste chléb pro změnu posy-
pat nasekaným šťovíkem, je to bašta. Jen si hlídáme přijaté 
množství, při větší konzumaci může způsobit citlivým je-
dincům kopřivku.

Sedmikráska chudobka
Ze sedmikrásky můžeme konzumovat kromě listů také 

květy. Stejně jako ostatní byliny také sedmikráska má mo-
čopudné účinky, čistí krev, stimuluje činnost jater, žlučníku 
a užívat by ji měli zejména lidé trpící na ekzémy, akné, dnu 
a artritidu. Listy i květy sedmikrásky se používají do polé-
vek, salátů a třeba jen tak na chleba.

Medvědí česnek
Nezaměnitelná vůně medvědího česneku je skutečným 

znamením, že jaro je tu v plné síle. Medvědí česnek je doslo-
va zelený poklad a vyplatí se ho zařadit do řady pokrmů. Jak 
na to? Česnek medvědí (Allium ursinum) roste ve vlhkých 
a humózních lužních lesích. Listy česneku začínají vyrážet ze 
země již koncem února a jsou vhodné ke sběru jen do doby, 
než začne kvést nenápadnými bílými kvítky. Během kvetení 
se pak jeho léčivá síla vytrácí. Svými listy trochu připomíná 
konvalinku, ale určitě si ho s ní nespletete, protože ta vůně 
je úplně jiná. Česnekové aroma je nezaměnitelné, může za 
něj látka alliin, obsažená v listech a cibulkách. Ten najdeme 
v neporušených listech. Teprve narušením buněčné struk-
tury se uvolní zvláštní enzym, který dovede neaktivní alliin 
přeměnit na allicin. A právě ten medvědímu česneku pro-
půjčuje nejen jeho charakteristickou vůni, ale hlavně silně 
ozdravné působení na organismus. Co se týká obsahu vi-
tamínu C, je medvědí česnek hrdým šampiónem. Zatímco 
například 150 g obyčejného jablka ukrývá pouhých 6 mg, 
v česneku ho najdete v množství 150 mg na 100 g. Z dalších 

důležitých látek můžeme zmínit vitamíny A, B1, B2, draslík, 
hořčík, selen, zinek, železo a germanium.

Kromě již uvedeného také medvědí česnek:
• ničí stafylokoky (i odolného zlatého) a streptokoky
• zabíjí prvoky  trichomony – častou příčinu ženských 

vaginálních onemocnění
• likviduje kandidu, mykózy a plísně
• hojí rány
• působí jako prevence oparů
• snižuje krevní tlak
• pomáhá při průjmu a zácpě (i chronické)

Nebojte se tedy lístky česneku krájet, sekat, mixovat 
a  jinak zpracovávat, vyrobíte si pro váš organismus koš-
tě, které vymete všechny neduhy z těla ven. A navíc je to 
ukrutně dobré. Výborný je na chleba s máslem, ale lze z něj 
udělat i pesto či špenát.

Pesto z medvědího česneku
• 150 g medvědího česneku,
•  5 g soli
• 100ml olivového oleje
• hrst vlašských ořechů nebo sezamových semínek

Omyté syrové listy rozmixujte s  olejem, přidejte sůl, 
ořechy či semínka a ještě chvíli mixujte. Ve sklenici s povr-
chem pesta zalitým olejem v lednici vydrží asi týden, po-
kud ho ovšem dříve nesníte.

Špenát z medvědího česneku
• 500 g medvědího česneku
• 1 vejce
• 1 cibule
• 1 lžíce oleje
• sůl
• voda

Česnekové listy omyjte a nasekejte nadrobno, zalijte vo-
dou a nechejte vařit doměkka bez pokličky (pod pokličkou 
zhnědnou). K  listům medvědího česneku je dobré přidat 
i listy kopřivy. Zvlášť si osmažte cibuli na troše oleje, při-
dejte sekaný špenát (můžete i rozmixovat) vajíčko na za-
huštění, osolte, případně dochuťte pepřem.
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Upečte si na Velikonoce něco dobrého
K oslavám velikonočních svátků patří i tradiční pečivo.

Jidáše s medovou polevou 
Na těsto
• 500 g polohrubé mouky
• 100 g másla
• 250 ml vlažného mléka
• 1 kostka droždí
• 2 sáčky vanilkového cukru
• 2 vejce
• 1 lžíce cukru krupice
• 1 hrst rozinek
• 1 hrst ořechů

Na polevu
• 50 g másla
• 2 lžíce medu 
• 40 ml rumu
• moučkový cukr

1. Do hrnku s  teplým mlékem rozdrobte kostku droždí, 
nasypte lžíci cukru a nechte vykynout.

2. Mezitím v  misce smíchejte mouku, rozehřáté máslo, 
vanilkové cukry a žloutky. Vsypte rozinky a ořechy na-
sekané nahrubo, promíchejte, vlijte kvásek a  vytvořte 
hladké těsto. To přikryjte teplou utěrkou a nechte mini-
málně 30 minut kynout.

3. Troubu předehřejte na 200 stupňů. Z nakynutého těsta 
uřezávejte kusy a  tvořte z  nich uzly, copy a  šneky. Na 
plech dejte pečicí papír, jidáše na něj vyskládejte a nech-
te ještě 10 minut kynout. Pak je potřete bílky a dejte péct 
na 10–15 minut dozlatova.

4. Zatímco se jidáše pečou, připravte si polevu z  roze-
hřátého másla, rumu a medu. Hned jak jidáše vyndáte 
z trouby, je potřete polevou a nechte vychladnout. 

Tradiční Boží milosti
Suroviny: 250 g polohrubé mouky, 20 g změklého másla, 2 
žloutky, 3 lžíce rumu, 1 lžička strouhané citronové kůry, 2 
lžičky citronové šťávy, olej na smažení, moučkový cukr na 
obalování

1. Do mísy nebo robota prosejte mouku. Přidejte na 
kousky nakrájené máslo, žloutky, rum, citronovou kůru 
a  šťávu a  vypracujte pevné těsto. Zabalte ho do fólie 
a nechte v pokojové teplotě asi 30 minut odpočinout.

2. Těsto rozválejte na tenký plát. Nakrájejte různé tvary, 
jako obdélníčky či kosočtverce.

3. V  kastrolu rozehřejte vyšší vrstvu oleje. Boží milosti 
postupně vkládejte a  pomalu smažte dozlatova. Sklá-
dejte je papírovou utěrku a ještě za tepla obalte v mouč-
kovém cukru.

Kynutý beránek bez formy
Suroviny: 120 ml polotučného mléka, 100 g másla, 500 g 
hladké mouky, 40 g droždí, 1 balíček vanilkového cukru, 50 
g krupicového cukru, špetka soli, 3 žloutky + vejce na potře-
ní, 100 g zakysané smetany, rozinky, případně mandle.
1. V ohřátém mléce rozpusťte máslo. Mouku prosejte do 

velké mísy a uprostřed udělejte důlek. Rozdrobte do něj 
droždí, posypte ho vanilkovým cukrem, zalijte polovi-
nou vlažného mléka a nechte vzejít kvásek.

2. Přisypte zbytek cukru, vlijte zbylé mléko s rozšlehaný-
mi žloutky, zakysanou smetanu a  sůl, pak vmíchejte 
rozpuštěné máslo. Vypracujte hladké vláčné těsto. Za-
kryjte ho utěrkou a nechte 30 minut kynout na teplém 
místě. Těsto rozválejte na plát, rozdělte na 2 díly, stočte 
je do rolády a ty nakrájejte na kousky.

3. Z odkrojků těsta udělejte 3 válečky a vytvarujte z nich 
hlavu a  rohy. Na plech vyložený pečícím papírem za-
čněte skládat beránka. Nejprve hlavu, pak dokola na-
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krájené kousky rolády, které tvoří tělo. Troubu rozehřej-
te na 200°C.

4. Beránka nechte na teplém místě 20 minut kynout. Pak 
ho potřete rozšlehaným vejcem, na oči a čumáček pou-
žijte rozinky. Tělo můžete posypat pokrájenými mand-
lemi. Pečte 15 minut, snižte teplotu na 180°C a dopečte 
dozlatova, asi 35 minut. Nechte vychladnout. Před ser-
vírováním ho pocukrujte.

Bezlepkový tvarohový mazanec
Suroviny: 100 g másla, 50 g krupicového cukru, 1 lžička 
vanilkového extraktu nebo vanilkového cukru, 1 lžička 
nastrouhané citronové kůry, 1 vejce, 2 lžíce rumu, 250 g 
kostka plnotučného tvarohu, 500 g bezlepkové mouky na 
koláče, 1 prášek do pečiva, špetka soli, 2 lžíce rozinek, 50 
g mletých mandlí, 25 g plátků mandlí, moučkový cukr na 
posypání

1. Troubu předehřejte na 180 °C. Změklé 
máslo vyšlehejte do pěny s cukrem, vanilkovým 
extraktem a citronovou kůrou. Zašlehejte vejce, 
pak tvaroh a rum. Do jiné mísy prosejte bezlep-
kovou mouku s práškem do pečiva a solí, promí-
chejte a postupně ji přidávejte do máslové pěny 
s tvarohem.
2. Do těsta přisypte rozinky s mletými man-
dlemi a znovu propracujte. Těsto rozdělte na dva 
díly a  vytvarujte bochánky. Položte je na plech 
vyložený pečicím papírem, potřete vejcem a po-
sypejte plátky mandlí. Troubu rozehřejte na 180 
°C. Pečte dozlatova, asi 50 minut. Po vychladnutí 
pocukrujte.

Z internetu čerpala Miroslava Procházková

Komodity by neměly v žádné v domácnosti chybět.
Komodity a  zejména investiční 

zlato chápu jako uchovatele hodnoty 
majetku a pojistku proti různým eko-
nomickým a  politickým výkyvům. 
Zlato je penězi králů. Zlato je ve srov-
nání s ostatními komoditami vysoce 
likvidní. Je to investice, kterou může 
mít každý pod svojí kontrolou mimo 
fi nanční systém.

Je to anonymní, skoro bezúdržbo-
vý majetek, který si „odnesu v kapse“, 
a  zejména je to platidlo prověřené 
tisíciletími, které znají na celém svě-
tě. Měny již nejsou kryté zlatem tak, 
jako to bývalo kdysi. Tisknou se nové 
a  nové „papírky“ (peníze) a  jak ří-
kám: „Ta bublina musí jednou prask-
nout…“

A samozřejmě platí známé: „Štěstí 
přeje připraveným!“

Co ale ovlivňuje cenu zlata? Růst 
zlata je ovlivněn konfl ikty ve světě, 
ale i  vyššími nákupy od centrálních 
bank a  změnou politiky předních 
centrálních bank od zpřísňování 
k uvolňování měnové politiky. 

Proč a  kdy se vyplatí investovat 
do zlata?

Do zlata se vyplatí investovat v ja-
kékoli době. Ovšem investor, který 
hledá závratný zisk s  horizontu ho-
din či několika dnů, by se měl obrátit 
spíš na rizikové investice přes akciové 
trhy. Zlato je konzervativní investice, 
která navyšuje hodnotu na základě 
ztráty hodnoty peněz. Za rok 2020 
hodnota zlata vzrostla o  25%, takže 
určitě takové investice mají smysl. 
Tím, jak svět zrychluje, hodnota pe-
něz klesá, a  tak je zlato určitou pro-
tiváhou. Nemá sice dividendu, ale 
nese kapitálový výnos, kterého klient 
dosáhne až při samotném prodeji. 
„Na rozdíl od konkurence u ATT In-
vestments nenajdete žádné poplatky, 
vycházíme z aktuální ceny světového 
indexu“ – to říká majitel ATT In-
vestments pan Miroslav Zadák.

Proč investovat do zlata s  ATT 
Investments?
- Jsme profesionálové s více než de-

setiletými zkušenostmi na fi nanč-
ně komoditních trzích.

- Zlaté, stříbrné a  platinové slitky 
získáváme přímo od přední švý-
carské rafi nérie Argo Heraeus SA 
a máme též přímý vstup do VAL-
CAMBI.

- Jsme ryze česká společnost s pů-
sobností v  ČR, na Slovensku 
a v Polsku.

- Jsme registrování na puncovním 
úřadě a  jsme partnerem České 
národní banky.

- Kvalitu ověřujeme světovými ge-
ologickými laboratořemi GIA, 
HRD, IGI, ČGL a EGL.

Výhody u  postupného nákupu 
kovu = PNK  oproti fi nančním pro-
duktům
- Žádné poplatky za sjednání 

smlouvy nebo vedení účtu, jak je 
to u fi nančních produktů. 

- Na rozdíl od fi nančních produktů 
se u postupného nákupu kovů ne-
jedná o virtuální peníze, ale spo-
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říte v něčem, co je cenné, hmotné, 
diskrétní, co nebude nikdy ovliv-
něno změnou vlády, či přecho-
dem na jinou měnu. 

- Vaše peníze uložené do zlata neo-
hrozí infl ace ani kurzové rozdíly. 

- Investicí do zlata chráníte svůj 
majetek, který máte fyzicky zcela 
pod kontrolou. 

- Jednoduchý nákup a výkup, zlato 
nepodléhá DPH. 

- Spoříte měsíční splátku podle va-
šich možností. Po dospoření slit-
ku obdržíte zlato fyzicky do ruky. 
Peníze vám neleží v bance a zlato 
někde v bankovním v trezoru.

Zlato s  jistotou – je velmi kon-
zervativní produkt pro klienty pre-
ferující nízké riziko s garantovaným 
zajištěním! Prodej zboží s  garancí 
zpětného odkupu v předem stanove-
ný čas a za předem stanovenou cenu.
- Klient si zvolí výši obchodované 

sumy a termín, kdy dojde k odkupu.
- Na délce kontraktu závisí výkupní 

cena.
- Při uzavření obchodu je klientům 

předáno do jejich vlastnictví in-
vestiční zlato.

- Na konci kontraktu je zlato od 
klienta zpět vykoupeno za pře-
dem stanovenou cenu, která je 
uvedena v kupní smlouvě.

- Bez poplatku za sjednání a  uza-
vření smlouvy.

A = ambice 
chránit vaše peníze je naším po-

sláním
T = tradice 
je v ukládání fi nancí do komodit
T = transparentnost 
našich služeb a  kvalita našeho 

portfolia

Jsou naše hodnoty pro vás…. 
  

Pomáhám klientům, aby se lépe 
zabezpečili na nejistou budoucnost 
a  byli více nezávislí na bankovním 
sektoru a vůbec se oprostili od kont-
roly a dohledu mocných institucí

Za ATT Investments
Renata Petrásová 

unc FUNGUIÍ KOMODITY...

Škoda Superb (1935) Škoda Superb (2020)
22 000 Kč 800 000 Kč
800 g zluta 800  g zlata

...KDYŽ PENÍZE zmAcnli HODNOTU

Rndinný dům (1935) Rodinný dům (1020)
80  000 Kč 6.000 000 Kč

3 kg zlata 3kg' zlata

ATT
INVESTMENTS
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Jimramovský kapr dvojic 2022
PS MRS Jimramov uspořádá rybářské závody 

„Jimramovský kapr dvojic“ 
v pátek 27. 5.  a v sobotu 28. 5. 2022 

od 18:00 hodin na rybníku Jimramov.

GPS souřadnice 49°37‘19.274“N, 16°13‘31.784“E

Počet míst omezen na 30. 
Bohaté občerstvení po celou dobu závodů.

& PRODEJ  CHOVNÉ DRUBEZE

PRODEJ CHOVNÉ DRÚBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užítkovost/

. 11,30 Jimramov /no návsi!

Výdei objednané drůbeže 8.4.2022
Kuřice černé, červené, kropenatá, bílé, sussex stáří: 15-18týd. cena: 230,-Kč
Dominant Greenshell -— NOVINKA! 15-18týd. 260,-Kč

' různé barvy opeření, nese světle modrá, tyrkysová až olivově zelená vejce
' 10-15% snáší vejce bílé, krémové nebo hnědé, užitkovost 240-260 vajec/rok

Chovní kohoutci 15-18týd. 230,-Kč
Moularden /kříženec pížmově a pekingské kachny/ 2-3týd. 110,-Kč
Husy bílé 2-3týd. 190,-Kč

Další termíny grodeje 24.6. 3 4.10 .2022

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 INE SMS!!
volejte po-pá 7-15h1, email: infoQgrodej-drubezemg, www.prodei-druheze.cz
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internet
a telev'ze

? Bezplatně vám
& nainstalujeme

neomezený
internet.

K němu televizi
se 150 programy
a 7denním
archivem.

.Iltllm\lll„l_:
"" FUPu-| Nelamte si hlavu

A“""Hl s přechodem od
konkurence.
| ten vyřešíme za vás.

9

Přidejte se k nám a buďte nonst0p
online. Připoiíme vás v bytových
i rodinných domech.

Servisní partner pro Jimramov:

Mait s.r.o., Enter
Palackého náměstí 188, Polička ra  P D H
Š 774 608 800 % poda.cz D
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ŠKODA
SIM PLY CLEVER
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mesíční splátkou

již za

3 877 Kč měsíčně _ : . _ „; ' l l
ŠM. mmm'ruwm ..."...

Vzorový přikiad úvěru na vůz ŠKODA FABIA Ambitionl TSI 70 kW v ceně 387 700 Kč, při financováni se ŠKODA Financial Services v ceně 387 700 Kč, splátka předem
114 „Kč (29.4796i.výšeůvůfu 273460 “WWW/la uzavfenia vedmismbwyokůcdknvů WWHÚWSOZNQIQCÚW platby:: ůWvčpoišňniwaníč.
RPS vč. pojBtÚnQB'ISO: 26. dammeri: 36 měsíců. posledni nerovnomifni splátka 193 850 Kč. měsičnispiitka úvěru 3 024 Kč. měsiční splitka úvěru vč. pojištěni

"p. a. 4.14 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění. povinné ručení (1096 spoluúčast) : uznáním bonusů za bezeškodní průběh
dosavadních pojištěni (60 měsíců) a pojištění skla (limit Plněnl 10 000 Kč). Další parametry jsou věk klienta 46 let nebo více a běžné užití vozu Tato Indikativní nabidka
neni nabídkou ve smyslu 5 1732 zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zakoniku & jejim přijetím nevzniká mezi společnosti ŠkoFiN s. r. o. a druhou stranou závazkový vztah

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

A U T 0 . . . s.r.o.
Nádražní 2118/67
59101Ždárnad5ázavou & '  l'toma
Tel.: 566 630 303
Who-album


