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5/2021

Zápis č. 3/2021 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov 
konaného dne 2. 9. 2021 v sokolovně v Jimramově

Přítomni:  Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek 
Oldřich, Ing. Homolka Josef, Hrdlička Radek, Just Jiří, Mgr. 
Křížová Věra, Ing. Lorencová Ivana, Matýsek  Miroslav, Pa-
chovská Dana, Ing. Petr Jan, Petrásová Renata, Sedláková 
Petra, Vojta Petr                                                                                                               (14)

Nepřítomen: MgA. Frömmel Václav (1)

Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastupi-
telstvo je usnášeníschopné.

1. Schválení programu jednání
Zastupitelé projednali a schválili program jednání ZM
Program jednání: 
1.  Schválení programu jednání
2.  Volba ověřovatelů zápisu
3.  Rekonstrukce domu Jimramov č. p. 18
4.  Pomoc obcím zasaženým tornádem
5.  Nákup a prodej pozemků
6.  Oprava bytu na radnici
7.  Stavební a terénní úpravy ZŠ
8.  Zvýšení kybernetické bezpečnosti úřadu městyse
9. Projektová dokumentace „Doplnění malého kalového 

hospodářství na ČOV v Jimramově“   
10. Oprava střechy v DPS
11. Osazení nových výplní pavlačí v DPS
12. Nájemné v obecních bytech     
13. Rozpočtové opatření č. 4   
14. Různé 14-0-0     
Program jednání byl schválen.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli navrženi paní Dana Pa-
chovská a pan Jiří Just. 12-0-2                            
Zdrželi se: Pachovská Dana, Just Jiří 
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.

3. Rekonstrukce domu Jimramov č. p. 18
Starosta seznámil zastupitele s nutností rekonstrukce domu 
Jimramov č. p. 18 z důvodu špatného technického stavu bu-
dovy. 
Na jednání se dostavil v 18.03 hod. pan MgA. Václav Fröm-
mel. 
Pan starosta požádal Ing. Františka Laštovičku, aby zastu-
pitele seznámil s  nabídkou na vypracování dokumentace 
současného stavu budovy a studie. MgA. Václav Frömmel 
vyzval pana starostu, aby tuto nabídku Ing. Laštovičky pro-
mítl na plátně. Starosta informoval, že tato nabídka byla 
zastupitelům předem zaslána na e-mail, a tudíž měli všich-
ni zastupitelé možnost se s ní seznámit. Nyní tuto nabídku 
nemá v počítači k dispozici.
Ing. Laštovička následně seznámil zastupitele s  rozsahem 
nabízených prací a výkonů směřujících k vypracování stu-
die rekonstrukce domu č. p. 18 ve výši 429.550,-Kč včetně 
DPH.  
MgA. Frömmel vznesl připomínku, že cenová nabídka se 
mu zdá trochu nadhodnocena. 
Ing. Laštovička odpověděl, že předkládaná nabídka odpoví-
dá ceníku projekčních prací. 
Pan Vojta vznesl dotaz, co všechno tedy tato studie bude 
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obsahovat a  zda dojde k  zaměření současného stavu.  Ing. 
Laštovička odpověděl, že bude vyhotovena dokumentace pů-
vodního stavu a také návrh stavu nového.  
Zastupitelé rozhodli objednat u Ing. Laštovičky u fi rmy UNI-
PROJEKT Žďár nad Sázavou, projekční práce dle nabídky 
v celkové ceně 429.550,-Kč včetně DPH. 15-0-0    
Bylo schváleno objednat u  fi rmy UNIPROJEKT Žďár nad 
Sázavou projekční práce v ceně 429.550,-Kč včetně DPH.

4. Pomoc obcím zasaženým tornádem
Sdružení místních samospráv vyhlásilo sbírku obcím zasaže-
ným tornádem. V Jimramově se od občanů vybralo 20.500,-
Kč.  Na akci městyse a místních hasičů při žehnání nových 
hasičských aut bylo vybráno 13.551,-Kč.  Starosta podal 
návrh, aby také městys Jimramov přispěl darem částkou 
100.000,-Kč. Zároveň starosta navrhl, aby peníze byly zaslá-
ny na SMS na nepojmenovaný účet, a SMS dále rozhodne, 
komu peníze přidělí.  
Ing. Lorencová doporučuje, aby tyto dary byly zaslány přímo 
konkrétní obci, než posílat na nepojmenovaný účet sdružení 
SMS. Také pan Vojta se přiklání k názoru neposílat fi nance 
na nepojmenovaný účet SMS. MgA. Frömmel doporučuje 
rozdělit darovanou sumu na účty pro jednotlivé obce (účtů 
je celkem 9). Pan Hrdlička doporučil poslat dar na nepojme-
novaný účet přes SMS.  
a) Zastupitelé rozhodli, aby peníze byly zaslány na SMS na 

nepojmenovaný účet a SMS dále rozhodne o jejich dal-
ším využití. 13-1-1

 Proti: Ing. Lorencová
 Zdržel se: MgA. Frömmel
 Bylo schváleno zaslat peníze na SMS na nepojmenovaný 

účet, ať SMS dále rozhodne o jejich dalším využití.    
b) Dary od občanů ve výši 20.500,-Kč budou darem převe-

deny na účet SMS. 15-0-0
 Bylo schváleno dary od občanů ve výši 20.500,-Kč převést 

na účet SMS.
c) Zastupitelé rozhodli, že částku vybranou na dobrovol-

ném vstupném ve výši 13.551,-Kč navýší obec o 186.449,-
Kč na celkových 200.000,-Kč a tuto sumu převede darem 
na účet SMS. 13-1-1

 Proti: Ing. Lorencová
 Zdržel se: MgA. Frömmel 
 Bylo schváleno navýšení částky o  186.449,-Kč na cel-

kových 200.000,-Kč a  tuto sumu převést darem na účet 
SMS.

5. Nákup a prodej pozemků
a) Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku p. č. 573/5 v k. 

ú. Jimramov, trvalý travní porost, o výměře 182 m2 od 
XXX ve výši ½ podílu a XXX, ve výši ½ podílu, za cenu 
50,-Kč/m2, tj. za celkovou cenu 9.100,-Kč. 15-0-0

 Byl schválen nákup pozemku p. č. 573/5 v k. ú. Jimramov 
za celkovou cenu 9.100,-Kč.   

b) Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup pozemku p. č. 
1304 v k. ú. Jimramov, zastavěná plocha a nádvoří, o vý-

měře 59 m2 od těchto spoluvlastníků:
 - XXX, ve výši ¼ podílu
 - XXX, ve výši ¼ podílu
 - XXX, ve výši ¼ podílu
 - XXX, ve výši ¼ podílu
 Cena 50,-Kč/m2, tj. celková cena 2.950,-Kč. 15-0-0
 Byl schválen nákup pozemku p. č. 1304 v k. ú. Jimramov 

za celkovou cenu 2.950,-Kč.   
c) Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku dílu „b“ 

pozemku p. č. 1198/5 v k. ú. Jimramov o výměře 2 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, spoluvlastníkům:

 - XXX, ve výši ¼ podílu
 - XXX, ve výši ¼ podílu
 - XXX, ve výši ¼ podílu
 - XXX, ve výši ¼ podílu
 Pozemek se prodává za cenu 50,-Kč/m2, tj. celková cena 

100,-Kč. 14-0-1
 Zdržel se: MgA. Frömmel Václav

Byl schválen prodej části pozemku dílu „b“ pozemku p. č. 
1198/5 v k. ú. Jimramov za celkovou cenu 100,-Kč. 

6. Oprava bytu na radnici
Starosta seznámil zastupitele s vícepracemi při opravě bytu 
na radnici v Jimramově v přízemí č. p. 39. K navýšení došlo 
z důvodu požadavků nájemnice bytu. 
U fi rmy Kamil Šenkýř činí vícenáklady 99.454,-Kč, u fi rmy 
Alois Čupr činí vícenáklady 47.787,27 Kč. Celkem tedy více-
náklady činí 147.241,27 Kč.   
MgA. Frömmel nesouhlasí s  touto metodou navyšování 
nákladů a  nesouhlasí, aby zastupitelstvo bylo informováno 
o těchto vícenákladech až za 3 měsíce.  Ing. Lorencová také 
s  tímto způsobem navyšováním u takovýchto rekonstrukcí 
bez předchozího projednání v ZM nesouhlasí. Mgr. Bartošo-
vá doporučila, aby nová nájemní smlouva byla uzavřena na 
dobu určitou tak, jako u všech ostatních rekonstruovaných 
bytů. Pan Vojta upozornil, aby se pro příště vyvarovalo toho-
to postupu při rekonstrukci dalších nájemních bytů.    
Starosta navrhl schválit navýšení vícenákladů ve výši 
147.341,27 Kč, které vznikly při rekonstrukci nájemního 
bytu v č. p. 39 na radnici. 10-1-4
Proti: MgA. Frömmel
Zdrželi se: Hrdlička, Matýsek, Petrásová, Ing. Lorencová
Bylo schváleno navýšení vícenákladů, které vznikly při re-
konstrukci nájemního bytu v č. p. 39 na radnici.

7. Stavební a terénní úpravy ZŠ
Starosta seznámil zastupitele s  vícepracemi, které vznikly 

při realizaci stavby “Stavební a  terénní úpravy ZŠ“. Jed-
ná se o částku 140.155,95 Kč. Tyto vícenáklady vznikly 
z  důvodů založení stavby, zvětšení vrstvy hydroizolace 
a  navýšení vrstvy zateplení v  půdních prostorách. Dále 
starosta navrhl provést změny ve velikosti oken a nahra-
zení vstupních dveří automatickými dveřmi Trido. Tyto 
změny vyžadují navýšení rozpočtu o 102.737,-Kč. Celko-
vé navýšení rozpočtu činí 242.893,-Kč.  
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a) Pan starosta navrhl schválit navýšení rozpočtu o  částku 
242.893,-Kč, vypracování změnového listu a uzavření do-
datku ke smlouvě o dílo s fi rmou V&K s. r. o. 13-0-2

 Zdržel se: MgA. Frömmel, p. Matýsek
 Bylo schváleno navýšení rozpočtu o částku 242.893,- Kč, 

vypracování změnového listu a  uzavření dodatku ke 
smlouvě o dílo s fi rmou V&K s. r. o.

b) Pan starosta navrhl schválit projekt „Napojení přímého 
vstupu do jídelny na terén“, vypracovaný Ing. Broučkem 
a nechat vypracovat nabídku na realizaci. 14-0-1

 Zdržel se: MgA. Frömmel
 Byl schválen projekt „ Napojení přímého vstupu do jídel-

ny na terén“ a nechat vypracovat nabídku na realizaci.

8. Zvýšení kybernetické bezpečnosti úřadu městyse
Městys Jimramov získal dotaci z Fondu Vysočiny z Kraje Vy-
sočina ve výši 150.000,-Kč na zvýšení kybernetické bezpeč-
nosti úřadu městyse. Celkové náklady projektu činí 353.580,-
Kč, vlastní podíl městyse je 203.580,-Kč. 
Pan starosta podal návrh schválit realizaci této akce a zhoto-
vení u fi rmy MAJT, s. r. o. – ENTER Polička. 15-0-0
Byla schválena realizace akce „Zvýšení kybernetické bezpeč-
nosti úřadu městyse“ a zhotovení u fi rmy MAJT s. r. o. – EN-
TER Polička.

9. Projektová dokumentace „Doplnění malého kalového 
hospodářství na ČOV v Jimramově“
Městys Jimramov získal dotaci z Fondu Vysočina z Kraje Vy-
sočina ve výši 300.000,-Kč na realizaci projektu „Doplnění 
MKH na ČOV Jimramov“. Celkové náklady na projekt jsou 
665.000,-Kč, vlastní podíl městyse činí 365.000,-Kč.
Pan starosta navrhl tento projekt objednat u  fi rmy AQUA 
PROCON s. r. o., Brno. 15-0-0
Bylo schváleno objednání projektu u  fi rmy AQUA PRO-
CON, s. r. o. Brno.

10. Oprava střechy v DPS
Z důvodu zatékání je nutno provést opravu střechu na DPS. 
Zastupitelům byla předložena nabídka fi rmy Vícha. Paní 
Petrásová požaduje, aby na opravu střechy bylo provedeno 
výběrové řízení. Z časových důvodů navrhla Ing. Lorencová 
neřešit výběrovým řízením, ale oslovit 2-3 fi rmy k předlože-
ní rozpočtového návrhu. 
V  této záležitosti nebylo hlasováno a budou osloveny ještě 
další fi rmy k předložení nabídky. Bude projednáno na příš-
tím jednání ZM.

11. Osazení nových výplní pavlačí v DPS
Z  důvodu bezpečnosti obyvatel DPS v  zimním období, je 
nutno osadit výplně pavlačí v DPS. Zastupitelům byla před-
ložena nabídky fi rmy Pavel Sedláček, Míchov, v celkové výši 
743.771,7 Kč včetně DPH. MgA. Frömmel vznesl dotaz, zda 
je potřeba dávat výplně na pavlač, nebo zda řešit jiným způ-
sobem. Pan Vojta dal návrh oslovit více fi rem k získání více 
nabídek. Pro 5

Pro: Vojta, MgA.Frömmel, Ing. Lorencová, Petrásová, Ma-
týsek
Tento návrh nebyl přijat.

Dále bylo hlasováno o původním návrhu starosty, zadat osa-
zení nových výplní pavlačí v DPS fi rmě Pavel Sedláček. 

8-0-7
Pro: Mgr. Křížová, Pachovská, Ing. Homolka, Just, Bureš, 
Mgr. Bartošová, Ing. Petr, Hrdlička 
Bylo schváleno zadat osazení nových výplní pavlačí v DPS 
fi rmě Pavel Sedláček.   

12. Nájemné v obecních bytech
V současné době je výše nájemného v obecních bytech ne-
rekonstruovaných ve výši 33,-Kč/m2. V  rekonstruovaných 
nájemních obecních bytech činí nájemné 50,-Kč/m2. 
Starosta podal návrh navýšit od 1. 1. 2022 nájemné v nere-
konstruovaných bytech z 33,-Kč/m2 na 40,-Kč/m2 a v nově 
zrekonstruovaném bytě na radnici v přízemí z 33,-Kč/m2 na 
50,-Kč/m2. Ostatní nájemné ponechat ve stejné výši. 
MgA. Frömmel vznesl připomínku, že sociální byty v  Ji-
mramově mají vyšší nájemné než rekonstruované byty. Pan 
Hrdlička upozornil, že náklady na rekonstrukci bytů jsou vy-
soké a nájemné je nízké. Paní Petrásová podala protinávrh: 
Nájemné u  sociálních a  rekonstruovaných obecních bytů 
navýšit na 55,-Kč/m2, ostatní dosud nerekonstruované byty 
navýšit na 40,-Kč/m2. Pro 7
Pro: Mgr. Křížová, Ing. Lorencová, Hrdlička, Petrásová, Voj-
ta, Sedláková, Bureš.
Tento návrh nebyl přijat. 

MgA. Frömmel podal protinávrh u nových zrekonstruova-
ných bytů navýšit částku na 
60,-Kč/m2, u ostatních nezrekonstruovaných bytů na částku 
45,-Kč/m2, u  sociálních bytů zůstanou částky nezměněny.                                                                                               

Pro 3  
Pro: MgA. Frömmel, Matýsek, Hrdlička
Tento návrh nebyl schválen. 

Bylo hlasováno o původním návrhu starosty: Pro 5
Pro: Ing. Petr, Pachovská, Ing. Homolka, Bureš, Hejtmánek
Návrh nebyl schválen.

Paní Renata Petrásová podala nový návrh:
Nájemné u sociálních, rekonstruovaných a nových obecních 
bytů navýšit od 1. 1. 2022 na 
55,-Kč/m2. (Jimramov č. p. 39 byt v přízemí, 71, 52, 328, Be-
nátky 67), nájemné u ostatních dosud nerekonstruovaných 
bytů navýšit na 40,-Kč/m2 (Jimramov č. p. 41, 18, 27 a 2 byty 
v č. p. 39). 11-0-4
Zdržel se: Mgr. Bartošová, MgA. Frömmel, Hejtmánek, Just
Bylo schváleno nájemné u  sociálních, rekonstruovaných 
a nových obecních bytů navýšit na 55,-Kč/m2. (Jimramov č. 
p. 39, 71, 52, 328, Benátky 67), nájemné u ostatních dosud 
nerekonstruovaných bytů  navýšit na 40,-Kč/m2.(Jimramov 
č.p. 41, 18, 27).                                                                                  
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Pan MgA. Frömmel sdělil:„Je protiprávní podat opětovně 
stejný protinávrh, který byl již před tím zamítnut“. Pokud 
se tato věta neobjeví, budu rozporovat a neuznám Usnesení 
a obrátím se na ministerstvo vnitra a požádám o dohled.  
Mgr. Bartošová podala návrh na změnu všech nájemních 
smluv z doby neurčité na dobu určitou 1 rok. 15-0-0
Byla schválena změna všech nájemních smluv z doby neurči-
té na dobu určitou 1 rok.

13. Rozpočtové opatření č. 4
V  průběhu projednávání rozpočtového opatření ve 20.43 
hod. odešel z jednání pan 
MgA. Frömmel. 
Zastupitelé schválili rozpočtového opatření Městyse Jimra-
mov č. 4. 14-0-0

Bylo schváleno rozpočtové opatření Městyse Jimramov č. 4. 

14. Různé
- Starosta seznámil s plněním usnesení přijatých na minu-

lém zasedání zastupitelstva.
- Zastupitelé byli seznámeni s možností odkupu zeměděl-

ských pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova.
- Ing. Lorencová vznesla dotaz, z  jakého důvodu neteče 

voda na zalévání na hřbitově.  
 Pan Kaša odpověděl, že z důvodu šetření pitnou vodou je 

zde dodávka vody zastavena. Pokud bude dostatek vody 
v místním vodovodu, bude odběr z vodovodu pro zalévá-
ní hřbitovů umožněn.

- Pan Bureš poukázal na propadající se komunikaci pro 
pěší v úseku schodů v úseku od ulice Pavlovické ke škole. 

Zápis č. 4/2021 z jednání zastupitelstva městyse Jimramov 
konaného dne 7. 10. 2021 v 18 hodin v sokolovně v Jimramově

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, MgA. 
Frömmel Václav, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Jo-
sef, Just Jiří, Ing. Lorencová Ivana, Mgr.Věra Křížová, Pa-
chovská Dana, Petrásová Renata, Vojta Petr (11)

Omluveni: Hrdlička Radek, Matýsek Miroslav, Ing. Petr Jan, 
Sedláková Petra (4)

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

1. Schválení programu jednání
Ing. Homolka navrhl doplnit následující body k  projednání 
před rozpočtové opatření:
- Oprava teplovodního kanálu a kanalizace
- Doplnění stožárů a svítidel VO a osazení podzemního roz-

vaděče
- Rekonstrukce ulice Kostelní
- Výměna 8 ks svítidel na náměstí
- Vítání občánků
MgA. Frömmel Václav navrhl bod jednání:
Pořízení zvukového záznamu pro zápis.
O návrhu pana MgA. Frömmela bylo hlasováno.  4 – 0 – 7
Pro: MgA.Frömmel, Ing.Lorencová, Petrásová, Vojta
Ostatní se zdrželi hlasování.
Návrh nebyl přijat.

Dále bylo hlasováno o programu jednání, včetně doplnění dle 
návrhu pana starosty.  
Program jednání:
1) Schválení programu jednání
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Nákup a prodej pozemků
4) Nepořádek na náměstí Jana Karafi áta 
5) Kniha Jimramov včera a dnes

6) Zpevněná plocha mezi místní komunikací a vstupem do 
školní jídelny

7) Oprava teplovodního kanálu a kanalizace
8) Doplnění stožárů a svítidel VO a osazení podzemního roz-

vaděče
9) Rekonstrukce ulice Kostelní
10) Výměna 8 ks svítidel na náměstí
11) Vítání občánků
12) Rozpočtové opatření
13) Různé 10 – 0 – 1
Zdržel se: MgA. Frömmel
Návrh na schválení programu byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byly zvoleny: Mgr. Bartošová Jaroslava, 
Petrásová Renata. 9 – 0 – 2
Zdržely se: Mgr. Bartošová Jaroslava, Petrásová Renata

3. Nákup a prodej pozemků
a) Pan starosta podal návrh prodat panu Pavlu Novotnému, 

Komenského 167, 664 01  Řícmanice,  parcelu č. 817/2 
o výměře 36 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. 
ú. Trhonice za cenu 50,-Kč/m2 tj. celkem 1.800,- Kč.  Poze-
mek je dlouhodobě zaplocen a užíván rodinou žadatele. 

11 – 0 – 0
 Prodej pozemku byl schválen.
b) Pan starosta podal návrh prodat fi rmě EG.D, a. s., Lidic-

ká 1873/36, Černá Pole,  Brno, parcelu č. 811/15, ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 34 m2, v k. ú. Trhonice, od-
dělenou z parcely 811/1, za cenu 250,-Kč/m2 tj. 8.500,-Kč. 
Pozemek se prodává za účelem stavby nové trafostanice. 

10 – 0 – 1
 Zdržel se: MgA. Frömmel
 Prodej pozemku byl schválen.
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c) Pan starosta podal  návrh prodat paní Zdence Prchalové 
a panu Vladimíru Prchalovi, Jeclov 16, 588 21 Velký Bera-
nov, do společného jmění manželů parcelu číslo 973/38 v k. 
ú. Jimramov, travní porost, o výměře 223 m2 za 50,-Kč/m2, 
tj. celkem 11.150,-Kč. Pozemek je zaplocený, je využíván 
žadateli a je z obecních pozemků nepřístupný. 11 – 0 – 0

 Prodej pozemku byl schválen.   
d) Pan starosta podal návrh prodat paní Libuši Kamarádové 

a panu Tomáši Kamarádovi, Kupecká 2387/3, Žďár nad Sá-
zavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou,  do společného jmění 
manželů parcelu 973/10, travní porost, o výměře 233 m2, 
v k. ú. Jimramov, za cenu 50,-Kč/m2, tj. 11.650,-Kč. Poze-
mek je zaplocený, je využíván žadateli a je z obecních po-
zemků nepřístupný.  11 – 0 -  0  

 Prodej pozemku byl schválen. 
e) Pan starosta podal návrh koupit od pana XXX  parcelu č. 

121/16 , ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 125 
m2, v k. ú. Jimramov, za cenu 50,-Kč/m2, tj. celkem 6.250,-
Kč.  Jedná se o pozemek pod parkovištěm před nákupním 
střediskem. 11 – 0 – 0

 Návrh na koupi pozemku byl schválen. 
f) Pan starosta seznámil zastupitele s vyhlášenou dražbou tý-

kající se podílu ½ pozemků:
 552/1, trvalý travní porost, výměra 1363 m2, k. ú. Jimra-

mov
 552/2, ostatní plocha, neplodná půda, výměra 446 m2, k. ú. 

Jimramov
 552/6, ostatní plocha, jiná plocha, výměra 18 m2, k. ú. Ji-

mramov
 552/9, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 203 m2, k. 

ú. Jimramov
 556/1, trvalý travní porost, o výměře 20486 m2, k. ú. Jimra-

mov
 556/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 948 m2, k. ú. 

Jimramov
 Vyvolávací cena dražených pozemků je 516.000,-Kč, výše 

nejnižšího podání činí 516.000,-Kč, minimální příhoz je ve 
výši 5.000,-Kč.

 Starosta podal návrh účastnit se dražby za minimální cenu 
516.000,-Kč.  7 – 0 – 4 

 Pro:Mgr.Bartošová, Bureš, Hejtmánek, Ing.Homolka, Just, 
Mgr.Křížová, Pachovská

 Zdržel se:MgA. Frömmel, Ing.Lorencová, Petrásová, Vojta    
 Návrh nebyl přijat.
g) Pan XXX, požádal Městys Jimramov o  odprodej parcely 

66/1 v k. ú. Sedliště u Jimramova. Na základě požadavku 
občanů místní části Sedliště, pan starosta navrhl výše uve-
denou parcelu neprodávat. 10 – 0 – 1

 Zdržel se: Vojta
 Návrh byl přijat.

4. Nepořádek na náměstí
Paní Pachovská vznesla dotaz na pana Frömmela, kdy si uklidí 
dlouhodobý nepořádek a lešení před svým domem na náměs-
tí. Pan Frömmel se proti tomu ohradil tím, že má dům v re-
konstrukci a měla by se ocenit jeho proměna domu, květiny 

a  reklama kavárny v  širokém okolí. Ing. Lorencová podala 
návrh na usnesení na uklizení náměstí, aby všichni občané 
žijící na náměstí si odstranili dlouhodobý nepořádek, včetně 
stavebního materiálu do 30. 11. 2021.  10 – 0 – 

1
Zdržel se: MgA. Frömmel

5. Kniha Jimramov včera a dnes
Nakladatelství TVÁŘE z Polničky zaslalo Městysi Jimramov ak-
tuální cenu za výrobu knih Jimramov včera a dnes. Cena obsa-
huje grafi cké zpracování dodaných podkladů, redakční práce, 
tisk knihy, asistenci při výrobě, dopravu a slevu 5.000,- Kč.  Ing. 
Homolka podal návrh: vybrat s předložených variant, varian-
tu 128 stran, 600 ks, za cenu 149.076,- Kč včetně DPH a knihu 
u nakladatelství TVÁŘE objednat. 11 – 0 – 0
Návrh byl přijat.

6. Zpevněná plocha mezi místní komunikací a vstupem do 
školní jídelny
Ing. Homolka informoval o  nabídce zpevnění plochy mezi 
místní komunikací a školní jídelnou od fi rmy František Šan-
dera, Nová Ves u Nového Města na Moravě. Rozpočet této 
fi rmy je 760.465,-Kč včetně DPH.
MgA. Frömmel  podal návrh odložit tento bod na příští jed-
nání zastupitelstva a mít 3 fi rmy v nabídce. 4 – 0 – 7
Pro: MgA.Frömmel, Ing.Lorencová, Petrásová, Vojta
Zdržel se:Mgr.Bartošová, Bureš, Hejtmánek, Ing.Homolka, 
Just, Mgr.Křížová, Pachovská
Návrh nebyl přijat.

Ing. Homolka podal návrh zrealizovat výše uvedenou akci dle 
nabídky fi rmy František Šandera za cenu 760.465,- Kč včetně 
DPH. 7 – 0 – 4       
Pro: Mgr.Bartošová, Bureš, Hejtmánek, Ing. Homolka, Just. 
Mgr.Křížová, Pachovská
Zdržel se: MgA.Fömmel, Ing.Lorencová, Petrásová, Vojta
Návrh nebyl přijat.

Ing. Lorencová podala návrh, aby u  stavebních akcí nad 
500.000,- Kč byly předkládány cenové nabídky od 3 fi rem.                                                                                                                                

11 – 0 – 0
Návrh byl přijat.

7. Oprava teplovodního kanálu a kanalizace
Starosta informoval o  potřebě opravy teplovodního kanálu 
v prostoru dvora za školkou. Teplovodní kanál je zakryt PZ 
deskami, které jsou popraskané a je nutné je vyměnit. Rov-
něž je třeba snížit výšku teplovodního kanálu, aby mohlo dojít 
k zadláždění dvora. Rovněž je nutno zajistit přeložku někte-
rých dešťových svodů. 
Nabídka od fi rmy Alois Čupr, Jimramov je 137.041,- Kč 
s DPH.
Ing. Homolka podal návrh objednat opravu teplovodního ka-
nálu a kanalizace za cenu 137.041,- Kč s DPH od fi rmy Alois 
Čupr. 11 – 0 – 0
Návrh byl přijat.
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Zapisování stavů vodoměrů
Jako každoročně budeme i letos ke konci kalendářního 

roku zapisovat stavy vodoměrů. Žádáme majitele hlavně 
rekreačních objektů, aby nám zavčasu nahlásili stav svého 
vodoměru. Vodoměr mohou nafotit nebo jen opsat a poslat 

na Emailovou adresu: kasa@jimramov.cz, prochazkova@ji-
mramov.cz nebo nahlásit telefonicky či formou SMS na tel. 
číslo 731 448 050 nebo 604 888 933. Děkujeme                                        

Za technický úsek Pavel Kaša, Miroslava Procházková

8. Doplnění stožárů a  svítidel VO a  osazení podzemního 
rozvaděče
Starosta informoval o  zpracované projektové dokumentaci, 
která řeší osazení podzemního rozvaděče el. energie v parčíku 
v horní části náměstí, který bude využíván při pořádání obec-
ních akcí.  Dále budou osazena 2 světla před zámek, 3 světly 
osvětlen chodník k hasičské zbrojnici, 1 světlo bude umístěno 
u el. rozvaděče pod podzemními kontejnery na tříděný odpad 
a 1 světlo na dětské hřiště.
 
9. Rekonstrukce ulice Kostelní
Ing. Tomáš Petr dokončuje projekt na rekonstrukci Kostelní uli-
ce mezi kostelem a zámkem. Od majitele přilehlé nemovitosti 
byl vznesen požadavek, aby v části rekonstruované ulice byla 
vybudována nízká kamenná zídka v délce 5 m. Po projednání 
projektu zastupitelstvem, podal Ing. Homolka návrh dokončit 
projektovou dokumentaci bez kamenné zídky. 11 – 0 – 0
Návrh byl přijat.

10. Výměna 8 ks svítidel na náměstí
Uprostřed náměstí před domem č. p. 18 a na protější straně 
náměstí jsou umístěna 4 + 4 nízká světla veřejného osvětlení. 
Tato světla bývají často poničena a stávají se nebezpečná. Sta-
rosta navrhl nahradit tato světla LED svítidly, která budou za-
budována do dlažby a budou vyčnívat nad dlažbu pouze 5 cm. 
Pojezdové zatížení do 4000 kg. Světla jsou vodotěsná a schvá-
lená památkáři. Výrobcem je německá fi rma BEGA. Cena za 1 
ks činí 20.357,10 Kč bez DPH. Ing. Homolka podal návrh za-
koupit 8 ks LED svítidel vestavné DALI 20W za celkovou cenu 
197.095,- Kč včetně DPH.    10 – 0 – 1
Zdržel se: MgA. Frömmel
Návrh byl přijat.

11. Vítání občánků
Kvůli neznámé covidové situaci v  následujícím období rada 
městyse rozhodla (29. 9. 2021), tak jako v  loňském roce, opět 
neuskutečnit i v roce 2021 vítání občánků na Úřadě městyse Ji-
mramov. Schválené fi nanční dary, které se předávají v den vítání, 
budou předány na úřadě městyse. Rodiče dětí budou k převzetí 
fi nančního daru vyzváni písemně.  Ing. Lorencová upozornila 
na špatnou práci předsedkyně sociální komise, která zároveň 
rozhoduje i v radě městyse. Zároveň upozornila, že celá sociální 
komise ve stavu nouze neudělala pro občany vůbec nic.  Staros-
ta informoval zastupitele, že sociální a kulturní komise měla po 
řadu měsíců z důvodu covidové pandemie přerušenou činnost 
na základě rozhodnutí rady městyse.    Paní Petrásová podala ná-

vrh na usnesení, aby proběhlo na úřadě městyse vítání občánků 
pouze s rodiči a dítětem. 4 – 0 – 7                   
Pro: Bureš, Ing. Lorencová, Petrásová, Vojta
Návrh nebyl přijat.                
MgA. Frömmel se ohradil, že rada městyse rozhodla neda-
rovat peněžní dar jeho synovi XXX a  místo toho rozhodla 
o odepsání dluhu, který neuznává.  Bere to jako útok na svoji 
osobu ze strany starosty, rady a sociální komise.
Rada městyse vycházela při svém rozhodnutí z usnesení za-
stupitelstva ze dne 16. 7. 2015, kde zastupitelstvo odsouhlasi-
lo: „Příspěvek na vítání občánků v částce 5.000,-Kč na každé 
vítané dítě bude i  nadále vyplácen rodičům dítěte formou 
peněžitého daru. V  případě, že rodiče vítaného dítěte mají 
peněžní závazky vůči městysu Jimramov, budou mu tyto zá-
vazky z daru odečteny až do výše hodnoty daru“.          
Snižování daru touto formou bylo již v minulosti uplatněno. 
MgA. Frömmel měl v době jednání rady (1. 9. 2021) u obce 
evidovaný závazek ve výši 7.062,-Kč. Tento závazek rozhodla 
rada městyse v celkové výši odepsat. Závazek byl odepsán dne 
1. 10. 2021.     
Ing. Lorencová upozornila, že usnesením zastupitelstva 
v následujícím období, kdy došlo k navýšení částky na dítě 
z 5.000,-Kč na 7.000,-Kč, došlo ke zrušení usnesení, které ře-
šilo odečítání závazků z daru pro dítě. 
Pan MgA. Frömmel seznámil přítomné s textem dopisu, kte-
rý napsala paní XXX zastupitelům. Jedná se o odvolání proti 
rozhodnutí Rady Městyse Jimramov ze dne 1. 9 .2021.    
Ing. Lorencová odchází ze zastupitelstva.
Paní Petrásová podala návrh: udělit peněžní dar pro XXX 
v hodnotě 7.000,- Kč

8 – 0 – 2
Zdržel se: MgA. Frömmel, Ing. Homolka
Návrh byl přijat.

Ze zastupitelstva odchází MgA. Frömmel.

12. Rozpočtové opatření
Ing. Homolka podal návrh schválit rozpočtového opatření č. 5. 

9 – 0 – 0
Návrh byl přijat.

13. Různé 
- Ing. Homolka seznámil zastupitele se záměrem pana Bo-

řeckého vybudovat sjezd ke svým  pozemkům. 
- Paní Renata Petrásová požádala o dar pro atletku XXX. 

Bude projednáno na příštím jednáním zastupitelstva. 
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Poděkování obyvatel DPS
Senioři z domu s pečovatelskou službou děkuji Markétě Peňázové a Ester 

Trnové za obětavou péči a kladný přístup ke svým svěřencům.
Přejí příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v Novém roce.

Senioři

Blahopřání jubilantům

Zde zveřejňujeme jubilanty, kteří nám k tomu dali písemný souhlas.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.

  7. 12. 2021  p. Jiřina Justová, Jimramov  95 let
19. 12. 2021   p. Dana Kulková, Jimramov 92 let
  3.   1. 2022   p. Josef Slonek,  Jimramov  80 let
  9.   1. 2022   p. Anna Vajsochrová, Jimramov 81 let
16.   1. 2022   p. Marie Svobodová, Jimramov 89 let
16.   1. 2022   p. Ladislav Halva, Benátky  50 let
17.   1. 2022   p. Josef Ehrenberger, Benátky 70 let
  3.   2. 2022   p. Olga Dufk ová, Jimramov 80 let
  3.   2. 2022   p. Marie Sionová, Sedliště  87 let
  7.   2. 2022   p. Marie Vraspírová, Jimramov 75 let
13.   2. 2022   p. Emil Šutera, Benátky  80 let
16.   2. 2022   p. Jarmil Krištof, Benátky  80 let
29.   2. 2022   p. Štěpán Kulka, Benátky  70 let

Podzimní fotbalová sezona
Po dvou nedohraných ročnících 

jsme v létě začali s přípravou a v srpnu 
postupně rozehráli soutěže ve všech 
námi obsazených kategoriích. Ještě 
předtím jsme si zvolili výbor fotbalo-
vého oddílu, který pracuje ve složení 
P. Borovský, J. Pajkr, Petr Sedlák, Pavel 
Sedlák, Z. Novotný a  V. Dostál. Pro-
běhl i  oblíbený fotbalový tábor pro 
žáky a přípravku na Kuklíku. Nakonec 
nám mírnější proticovidová opatření 
umožnila odehrát ve všech kategori-
ích celý podzim a umožnila také účast 
diváků.

Jak se jednotlivým družstvům daři-
lo?

Starší přípravka
V  této kategorii nejsou výsledky 

tím hlavním, a  i  když kluci hrají zá-
pasy, tak se po dohodě všech klubů 
neuvádí tabulka. Nejdůležitější v této 
kategorii je dostat do kluků základy 
fotbalových dovedností a  jejich po-
stupné rozvíjení. Kromě víkendových 
zápasů trénujeme 2 až 3 krát týdně 
a pokud to bude možné, budeme cho-
dit přes zimu jednou týdně do haly. 
Rádi bychom v  přípravce rozšířili 
kádr hráčů, takže pokud máte doma 
kluka či holku, kteří by se k nám chtěli 
přidat, neváhejte kontaktovat trenéry, 
rádi Vás přivítáme:-)

Během podzimu nastoupili hráči: 
M. Buchta, L. Buchta, D. Břeň, A. Dvo-
řák, J. Dvořák, Š. Dvořák, D. Horáček, 
M. Kalášek, V. Kratochvíl, M. Švarc, J. 
Vojta, trenéři L. Buchta, P. Borovský.

Starší žáci
I  přestože máme možná nejmladší 

družstvo v soutěži (2/3 hráčů by moh-
li hrát ještě kategorii ml. žáků), mají za 
sebou kluci velice úspěšný podzim. Ze-
jména ve druhé polovině hráli opravdu 
dobře a postupně stoupali tabulkou až 
na čtvrté místo, a pokud vyhrají dohráv-
ku odloženého zápasu ve Žďáře, budou 
po podzimu na skvělém druhém místě. 
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Kluci hrají velmi dobře do obrany, takže 
dostávají málo gólů a díky tomu dokáží 
vyhrávat i  vyrovnaná utkání. Největší 
devízou je pak kvalitní tréninkový pro-
ces, který je na okresní poměry rozhod-
ně nadstandardní. Doufejme, že je covid 
nepřipraví již potřetí o jarní část a bude 
se jim dařit i po zimní přestávce.

Bilance: 12 zápasů, 8 výher, 3 remízy, 
1 prohra, 27 bodů, skóre 35:10, zatím 4. 
místo (čeká nás ještě jeden dohrávaný 
zápas), hráči: L. Babáček, O. Borovský, 
M. Bukáček, D. Čupr, M. Dobiáš, T. Hu-
bert, F. Chládek, M. Pachta, Š. Peňáz, P. 
Podsedník, Jan Satorie, Josef Satorie, R. 
Svoboda, D. Šimon, M. Kalášek, trenéři 
M. Čuprová, Josef Satorie st., střelci: M. 
Bukáček 6, P. Podsedník 6, Jan Satorie 5, 
O. Borovský 4, Josef Satorie 3, Š. Peňáz 
3, T. Hubert 3, D. Čupr 2, D. Šimon 2, 
M. Dobiáš 1.

Dorost
V kategorii dorostenců jsme se pro 

letošní ročník rozhodli pro sdružené 
družstvo s  Jiskrou Vír, plus jsme ještě 
vzali na přestup dva hráče ze Sněžného 
a byl to dobrý tah. S Vírem je bezproblé-
mová spolupráce i  komunikace. Hráči 
střídavě trénují a hrají na obou hřištích 
a  hlavně máme dostatek hráčů a  ne-
musíme sestavu lepit na poslední chví-
li, nebo dokonce hrát zápasy s menším 
počtem hráčů. Mínusem je nízký počet 

družstev v soutěži (pouze 4), ale je to po-
řád lepší než nehrát vůbec. Navíc vzhle-
dem k  tomu, že po letošním ročníku 
končí pouze jeden hráč, uvažujeme pro 
další ročník o přihlášení krajské soutěže, 
ale to se teprve uvidí.

Bilance: 9 zápasů, 5 výher, 3 remízy, 
1 prohra, 18 bodů, skóre 52:14, 2. mís-
to, hráči: F. Pospíšil, B. Jílek, Z. Novot-
ný, D. Halva, J. O. Kubík, M. Gregor, K. 
Orel, T. Tlustoš, K. Šenkýř, V. Peňáz, D. 
Chuchma, F. Jílek, P. Orel, M. Čermák, J. 
Viktorin, J. Venhuda, R. Svoboda, Josef 
Satorie, trenéři B. Chuchma, L. Viktorin, 
střelci: D. Chuchma 11, J. O. Kubík 11, 
K. Orel 9, T. Tlustoš 6, F. Jílek 6, M. Gre-
gor 3, P. Orel 2, F. Pospíšil 1, D. Halva 1, 
J. Venhuda 1, R. Svoboda 1.

Muži
Během letní přestávky skončil tre-

nér O. Buchta, kterému bych chtěl 
touto cestou poděkovat za práci a čas, 
který tomu věnoval. Mužstvo převzal 
hrající trenér P. Borovský a s  tréninky 
nám, pokud mu to čas dovolí, pomá-
há i  J. Houska. Také jsme se po dvou 
velice neúspěšných nedohraných se-
zonách rozhodli dobrovolně opustit 
okresní přebor a  vrátit se do 3. třídy. 
Bohužel i  tady pokračuje zejména vý-
sledková mizérie a  po podzimu jsme 
na posledním místě tabulky s osmi bo-
dovou ztrátou na záchranu. Na druhou 

stranu je třeba zmínit, že mužstvo je 
výrazně omlazeno a hráči se potřebují 
v dospělém fotbale otrkat a nabrat zku-
šenosti. Pozitivem je na Jimramov ne-
bývalá účast na trénincích a to po celý 
podzim. Chuť mladých hráčů pracovat 
tedy je a  všichni věříme, že kvalitní 
zimní příprava přinese ovoce v podobě 
záchrany 3. třídy. 

Bilance: 13 zápasů, 1 výhra, 2 remízy, 
10 porážek, 5 bodů, skóre 22:48, 14. mís-
to, hráči: L. Bednář, V. Dostál, D. Ond-
růch, J. Hubert, M. Čupr, M. Dvořák, P. 
Nykodym, Pavel Sedlák, Petr Sedlák, R. 
Ondrůch, R. Vojta, T. Gregor, A. Hlaváč, 
V. Pavlů, Vojtěch Peňáz, Vít Peňáz, M. 
Zavadil, L. Zavadil, Z. Novotný, K. Šen-
kýř, M. Gregor, hrající trenér P. Borov-
ský, střelci: M. Dvořák 4, Vít Peňáz 4, P. 
Nykodym 3, L. Bednář 3, M. Čupr 2, T. 
Gregor 2, Pavel Sedlák 1, A. Hlaváč 1, Z. 
Novotný 1, K. Šenkýř 1.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se na chodu klubu podílejí, zejmé-
na pak obsluze v občerstvení. Městysi Ji-
mramov a fi rmám A. Čupra a Z. Peňáze 
za materiální a fi nanční podporu a také 
fanouškům, kterým jsme příliš radosti 
neudělali, ale aspoň se mohou těšit, až 
to na jaře rozbalíme:-)))

Všem čtenářům přejeme hezké 
a hlavně klidné Vánoce.

Pavel Borovský, 
předseda fotbalového oddílu

Úvaha o očkování proti Covid-19
Na základě diskuze na včerejší pora-

dě vedení kraje (účastní se členové rady 
kraje, uvolněný předseda výboru zastu-
pitelstva kraje, užší vedení krajského 
úřadu a zástupkyně oddělení tiskového) 
Vás oslovuji s následujícími informace-
mi a prosbou:

Vím, že existují často velmi proti-
chůdné názory na problematiku pro-
tiepidemických opatření souvisejících 
s  onemocněním COVID-19. Vím, že 
tato pestrá paleta názorů se týká povin-
nosti zakrývat si dýchací cesty respiráto-
ry, udržování interpersonálního odstu-
pu, omezování setkávání osob, užívání 
dezinfekčních prostředků, prokazování 

„bezinfekčnosti“ (včetně otázky uzná-
vání protilátek) a  mnoha dalších zá-
ležitostí. Především se pak vyhrocená 
atmosféra týká problematiky očkování. 
Střety mezi názory krajních poloh i vy-
váženější povahy existují nejen na ob-
čanské, laické úrovni, ale také v odborné 
veřejnosti, často i mezi odborníky přímo 
specializovanými na epidemiologii, hy-
gienu, virologii a příbuzné obory. Vedle 
zdravotnického rámce se z důvodu ko-
lizních názorů či dokonce přesvědčení 
vede vyhrocená debata i v oblasti práva 
včetně práva ústavního (základní práva 
a svobody), v oblasti organizační, hos-
podářské, politické, manažerské… Tyto 

názorové střety do značné míry rozdě-
lují přátele, rodiny, pracovní kolektivy, 
celou společnost. Kromě uvážlivých 
a pokorných jedinců se etablovaly sku-
piny nikdy a o ničem nepochybujících 
podporovatelů a až fanatických odpůrců 
jednotlivých opatření, zejména očková-
ní. Veřejná debata je zatížena mnohými 
účelově publikovanými i bezděky se ší-
řícími dezinformacemi, aktivitami růz-
ných zájmových skupin, polopravdami 
z neověřených zdrojů, emocemi, projek-
cí osobních  přání do reality, politickými 
aspekty a dalšími neobjektivními vlivy. 
Pro každý názor, jak pro ty ze středního 
proudu, tak i pro ty extrémní, lze nalézt 
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nějaký „důkaz“ na jeho potvrzení.
Nyní jsme bohužel opět v  situaci, 

kdy nám dynamicky roste nejen počet 
testováním identifi kovaných osob s ná-
kazou, ale  také počet pacientů s náka-
zou, jejichž stav vyžaduje hospitalizaci. 
A co je nejhorší, zvyšuje se i počet pří-
padů těžkého průběhu onemocnění vy-
žadujících intenzívní péči s přítomností 
rizika dlouhodobého nebo trvalého 
poškození zdraví pacienta či dokonce 
s rizikem úmrtí. Opět dochází k nárůs-
tu zátěže zdravotnického systému, ze-
jména v oblasti nemocniční péče, hrozí 
další zásadní omezování plánované péče 
v mnoha různých oborech a další odklá-
dání (zanedbávání) prevence. K naší lí-
tosti lze předpokládat i další významné 
hospodářské škody způsobené jak čet-
nými onemocněními, tak i vyvolanými 
opatřeními a  jejich širokými souvis-
lostmi. To všechno naši společnost jako 
celek ohrožuje a  do značné míry nás to 
extrémně zatěžuje nejméně pro blízkou 
budoucnost.

Je těžké hledat recepty k  nápravě 
a  východiska z  nepříznivé situace. To 
proto, že nedokážeme spolehlivě pre-
dikovat další vývoj epidemie, že lidstvo 
nemá dostatečnou úroveň poznání, ale 
také proto, že se nedokážeme shodnout 
na opatřeních a  nedokážeme přijatá 
opatření dostatečně respektovat.

Přestože každá a každý z nás máme 
nějaký svůj osobní názor (a  máme na 
něj samozřejmě právo), je dle mého 
mínění nutné silně vnímat i názor vět-
šinový, zejména takový, který je opřen 
o  vědu, odbornost, o  hlubší poznání 
reality - ověřené statistiky, validní data. 
Je nezbytné chovat ke svému vlastnímu 
přesvědčení  pochybnosti, klást si otáz-
ky a hledat na ně odpovědi. A je podle 
mého mínění nezbytné ze svých osob-
ních názorů a pocitů umět „slevit“, při-
způsobit se, přiměřeně respektovat to, 
co vyplývá z  náhledu převažující části 
odborníků, a  to, co je rozhodnuto na 
základě stanovisek mnohých specialistů 
na příslušných úrovních veřejné správy. 
Chápu, že je to těžké. Nikdo z nás nemá 
rád, když musí jednat jinak, než by volil 
osobně, ale bez elementárního respektu 
k  systému, okolí, k  zásadám řízení ne-
může žádné společenství existovat. Vý-

sledkem by byla jen bezbřehá anarchie.
Převažující odborný názor promít-

nutý i  do celostátních opatření, která 
bychom jako veřejnoprávní subjekt měli 
následovat, je dle mého mínění následu-
jící:

1. Očkování má smysl, je to v součas-
né době nejúčinnější prostředek proti 
epidemii. V  žádném případě není sto-
procentní ochranou před nákazou, není 
stoprocentní bariérou proti přenášení 
nákazy, není stoprocentní ochranou 
před onemocněním a  ani plně spoleh-
livou ochranou před těžkým průběhem 
případného onemocnění. Do značné 
míry však vakcinace snižuje zmíněná ri-
zika, u těch nejvýznamnějších nejméně 
v poměru 20:80 (reálně spíše až v příz-
nivějším poměru 10:90), a to statisticky 
prokazatelně. Další vývoj, nové mutace 
viru atd. mohou vést k  posunům sta-
tistik, nyní však není pravděpodobné, 
že by vedly k  zásadnímu zpochybnění 
účinnosti očkování.

2. Vakcinace může mít negativní ve-
dlejší účinky, a  to i  závažné. Takových 
případů je však statisticky velmi málo. 
Rizika vakcinace jsou prokazatelně pro-
jevována s  mnohonásobně menší čet-
ností, než rizika spojená s  onemocně-
ním neočkovaného pacienta.

3. Na průběh onemocnění má silný 
vliv zdravotní stav pacienta, rizikovými 
faktory jsou především poruchy imunit-
ního systému, cukrovka, obezita, cho-
roby srdce, vysoký krevní tlak, ale také 
vyšší věk. Rizikové skupiny obyvatel je 
třeba chránit s vyšší intenzitou a důsled-
něji.

4. Očkování většího podílu populace 
(zřejmě cca nad 80 %) může do značné 
míry bránit šíření nákazy i vzniku dal-
ších nebezpečných mutací viru. Roz-
hodnutí nechat se očkovat je možné 
chápat tedy nejen jako službu pro sebe 
sama, ale také jako službu pro ostatní, 
a to v rámci společenské odpovědnosti.

5. Protože jde především o  nákazu 
s respiračním přenosem, šíření brání do 
značné míry jak interpersonální odstup, 
tak i používání respirátorů (roušek). Ani 
taková opatření však nejsou ani zdaleka 
stoprocentní ochranou.

6. Nákaza může být přenášena i oč-
kovanými jedinci, byť s podstatně nižší 

pravděpodobností. Prokazování bezin-
fekčnosti předepsaným způsobem není 
stoprocentní zárukou eliminace rizika 
přenosu.

7. Testování antigenními testy se 
„samoodběrem“ vzorku má problema-
tickou průkaznost.

8. Zásadním parametrem ohrožení 
je zatížení nemocnic, především pak 
pracovišť intenzívní péče a  pracovišť 
s  podporou plicní ventilace, pacienty 
s nákazou tzv. novým koronavirem.

Podotýkám, že opatření, o  kterých 
bude rozhodovat kraj (krajský úřad) 
jako zaměstnavatel a  jako organizátor 
různých akcí pro interní i  externí kli-
enty, budou muset být nutně v mezích 
těchto převažujících názorů odborné 
veřejnosti a  zejména v  intencích ce-
lostátně vyhlášených opatření. Pokud 
takové konkrétní kroky nejsou nebo 
nebudou přímo  souladu s  Vaším pře-
svědčením, omlouvám se, nemohu ko-
nat jinak a nemůže konat jinak ani rada 
kraje či jiné orgány.

A nyní ta prosba:
Z výše uvedených důvodů prosím ty 

z Vás, kteří ještě nejste očkovaní, abyste 
své rozhodnutí ještě zvážili, znovu je po-
soudili. Dále prosím, abyste se nad výše 
uvedeným textem snažili i  opakovaně 
zamyslet, abyste se pokusili sami v sobě 
vyvolávat pochybnosti o  svých aktuál-
ních názorech, protože se mění situace 
i dostupné informace a  statistická data 
(také já o  svých postojích programově 
pochybuji). Žádám, abyste se snažili 
upustit od extrémních názorů a  jejich 
projevů (mám na mysli extrémy z obou 
stran spektra), pokud individuálně kraj-
ní postoj zastáváte, a abyste hodně pře-
mýšleli o  tom, zda má Váš konkrétní 
pohled dostatečně pevnou a  ověřenou 
informační základnu. A  také prosím, 
abyste mysleli na to, jestli nás problema-
tika COVID-19 nerozděluje více, než je 
nezbytné.

Děkuji všem za pochopení a  pře-
ji nám všem a  všem kolem nás pevné 
zdraví.

S úctou a srdečně
Zdeněk Kadlec

ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
mobil: +420 724 650 114

tel.: +420 564 602 250
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Nejčastější dotazy k očkování proti covid-19
Nebudu se očkovat vakcínou, která 

se vyvinula v tak krátké době. 
Všechny očkovací látky a  také léky 

jsou již desítky let vyvíjeny standardním 
způsobem. Tento vývoj trvá průměrně 
10 – 15 let a  farmaceutické fi rmy stojí 
i několik miliard korun. Než se začne lék 
nebo očkovací látka běžně užívat, je po-
třeba provést tzv. preklinické studie, které 
mají několik úrovní. Nejprve se látky po-
čítačově modelují (in silico), poté se nově 
navržené látky testují na buňkách nebo 
tkáňových kulturách (in vitro) a poté na 
laboratorních zvířatech (in vivo). Jakmi-
le je v  rámci preklinických studií potvr-
zen očekávaný účinek zkoumaných látek 
a doložena jejich bezpečnost, jsou zaháje-
ny klinické studie. Během těchto studií je 
dále zkoumána bezpečnost a samozřejmě 
i  účinnost léku nebo očkovací látky. Až 
pokud se ve studiích prokáže bezpečnost 
a  účinnost, lze lék nebo očkovací látku 
registrovat a začít běžně používat. I poté 
jsou již dostupné léky a očkovací látky stá-
le zkoumány a sledovány. Do prvních fází 
preklinických studií se každoročně dosta-
ne tisíce látek, do běžného použití však 
jen nepatrný zlomek z nich. Všechny tyto 
studie jsou nezbytné, velmi přísné, stále 
zdokonalované, výsledky jsou dohledatel-
né a kontrolované. 

Pandemie onemocnění covid-19 před-
stavuje největší zdravotnický problém za 
poslední desítky let. Jelikož bylo ohrože-
no zdraví i  životy všech lidí na planetě, 
spojili se vědci a  lékaři celého světa, aby 
vytvořili co nejrychleji účinnou očkovací 
látku. Jako nejideálnější se jevila technolo-
gie mRNA, kterou vědci zkoumají již více 
než 30 let. Nejedná se tedy o zcela novou 
technologii. Díky technologickým pokro-
kům v oblasti vědy a také vysoké potřebě 
kvůli pandemii bylo možné tuto techno-
logii rychleji „dotáhnout do konce“. Stejně 
tak princip vektorových vakcín je znám 
a zkoumán delší dobu (pro řadu jiných in-
fekčních onemocnění). Až aktuální potře-
ba řešit pandemii vedla ke směřování vý-
voje vektorových očkovacích látek přímo 
proti onemocnění covid-19. Právě díky 
značnému úsilí vědců a lékařů, vynaložení 

obrovských fi nančních prostředků, inten-
zivnímu vývoji, nejmodernějším techno-
logiím, včasnému zahájení preklinických 
a klinických studií, předvýrobou očkova-
cích látek (i s rizikem, že by studiemi ne-
prošly) a  také při maximálním urychlení 
administrativních úkonů regulačními au-
toritami bylo možné již během jednoho 
roku vytvořit bezpečné a účinné očkovací 
látky proti onemocnění covid-19. To vše 
za dodržení všech požadovaných a správ-
ných postupů. Všechny studie zaměřené 
na vývoj očkovacích látek proti covid-19 
jsou veřejně dostupné a dohledatelné.

Pro představu – vývoj jednotlivých 
léků nebo očkovacích látek si lze před-
stavit jako auta čekající v  koloně. Vědci 
na celém světě zkoumají obrovské množ-
ství různých látek, které mohou být vyu-
žity v léčbě různých nemocí, avšak jejich 
akutní potřeba se liší. Jakmile se začalo ve 
světě šířit onemocnění covid-19, objevila 
se v této koloně aut sanitka, která předsta-
vovala vývoj očkovací látky proti covid-19. 
Sanitka má na silnici přednost a všechna 
auta jí musí uvolnit cestu. Pod touto uvol-
něnou cestou si lze představit přesměro-
vání veškerého úsilí k akutní potřebě vy-
vinout tuto očkovací látku, a  to nejen na 
poli vědy, ale i v administrativě, která ve 
výzkumu zabírá mnohdy nejvíce času. Na 
vydání občanského průkazu nebo řidičá-
ku má úřad obvykle také čas několik týd-
nů. Pokud však spěcháte, je schopný vám 
vydat doklad i během pár dnů. A podobně 
to bylo i s vývojem očkovacích látek pro-
ti covid-19. Samozřejmě studie zabývající 
se dopady očkování na populaci, délkou 
ochrany po očkování, možností posilují-
cích dávek apod. stále běží.

Co v  těle očkovaných udělá vakcína 
a může poškodit zdraví?

Všechny očkovací látky, které se 
k  očkování proti onemocnění covid-19 
aktuálně používají, prošly řadou přísně 
kontrolovaných studií a  musí splňovat 
nepodkročitelné podmínky pro doložení 
bezpečnosti a účinnosti. Vědecký výzkum 
je dnes již na mnohem vyšší úrovni, než 
byl ještě před pár lety a také v dobách, kdy 

byly vyvíjeny očkovací látky proti jiným 
infekčním nemocem, které dnes běžně 
používáme a není pochyb o jejich bezpeč-
nosti a účinnosti.

Očkovací látky, které dnes k  ochraně 
proti onemocněním covid-19 používáme, 
a to jak mRNA tak vektorové, jsou založe-
né na stejném principu jako jiná očková-
ní, jen k  tomu využívají jiné, modernější 
technologie. Tímto principem je předsta-
vit lidskému organismu charakteristickou 
část patogenu způsobujícího onemocnění. 
Tato část se nazývá antigen a sama o sobě 
nedokáže vyvolat onemocnění. Lidské 
tělo, konkrétně imunitní systém, si ji však 
zapamatuje, a  jakmile se setká s  patoge-
nem, který ji má na sobě, zaútočí na ni 
a tak zničí i patogen ještě předtím, než vy-
volá onemocnění. 

Antigenem u  koronaviru je tzv. spike 
protein. Ten je pomocí očkování lidskému 
organismu představen a  tělo si následně 
vytvoří proti němu ochranu, a tedy i ochra-
nu proti onemocnění covid-19. Všechny 
látky obsažené v očkovací látce, které mají 
za cíl pomoci představit tělu spike protein, 
jsou zcela neškodné a  jsou velmi rychle 
degradovány. V těle tedy nezůstává nic, co 
by mohlo v budoucnosti zdraví očkované-
ho ohrozit. Vzniklá ochrana po očkování 
je podobná jako ochrana, která vzniká po 
prodělání onemocnění, ale s tím zásadním 
rozdílem, že není doprovázená klinickým 
průběhem onemocnění, který může být 
u  některých lidí i  velmi závažný a  může 
vést k  hospitalizaci a  v  nejhorším přípa-
dě i ke smrti. Spousta lidí, kteří prodělali 
covid-19 má dlouhodobé následky, které 
mohou být i nevratné. Očkování proti co-
vid-19, podobně jako jiná očkování může 
nést riziko nežádoucích účinků, které je 
ale v  porovnání s  riziky po prodělaném 
covid-19 daleko nižší. Nežádoucí účinky, 
které se po očkování mohou objevit, jsou 
obvykle velmi mírné a do pár hodin, po-
případě do několika dní odezní. Vedle toho 
jsou shodné s reakcemi po očkování i proti 
jiným nemocem a  jsou očekávané. Tyto 
reakce totiž svědčí o  „aktivaci“ imunitní-
ho systému, který reaguje na prezentova-
ný antigen a vytváří proti němu ochranu. 
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Velmi vzácně se mohou vyskytnout i jiné 
nežádoucí účinky, avšak opět jejich riziko 
je daleko nižší než po prodělání covid-19.

Může očkování vyvolat autoimunit-
ní onemocnění?

O  závažných zdravotních kompli-
kacích spojených s  očkováním, a  to jak 
proti onemocnění covid-19, tak i  proti 
jiným nemocem, koluje řada mýtů. Jed-
ním z nich je ten, že očkování způsobuje 
autoimunitní nemoci. Odpůrci očková-
ní tím mezi lidmi vyvolávají zbytečnou 
paniku. Přitom rozsáhlé vědecké studie 
tuto domněnku nepotvrdily. Při srovná-
vání skupin očkovaných a neočkovaných 
skupin (např. při očkování proti lidským 
papilomavirům) byl výskyt autoimu-
nitních onemocnění v  obou skupinách 
zcela shodný. Co se týče očkování proti 
covid-19, neexistuje v  tuto chvíli žádný 
důkaz, že by tomu mělo být jinak.

Příčina autoimunitních nemocí není 
doposud zcela jasná. Složitý vznik auto-
imunitního onemocnění lze jednoduše 
popsat jako situaci, kdy speciální buňky 
imunitního systému člověka začnou na-
padat vlastní dosud zdravé buňky a tká-
ně, což může vést k poškození různých 
orgánů. Předpokládá se, že na jejich vzni-
ku se podílí řada rozličných faktorů. Jako 
jeden z těchto faktorů jsou u řady auto-
imunitních onemocnění popisovány in-
fekční nemoci. A onemocnění covid-19 
pravděpodobně není výjimkou. Výsled-
ky řady studií naznačují, že některé po-
tíže spojené s  onemocněním covid-19, 
včetně dlouhodobého onemocnění řady 
orgánů, lze vysvětlit tím, že se imunitní 
systém organismu obrátil omylem proti 
tělu, tudíž že došlo k autoimunitní reak-
ci.  Vznik autoimunitního onemocnění 
lze tedy s mnohonásobně vyšší pravdě-
podobností očekávat po prodělání one-
mocnění covid-19 než po očkování proti 
němu. 

Co se týče pacientů, u kterých již bylo 
autoimunitní onemocnění prokázáno, tak 
se doporučuje očkování proti onemocně-
ní covid-19 v době jejich stabilizovaného 
stavu. Jakékoli očkování není obecně do-
poručováno v době propuknutí onemoc-
nění nebo při změnách léčby. Očkování 
osob s  autoimunitním onemocněním je 
třeba vždy konzultovat s lékařem.

Může očkování způsobit neplod-
nost?

Spojování očkování proti onemocně-
ní covid-19 s  následnou neplodností je 
jednou z dalších poplašných zpráv, která 
se aktuálně šíří. Podkladem pro tuto in-
formaci je tvrzení, že vakcíny obsahují 
mimo jiné i genetickou informaci vedoucí 
k  tvorbě protilátek proti proteinu, který 
je nezbytný pro tvorbu placenty (syncy-
tin-1). Odpůrci očkování tak tvrdí, že tyto 
protilátky způsobí, že protein nebude ak-
tivní, kvůli tomu nebude funkční placenta 
a  výsledkem bude neplodnost. Ve sku-
tečnosti tomu tak ale není. Je pravda, že 
protein na povrchu koronaviru (tzv. spike 
protein), který je očkovacími látkami tělu 
prezentován k  vytvoření ochrany proti 
onemocnění covid-19, má ve své gene-
tické informaci části totožné s proteinem 
syncytinem-1. To ale není mezi proteiny 
vzácné a už vůbec to neznamená, že jsou 
stejné či velmi podobné. Lze to připodob-
nit k situaci, kdy máme dvě auta se dvěma 
registračními značkami, např. 2EF1234 
a 2EF3456. Přestože značky jsou podobné 
(a mají dokonce 4 stejné znaky, z toho 3 na 
stejném místě), nikdo asi nebude tvrdit, že 
jde o  stejný vůz. Stejně tak „podobnost“ 
mezi spike proteinem a  syncytinem-1 
není dostatečná k  tomu, aby vznikla tzv. 
zkřížená imunitní reakce, tedy stav, kdy 
imunitní reakce vyvolaná očkováním 
proti onemocnění covid-19 napadne také 
syncytin-1 a tím vyvolá neplodnost.  Rov-
něž studie v  USA prokázaly, že placenty 
žen, které byly očkovány proti covid-19, 
nejevily rozdíly ve srovnání s placentami 
neočkovaných žen.

Tento argument lze potvrdit i  na zá-
kladě zkušeností lidí, kteří onemocnění 
covid-19 prodělali. Pokud by protilátky 
proti spike proteinu mohly napadat také 
syncytin-1, tak by i  osoby po prodělání 
onemocnění covid-19 měly ve zvýšené 
míře trpět neplodností, jelikož i po pro-
dělané nemoci jsou v těle protilátky proti 
spike proteinu na povrchu koronaviru. 
Poruchy plodnosti po infekci covid-19 
však nebyly zaznamenány. Není důvod se 
domnívat, že imunitní odpověď proti spi-
ke proteinu navozená virovou infekcí se 
liší od imunitní odpovědi navozené vak-
cínou. Proto lze obavu z neplodnosti po 
očkování uzavřít jako neopodstatněnou.

Prodělal/a  jsem onemocnění co-
vid-19 a  při vyšetření mi byla zjištěna 
přítomnost protilátek. Mám se očkovat 
nebo ne?

Dle aktuálně dostupných dat stále chy-
bí jasná hranice množství protilátek po 
prodělaném onemocnění covid-19, kte-
rou lze považovat za dostatečně chránící 
před opakovanou nákazou. Současně ne-
lze jasně stanovit, s jakou rychlostí u jed-
notlivců ubývají. Předpokládá se, že po 
dobu alespoň 6 měsíců je ochrana navo-
zená proděláním onemocnění dostatečná. 
Proto lze po tuto dobu považovat průkaz 
o prodělání covid-19 za jistý průkaz bezin-
fekčnosti shodně jako průkaz o provede-
ném očkování, případně čerstvém PCR či 
antigenním testu. S prodlužující se dobou 
od prodělání onemocnění však ochrana 
klesá. Tento pokles je značně individuální 
a  nikdo z  nás nedokáže s  jistotou před-
vídat, jak dlouho je v co nejvyšší možné 
míře chráněn. Přirozeně vzniklá ochrana 
velmi závisí na tíži onemocnění, celko-
vém stavu člověka, jeho genetické výbavě 
a  aktuálním stavu imunitního systému. 
A  i  když laboratorní vyšetření prokáže 
přítomnost protilátek, nelze jasně říct, zda 
je stanovená hladina protilátek dostatečně 
„ochranná“ a jak dlouho bude přítomna. 
Hladina protilátek totiž není ekvivalen-
tem ochrany očkováním. Důležité je také 
vědět, že samotná hladina protilátek není 
jedinou formou obranyschopnosti. Další 
složkou je tzv. buněčná imunita, která je 
rovněž po očkování dostatečně navoze-
na. Mnohem bezpečnější než spoléhat na 
protilátky je využít očkování, které navíc 
tuto již existující ochranu po onemocnění 
covid-19 posílí. Odborníci očkování po 
prodělané nemoci covid-19 doporučují 
i z důvodu vzniku mutací a šíření nových 
variant koronaviru. 

Pokud jste prodělali v minulosti one-
mocnění covid-19 a  současně vám byla 
laboratorním vyšetřením potvrzena pří-
tomnost protilátek v  krvi, stačí k  maxi-
mální ochraně proti opakované nákaze 
onemocněním covid-19 s  případným 
závažným průběhem očkování jednodáv-
kovou očkovací látkou. Vyšetření protilá-
tek má v  tuto chvíli pouze dva odborné 
důvody. Prvním je vyšetření protilátek 
před darováním rekonvalescentní plasmy 
a druhým pomoc v diagnostice onemoc-
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nění u člověka, který má typické známky dří-
vějšího prodělání onemocnění covid-19 (např. 
nález na rentgenu), avšak nebyl mu na počát-
ku onemocnění proveden test na přítomnost 
koronaviru. Před očkováním není vyšetření 
protilátek opodstatněné.

Nevím, kde si mám najít nějaké relevant-
ní informace k očkování, věřím jen tomu, co 
se píše na seznamu…

Relevantní informace o  onemocnění co-
vid-19 i o očkování proti němu je nejvhodněj-
ší hledat primárně na stránkách Ministerstva 
zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.
cz/, na webu Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv: https://www.sukl.cz/covid-19, kde jsou 
uváděny i  informace převzaté od Evropské 
agentury pro léčivé přípravky a  dále v  pří-
balových informacích jednotlivých vakcín, 
které jsou průběžně aktualizovány: https://
www.sukl.cz/pribalove-informace-k-regis-
trovanym-vakcinam-proti-covid-19, dále na 
webu vlády - https://covid.gov.cz/, případně 
na stránkách odborných společností (napří-
klad Česká vakcinologická společnost: https://
vakcinace.eu/), kde jsou i části věnované ve-
řejnosti. Jakékoli jiné zdroje informací mohou 
být zavádějící a to i přesto, že vypadají na prv-
ní pohled velmi odborně či je zaštiťuje některý 
ze známých lékařů, vědců apod.

Na základě jakých kritérií můžu aktuál-
ně obdržet certifi kát, kterým se prokazuji 
v tzv. systému O-T-N (očkování – test – ne-
moc)?
Platnost certifi kátu vychází z těchto kritérií:
• Uplynutí 14 dní po ukončení očkování, 

tedy 14 dní po jedné dávce očkovací lát-
ky Janssen nebo 14 dní po aplikaci druhé 
dávky u očkovacích látek Comirnaty (Pfi -
zer/BioNTech), Spikevax (Moderna) nebo 
Vaxzevria (Astrazeneca). Do doby uply-
nutí 14 dnů po očkování není certifi kát 
platný (v Tečce nesvítí modře).

• Ochranná lhůta po prodělané nemoci, 
konkrétně 180 dní od prvního testu, který 
prokázal onemocnění covid-19.

• Negativní výsledek testu provedeného ve 
zdravotnickém zařízení (testy zakoupené 
v lékárně a prováděné doma se nepočítají), 
kdy pro antigenní test (výsledek je znám 
obvykle do 20 minut) je stanovena plat-
nost tří dnů od chvíle odběru (72 hodin) 
a pro PCR test je platnost týden. Po uply-
nutí této lhůty již není certifi kát platný.
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Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající
se uplatnění osvobození podle 5 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani
: nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022

Upozorňujeme poplatníky, že na zdaňovací období roku 2022 lze uplatnit pouze osvobození
podle 9 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 3331992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění od
1 . 1. 2020. Osvobození podle 5 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí, ve znění do 31. 12. 2019, podle kterého se osvobozovaly pozemky remízků, hájů
a větrolamů a mezi na orné půdě, trvalých travních porostech a pozemky ostatních ploch, které
nelze žádným způsobem využívat, nelze na zdaňovací období roku 2022 uplatnit
a poplatníkům může vzniknout povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

V důsledku této změny JIŽ NELZE UPLATNIT OSVOBOZENÍ u ppzemků rpmízkůl hájů,
větrolamů a mpzí np orné půdě a trvalých travních porostech, pokud nesplňují definici
kmjinných prvků (skupina dřevin, stromořadí, travnatá ůdolnice, mez, příkop, mokřad)
a nejsou zapsány v evidenci ekologicky gg namných prvků v evidenci gužití půdy (dále
jen .,LPIS“)
auupozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem „užívat , pokud se nejedná
o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání,
na kterých se nachází příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud remízky, háje, větrolamy a meze nebudou
v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPlS do 31. 12. 2021 zaevidovány jako
skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice nebo mez, nebudou splněny podmínky
pro osvobození pozemků dle 5 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí
a poplatníci si nebudou moci v uvedených případech na zdaňovací období roku 2022 uplatnit
nárok na jejich osvobození.
Obdobně je tomu i v případě pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem
využívat. Pokud tyto pozemky nově nesplňují podmínky pro osvobození podle 5 4 odst. 1
písm. k) bodu 2 nebo 3 zákona o dani z nemovitých věcí ve znění od 1. 1. 2020, tj. nejedná
seo pozemky, na nichž se nachází krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá
ůdolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky
významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství, nebo příkop, mokřad, močál,
bažina. skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatnich ploch mimo zastavěné
území obce, které nejsou užívány k podnikání, nelze osvobození podle 5 4 odst. 1 písm. k)
zákona o dani z nemovitých věcí, ve znění do 31. 12. 2019, počínaje 1. 1. 2022 již nadále
uplatňovat, protože k 31. 12. 2021 uplyne přechodné období. Pokud se na pozemku výše
uvedený krajinný prvek nachází, lze osvobodit pozemek pouze v rozsahu tohoto krajinného
prvku, nikoliv celý pozemek.

Poplatníkům, kteří si na rok 2021 shora uvedené osvobození uplatňovali a počínaje
. 1. 2022 nesplňují výše uvedené podmínky, vzniká povinnost podat daňové přiznání

na zdaňovací období roku 2022, a to nejpozději do 31. ledna 2022.

Osvobození u krajinného prvku bude možné na zdaňovací období roku 2022 uplatnit pouze
v případě, že krajinný prvek bude k 1. 1. 2022 již evidován v evidenci ekologicky významných
prvků v evidenci LPIS, ato s ohledem na ustanovení ;; 13b zákona o dani z nemovitých věcí,
podle kterého se daň z nemovitých věcí stanoví k 1. lednu roku, na který je daň stanovována.
v případě, že bude podán nový podnět (žádost) o zaevidování krajinného prvku do evidence
ekologicky významných prvků v evidenci LPIS v roce 2021, ale bude zaevidován až po
1. 1. 2022, bude možné uplatnit osvobození u daného krajinného prvku až na zdaňovací
období roku 2023.

Podrobné informace kuplatněni osvobození a postupům pro zápis krajinného prvku
do evidence LPIS byly zveřejněny na stránkách Finanční správy dne 13.7.2021

.i . zJ  / — __ ,
n i2  1/inf nv- ltneni-osvoboz- r4—tst1-k-z an- -2022-11591
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Africký
Monitoring AMP u prasat di

Základním předpokladem pro úspěšný postup v případě výskytu AMP je VČASNÁ DETEKCE
POZITIVNÍCI-I PŘÍPADÚ.
Proto jsou na celém území České republiky nalezená uhynulá prasata divoká laboratorně
vyšetřována na AMP — monitoring AMP.
Výsledky monitoringu slouží mimo jiné jako podklad pro zachování statusu České republiky jako
země prosté AMP.

Základní pravidla monitoringu AMP u prasat divokých:
. Vzorky se odebírají od všech nalezených uhynulých prasat divokých včetně prasat

sražených dopravním prostředkem a to na celém území České republiky.
. Za každé nalezené uhynulé prase divoké, z něhož je zajištěno odebrání vzorku a jeho

laboratorní vyšetření na AMP je vypláceno tzv. „nálezné“ ve výši 2 000 Kč.
. Laboratorní vyšetření vzorku na AMP (virologické a sérologické) je plně hrazeno Státní

veterinární správou (SVS)

Postup a pravidla biologické bezpečnosti pň  odběru vzorků:

1 )  Odběr vzorku bez likvidace kadáveru (nový postup)

. Nálezce jako vzorek odebere krev do stříkačky! zkumavky, případ ně část orgánu (sleziny,
ledviny) do uzavíratelné nádoby na vzorek (vzorkovnice) nebo dlouhou rourovitou kost;
vzorek vloží do nepropus'měho uzavíratelněho obalu (např. zipový sáček) a řádně označí.

. Zároveň odebere markant - pírko — shodně, jako u odběru vzorku na svalovce (trichinely)
u ulovených prasat divokých; markant vloží do samostatného nepropustného
uzavíratelného obalu a pňloží k odebranému vzorku.

. Vyplní objednávku laboratorního vyšetření na AMP a tuto vloží do samostatného
nepropustného uzavíratelného obalu a přiloží k odebranému vzorku.

. U kadáverů s hmotnosti do 15 kg je nutné jako vzorek odevzdat celý kadáver.

2 Za' iš těniodbě ru vzo lkus l ikv idacíkadáveru dosavadní ostu

. V případě kadáverů, z nichž není možné odebrat vzorek krve, orgánu nebo kost, nálezce
může zajistit odběr vzorku a likvidaci kadáveru stávajícím způsobem — oznámení nálezu
místně příslušné KVS, zástupci příslušného mysliveckého sdružení, uživateli honitby,
případně Policii ČR nebo obecnímu úřadu a ve spolupráci s těmito subjekty zajištění
laboratorního vyšetření vzorku a odvozu kadáveru do asanačniho podniku k bezpečné
likvidaci.

Př i  manipulaci s kadáverem a odebíranými vzorky je  třeba
vždy používat ochranné rukavice.
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or prasat (AMP)
okých a biologická bezpečnost

Odes ilání vzorků k laboratornímu vyšetření:
odevzdání na místě určeném pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce (trichinely)
odevzdání na místně příslušnou KVS
dopraveni přímo do Státního veterinárního ústavu
zajištění odvozu kadáveru do asanačního podniku a odběru vzorku v případě postupu
s likvidací kadáveru

Odeslání ! odevzdání vzorku je potřeba provést co nejdříve bez zbytečného odkladu. Do doby
odeslání je nutné vzorek uchovávat v chladu.

Objednávka laboratorního vyšetření - povinné údaje:
1. identifikační údaje nálezce kadáveru ! odesilatele vzorku — jméno, adresa, tel., případně

e-mail
2. místo nálezu — název honitby, případně číslo honitby, katastrální území, obec, případně

GPS souřadnice nálezu
3. popis kadáveru — odhadovaný věk prasete, pohlaví, hmotnost, stáří kadáveru
4. popis (případně foto) místa nálezu

Zasílání výsledků vyšetření:
. výsledek vyšetření bude zaslán elektronicky na kontaktní údaje uvedené v objednávce

laboratorního vyšetření

Vyplacení nálezného za odběr ! zajištění odběru vzorku na AMP:
. nálezně ve výši 2 000 Kč za každé nalezené uhynulé prase divoké, : něhož byl odehrán

a odeslán vzorek k vyšetření na AMP, je vypláceno místně příslušnou krajskou veterinární
správou na základě žádosti nálezce

. k žádosti o nálezně je třeba pňložit doklad o nálezu kadáveru a zajištění laboratorního
vyšetření vzorku případně fotodokumentaci — fotografii kadáveru (nejlépe s uvedenými
GPS souřadnicemi)

. nálezně je vypláceno výhradně fyzickým osobám a to převodem na osobní účet fyzické
osoby; není možné vyplácet nálezně v hotovosti ani na účet právnické osoby

. nálezně je vypláceno po spárování žádostí s výsledkem laboratorního vyšetření

Vybavení k odběru vzorků:
. odběrové souprava obsahuje injekční stříkačku k odběru krve, uzavíratelnou vzorkovnicí

k odběru vzorku orgánu ! orgánů, objednávku Iaboratorn ího vyšetření, uzavíratelné zipové
sáčky, jednorázové ochranné rukavice (1 pár)

. odběrové soupravy jsou k dispozici na KVS (hradí KVS)
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Státní
veterinární
správa

AFRICKÝ MCR PRASAT
Postup při nálezu uhynulého dlvokého prasete V ZAMOŘENÉ OBLASTI

1. Nález uhynulého divokého prasete „civilní“ osobou
-— v žádném případě se podezřelého, uhynulého nebo při autonehodě usmrceného divokého

prasete (dále jen „kadáveru“) nedogg'kat, ani s ním jinak manipulovat
— udržovat bezpečnou vzdálenost cca 2 m od uhynulého zvířete
- oznámit (telefonicky/osobně) Krajské veterinární správě Státní veterinární správy (dále jen

„KVS“) místo nálezu kadáveru (viz příloha č. 2 - krizové telefonní linky KVS) nebo
kontaktovat Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen „HZS“), Policii ČR, Městskou policií (viz
příloha č. 1 — nouzová telefonní čísla)

2. Nález uhynulého divokého prasete uživatelem honitby
- oznámit nález KVS (krizové telefonní linky KVS)

- dohod nout se o dalším postupu s KVS (v závislosti na přístupností terénu, velikostí
kadáveru, vybavení)

- v žádném případě nezahrabávat kadáver na místě nálezu
— v případě sběru kadáveru postupovat dle bodu č. 3
— nálezné za odevzdané kadávery divokých prasat činí 1.000,- Kč

3. Postup při sběru uhynulého prasete divokého uživatelem honitby
- informovat KVS a postupovat dle dohodnutého postupu (sběr, zajištění kadáveru pro další

vyšetření)
— sběr je nutné provést tak, aby nedošlo ke kontaminaci oděvu, obuvi a pomůcek, tzn.

provádět sběr v rukavicích, gumové obuvi, zástěře, nejlépe lopatou nebo nástrojem, který
lze dezinflkovat

— předat kadáver v uzavřeném i_rydezinfikovaném neprotrhnutelném plastovém mu o
tloušťce min. 200 pm nebo v big bagu podle pokynů KVS k vyšetření, či likvidaci

— při sběru kadáverů je třeba zajistit prevenci možného přenosu nákazy na domácí prasata
- veškeré materiály a pomůcky, které přišly do kontaktu s kadáverem a místem nálezu
(zůstává infekční po dobu až 6 měsíců), musí být důkladně vyčištěny a vydezinňkovány
(přípravky na bázi chloru — chloramín, SAVO, Biocid 30, Virkon S).

- dezinfekcí místa nálezu provede KVS nebo uživatel honitby dle pokynů KVS
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4. Činnost KVS po oznámení nálezu kadáveru uhynulého prasete
— úřední veterinární lékař se dostaví do místa nálezu vybaven potřebnými osobními

ochrannými prostředky (Tyvec, rukavice, dezinfikovatelná obuv, ústenka), desinfekčním

přípravkem a ručním postřikovačem, big bagem, či neprotrhnutelnými plastovými pytli

o tloušťce min. 200 pm pro uložení kadáveru, dále jen „nádobou“

— odběr vzorků a pítva se na místě nálezu neprovádí

- umožňuje-li to lokalita nálezu (přístupnost terénu) a velikost kadáveru, uloží kadáver do

nádoby; pokud nelze vlastními silami manipulovat s kadáverem, vyžádá si KVS součinnost
s HZS

- povrchově desintikuje nádobu (např. 1 % Virkonem S, 1% Biocídem 30)

— zajistí odvoz do Státního veterinárního ústavu (dále jen „SVÚ“) v Jihlavě nebo do

asanačního podniku v závislosti na velikosti kadáveru a dohodě s laboratoří a opatří

kadáver objednávkou vyšetření (vzor č. 1)

- vzorky kadáverů : oblasti zamoření se  ušetřuii muze v Národní referenční

laboratoří pro africký mor prasat v SVÚ Jihlava

- po sběru kadáveru je nutno místo nálezu a okolí desinflkovat (např. 1 % Virkonem S, 1%

Biocídem 30) popřípadě posypat chlorovaným vápnem (z důvodu zviditelnění místa

nálezu)
— v asanačním podniku bude proveden odběr vzorků a zajištěn jejich transport do SVÚ,

k transportu vzorků z asanačních podniků do SVÚ lze využít svozové linky SVÚ
— pokud je nález kadáveru mimo oblast zamoření, lze vzorky zasílat do SVÚ Praha, Jihlava

a Olomouc

Příloha č. 2 Krizové linky KVS

* ““ “ " w“'Éálafonn'iéi'sllozwn"J " '
„Městská vs v Praze * * * ' 720 995 214
KVS pro Středočeský kraj 720 995 204
KVS pro Jihočeský kraj 720 995 212

KVS pro Plzeňský kraj 720 995 205

KVS pro Karlovarský kraj 720 995 208

KVS pro Ústecký kraj 720 995 202

KVS pro Liberecký kraj 720 995 207
KVS pro Královehradecký kraj 720 995 210
KVS pro Pardubický kraj 773 851 053
KVS pro Kraj Vysočina 720 995 209

KVS pro Jihomoravský kraj 720 995 213



Jimramovský zpravodaj 5/2021

18

Eva Decroix: Poděkování

Neodkládej to, z. s.

Milí čtenáři,
dovolte mi poděkovat Vám, že 

jste šli k  volbám. Poděkovat Vám, že 
jste odpovědní. Poděkovat Vám, že 
jste věnovali svůj čas a  zájem věcem 
veřejným. Poděkovat Vám, protože 
i  díky Vaší podpoře jsem byla zvole-
na poslankyní za Vysočinu. Bude to 
úkol náročný, ale jsem na svoji práci 
v  Poslanecké sněmovně připravena. 
A chci Vás ujistit, že udělám vše proto, 
aby moje stopa poslankyně byla vidi-
telná i na Vysočině. Během kampaně 
jsem ji projela celou. Setkávání s Vámi 
byla obohacující a za mnohými z Vás 

je vidět ohromný kus práce. Bez Vaší 
činorodosti a nadšení by Vysočina ne-
byla tak krásná. Ohromný kus práce 
ale leží také před námi. Svou novou 
funkci proto vnímám především jako 
obrovský závazek. Nečeká nás lehké 
období. Ale věřím, že jedinou cestou 
kupředu je pracovitost, slušnost, nad-
hled, vytrvalost, a především síla mě-
nit budoucnost k lepšímu. Přeji si, aby 
tyto vlastnosti v  sobě našlo v  dalším 
období co nejvíce z nás. Tuto šanci na 
změnu nesmíme promarnit! 

EVA DECROIX, 
poslankyně Poslanecké sněmovny PČR 

Protože v roce 2020 evidovala Poli-
cie České republiky nejvíce incidentů 
se znaky domácího násilí za uplynu-
lých 6 let, rozhodl jsem se i já přispět 
k boji proti domácímu násilí. Ne kaž-
dá oběť chce situaci řešit prostřednic-
tvím represivní policie a  mnohdy jí 
stačí pouze získat potřebné informa-
ce k tomu, aby se k řešení odhodlala. 
Oběti jsou obvykle pod silnou kont-
rolou násilných osob, které jí zame-
zují styk s přáteli či s rodinou. Mnoh-
dy má oběť možnost pouze vyhledat 
informace na internetu a  na to jsme 
zareagovali tam, kam se dnešní svět 
přesouvá – internet a sociální sítě.

V únoru tohoto roku jsme založili 
neziskovou organizaci Neodkládej to, 
z. s. a pro veřejnost 
• pořádáme bezplatné a anonymní 

webináře

• děláme živá vysílání na sociál-
ních sítích

• poskytujeme základní informace 
a rady všem, kteří nás na sociál-
ních sítích kontaktují

Veškerou naši činnost vykoná-
váme zcela bez nároku na honorář 
a rádi bychom, aby se k informacím 
mohlo dostat co nejvíce osob. Ať už 
obětí anebo těch, kteří chtějí někomu 
ze svých blízkých pomoci, ale nevědí 
jak.

Najdete nás pouze online, 
a to tady:
www.neodkladejto.eu (zde se mohou 
občané registrovat na webináře)
www.facebook.com/neodkladejto.eu
www.instagram.com/neodkladejto.eu

Zdvořile děkuji jménem všech 
obětí, kterým i díky Vaší pomoci po-
můžeme najít cestu k obyčejnému ži-
votu v bezpečí a beze strachu.

S upřímným pozdravem
pplk. Mgr. Ing. Bc. Vladimír Bor-

ský, MBA, LL.M.
rada

+420 974 627 318
+420 703 820 460

vladimir.borsky@pcr.cz
www.policie.cz

ÚTVAR POLICEJNÍHO VZDĚLÁ-
VÁNÍ A SLUŽEBNÍ PŘÍPRAVY

Vzdělávací zařízení Brno
Odbor zabezpečení výuky

Oddělení vnější služby
Horní 731/21

639 00 Brno

KVS pro Olomoucký kraj 720 995 206
KVS pro Zlínský kraj 720 995 201
KVS pro Moravskoslezský kraj 720 995 203
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Íčemm pomOC nepřivoláš. Seber' odvahu a jednej.

NEODKLÁDEJ m!
Ročně evidujeme skoro 10.000 případů domácího násilí,„„
“frol'uje, s kým si píšeš? Počítá tvé výdaje? Omezuje ti Styk: rod

»bo práteli? Má absolutni kontrolu nad i financemi? Trvá na zp'nstu'“ '
hesel? Zatajuje Vaši finanční sítuaci? Utáží tě, zesmeaJe tě nebo poniz

1
.neodkladej to.eu “ Neodkládej t o l f  Neodkládej to % www.neodkladejto.eu
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Pomáháme seniorům, chráníme seniory – „legenda vnuk“ stále v kurzu

Pozor na podvodníky nabízející investice do kryptoměny
Kriminalisté vyzývají občany k obezřetnosti při finančních transakcích

KRAJ VYSOČINA - Stáří s sebou často přináší kromě 
úbytku fyzických sil také sociální izolaci. Současný hek-
tický způsob života má mnohdy za vinu to, že lidé nena-
vštěvují své rodiče či prarodiče tak často, jak by oni chtěli, 
a to může mít za následek pocit osamělosti, nepotřebnosti. 
Omezení sociálních kontaktů vede také k  neporozumění 
okolního světa.

To vše nahrává podvodníkům, kteří navíc spoléhají, že 
senior v radosti z kontaktu, byť telefonického, svého pří-
buzného hůře pozná po hlase a že mu bude chtít okamžitě 
pomoci, aniž by si ověřil sdělené informace.

V další fázi preventivní kampaně pod názvem „Pomá-
háme seniorům, chráníme seniory“ se proto zaměříme na 
jeden ze starších, leč stále velice aktuálních, modelů pod-
vodného jednání, které je poslední dobou na vzestupu a je 
typicky nazýváno „vnuk“.

Jen v  loňském roce se pachatelé pokusili seniory při-
pravit o téměř 48 milionů korun, přičemž legendu „vnuka“ 
využili v 36 případech. Do konce letošního září policisté 
evidují již téměř padesát těchto případů.

Scénář podvodu je stále stejný a jednoduchý. Podvod-
níci používají výmluvu na rodinného příslušníka, nejčas-
těji vnuka. Senior je často hovorem natolik překvapen, že 
sám prozradí skutečné jméno svého vnuka, čímž pachateli 
„usnadňuje práci“. Většinou k tomu postačí pár vět typu: 
„ Haló, kdo volá?“. „To jsem já, dědo, ale špatně tě slyším“. 
Následuje odpověď seniora:“ To jsi ty Zdeňku?“. A nevyžá-
daná komunikace, která může mít pro seniora nedozírné 
následky,  je zahájena. Následuje smyšlený příběh pachate-
le, že je v nouzi, měl nehodu, musí do nemocnice, nebo že 
je u advokáta a nutně potřebuje fi nanční pomoc.

Údajný vnuk se samozřejmě z určitých důvodů nemůže 
osobně dostavit na místo, aby si peníze vyzvedl, proto posí-
lá svého „kamaráda“, který na místo přijede vozidlem taxi. 
Nezřídka se stává, že tento „kamarád“ následně předává 
peníze ještě přes dalšího prostředníka s cílem znesnadnění 
případné identifi kace. Bohužel není výjimkou, že důvěřivý 

JIHLAVSKO - V  současné době 
prověřují jihlavští kriminalisté přípa-
dy, které mají společného jmenovatele 
v  podobě původního záměru podve-
dených zhodnotit své fi nance prostřed-
nictvím investice do kryptoměny. Ani 
jeden z  těchto případů neskončil zis-
kem, ale naopak velkou fi nanční ztrá-
tou. Kriminalisté by chtěli vyzvat obča-

senior v obavě o svého příbuzného peníze cizímu člověku 
předá.

Při páchání tohoto druhu trestné činnosti došlo v po-
slední době k  výrazné změně v  chování pachatelů. Své 
potenciální oběti začali kontaktovat také v  noční dobu, 
v  týdnu i o víkendech, přičemž vyžadují vydání fi nanční 
hotovosti rovněž v jakoukoliv dobu.

Jak se chovat, abychom se nestali obětí podvodníků, 
kteří se snaží získat náš majetek? Stačí dodržet několik zá-
kladních pravidel:
• Volajícího oslovte jiným jménem.  Když se Váš vnuk ve 

skutečnosti jmenuje Petr, zkuste jiné oslovení. Pokud 
komunikující osoba nezareaguje a pokračuje v hovoru, 
může se jednat právě o podvodníka.

• Po ukončení hovoru zavolejte svému skutečnému vnu-
kovi a ověřte si, zda Vám opravdu volal a vyžadoval po-
moc. Volejte však na číslo, které na něho máte uložené, 
ne na to, ze kterého Vám bylo voláno.

• Pokud si domluvíte předání peněz, ihned o tom infor-
mujte Policii České republiky na tísňové lince 158. Je 
veliká pravděpodobnost zadržení pachatele při předání 
peněz ze strany kriminalistů.

• Nikdy nepředávejte peníze cizím osobám.
• V neposlední řadě neváhejte oznámit Policii České re-

publiky, že vás někdo připravil podvodným jednáním 
o peníze. Není důvod se za to stydět. Podvodníci jsou 
velmi přesvědčiví a  rozhodně nejste jediní, kdo jejich 
klamání podlehl.

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

koordinátor prevence kriminality
nprap. Mgr. Martin Hron

vrchní inspektor
tel: 974 261 209

mobil: 725 103 451
e-mail: martin.hron@pcr.cz

ny k větší obezřetnosti a připomenout 
jim, že je nutné být opatrný a dodržovat 
při fi nančních transakcích zásady, které 
zajistí jejich penězům větší bezpečnost.

Při využívání internetového ban-
kovnictví je nutné si důkladně vše 
prostudovat a seznámit se řádně s jeho 
ovládáním. Při provádění fi nančních 
transakcí je důležité řešit je v  klidu, 

vše si dobře pročíst, dát si dostatek 
času a  pečlivě vše zkontrolovat. Není 
dobré jednat pod tlakem a unáhleně. 
Pokud vás překvapí někdo neznámý 
telefonicky a  řeší s  vámi nestandard-
ní věc, dejte si čas na promyšlení, ne-
jednejte zbrkle. Je třeba dávat si také 
pozor na potvrzování něčeho, co jste 
ve skutečnosti sami nezadali.  Důleži-
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Stavby, které se zapíší do historie
Člověk je od přírody činorodý a má potřebu zane-

chávat za sebou viditelnou stopu – například v podobě 
nových staveb. Právě jejich architektonickou originali-
tu nebo veřejný význam každoročně posuzuje odborná 
porota krajské soutěže Stavba Vysočiny. Do letošního 
ročníku bylo přihlášeno celkem osmnáct nových inves-
tic nebo zásadních oprav a revitalizací.

Mezi oceněnými novostavbami fi gurovaly Sportovní 
hala Nové Město na Moravě, Sportovní areál Třebíč - Bo-
rovina na Okružní ulici a největší silniční stavba v histo-
rii Kraje Vysočina – obchvat Velkého Beranova na silnici 
II/602. Čestné uznání odborné poroty patří Komunitní-
mu centru Pacov, novostavbě Krajské knihovny Vysočiny 
Havlíčkův Brod, dopravnímu hřišti v Jihlavě a cyklostez-
ce podél řeky Sázavy v Havlíčkově Brodě. Všechny zmí-
něné oceněné stavby vznikly v  prvních desetiletích 21. 
století a nesou známky precizní projektové přípravy, byly 
důkladně narozpočtovány, napnuté harmonogramy prací 
pečlivě hlídaly počítačové programy, všechno do posled-
ního detailu bylo předem dáno, schváleno – v některých 
případech až v Bruselu. Proč věnuji tolik času popisu prá-
vě novodobých moderních a důsledně účelových staveb?

tá je rovněž zpětná kontrola provádě-
ných transakcí, a to tak často, aby bylo 
možné případné podezřelé transakce 
odhalit co nejdříve a  učinit opatření 
k jejich ukončení. Je nutné mít také na 
paměti, že představuje riziko klikat na 
podezřelé odkazy, a to zejména v ne-
vyžádaných mejlech.

Obětí podvodníka se stala žena, 
která na počátku zareagovala na in-
zerát na sociální síti nabízející rychlý 
výdělek investováním do kryptoměn. 
Inzerát otevřela a prošla si informace, 
včetně odkazů. Následně ji telefonicky 
kontaktovala osoba, která s  ní zača-
la plánované investice probírat. Žena 
měla zaplatit určitý vklad a podvodník 
ji vyzval k  nainstalování aplikace, což 
žena udělala. Prostřednictvím aplikace 
ale zpřístupnila údaje cizímu člověku, 
umožnila mu přístup do svého interne-
tového bankovnictví a ten toho patřič-
ně využil. Svoji chybu si žena uvědomi-
la, když při kontrole účtu zjistila, že jí 
chybí desítky tisíc korun.

O  daleko větší částku, v  řádu ně-
kolika stovek tisíc korun, přišel muž, 
kterého na počátku jeho případu kon-

Zcela záměrně. Odborná porota totiž udělila ještě jed-
no hlavní ocenění, a to v kategorii rekonstrukce staveb – 
za řešení, které přispělo ke sjednocení a celistvosti dané-
ho výrazu při respektování historických souvislostí a za 
obohacení kulturně společenské náplně objektu byl titul 
Stavba roku Kraje Vysočina udělen s velkou pokorou ge-
nerální opravě hradu Roštejn. Jeho původní majitelé páni 
z  Hradce, Slavatové z  Chlumu a  Košumberka, Lichten-
štejn-Kastelkornové a Podstatští-Lichtenštejnové by byli 
na současnou podobu hradu určitě pyšní. Hrdě konsta-
tuji, že gotický hrad, jehož základy byly položeny v prv-
ní polovině 14. století, toho má za sebou celkem dost – 
přežil tažení husitů, byl několikrát vítaným dědictvím, tu 
a tam opraven, na začátku 20. století vyhořel, následovalo 
znárodnění, pak zpřístupnění veřejnosti a  v  posledních 
čtyřech letech pomohla Evropská unie jeho současnému 
vlastníku Kraji Vysočina s generální opravou a realizací 
nových expozic. A je čím se chlubit. Prozatím posledním 
historickým zápisem v  kronice hradu je získání titulu 
Stavba roku Kraje Vysočina. Za tímto úspěchem je nejen 
moudré rozhodnutí našich předků položit základy nád-
herné a účelné stavby v romantickém koutě Javořických 

taktovala osoba na sociální síti. Nabídla 
opět možnost investice do kryptoměny 
a  za tímto účelem požadovala zaslání 
údajů, čemuž muž vyhověl. Po několika 
dnech ho telefonicky kontaktovala jiná 
osoba. Následovala opět výzva k nain-
stalování aplikace se zdůvodněním, že 
je to nutné k praktické ukázce nákupu 
bitcoinů. Muž poslechl a  umožnil tak 
dálkový přístup k  počítači podvodní-
kovi, který získal přihlašovací údaje do 
internetového bankovnictví, a na kon-
ci toho všeho byla pro podvedeného 
muže velká fi nanční ztráta. O část pe-
něz přišel už při transakcích zdůvod-
něných jako nákup bitcoinů a další mu 
pachatel z účtu odčerpal.

Oba případy prověřují kriminalisté 
oddělení hospodářské kriminality, a to 
jako spáchání trestného činu podvodu. 
Vzhledem k výši škody hrozí v prvním 
případě pachateli za spáchaný pře-
čin trest odnětí svobody až na pět let, 
v druhém případě lze uložit za spácha-
ný zločin pachateli trest odnětí svobo-
dy až na osm let.

Jinému podvedenému muži přišla 
informace o  možnosti investování do 

kryptoměny prostřednictvím emai-
lu. Nabídka ho zaujala, e-mail otevřel 
a odkaz ho přesměroval na stránky, kde 
si vytvořil účet, vyplnil údaje a pomo-
cí internetového bankovnictví zaplatil 
poplatek. Následně ho ale čekalo znač-
ně nepříjemné překvapení, když zjistil, 
že kromě poplatku mu byly z účtu pře-
vedeny peníze v  několika platbách na 
účty v různých státech.

Tento případ kriminalisté prověřují 
jako trestný čin podvodu a dále trestný 
čin neoprávněného přístupu k počíta-
čovému systému a nosiči informací.

Z případů, které se staly, je možné 
se poučit. Je třeba dbát preventivních 
doporučení, důkladně se seznamovat 
s informacemi a radami, které souvisejí 
se zajištěním bezpečnosti, a hlavně být 
sám obezřetný a  nedávat pachatelům 
příležitost ke spáchání trestného činu.

Krajské ředitelství 
policie Kraje Vysočina 

oddělení tisku a prevence 
nprap. Mgr. Martin Hron

koordinátor prevence kriminality
tel: 974 261 209

mobil: 725 103 451
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vrchů ve výšce 677 m n. m., ale dnes především šikovné 
ruce současných mistrů svého oboru, restaurátorů a his-
toriků umění – lidí, které baví řemeslo. Hrad Roštejn patří 
nyní Kraji Vysočina. Stejně jako předchozí vlastníci i my 
jsme tu zanechali při rekonstrukci zásadní stopu. Zkusíte 
uhodnout jakou? Napovím Vám. Podle evropských no-
rem je tato místnost vybavena „inventářem“ od podlahy 
po strop z nerezu, vše bezdotykové, samá fotobuňka…

Přijeďte se na Roštejn na vlastní oči podívat, jak se 
nám a mistrům řemesel opravy povedly. Přesvědčte se na 
vlastní oči, co se líbilo porotě letošního ročníku soutěže 
Stavba Vysočiny. Jste srdečně zváni, otevřeno je do konce 
října.

A na konec to nejlepší ze soutěže Stavba Vysočiny – 
Cenu hejtmana, stejně jako cenu veřejnosti získala opra-
va venkovské usedlosti Domu přírody Žďárských vrchů 
v Krátké.

Když už píši o těch oceněných stavbách – pak gratuluji 
městům a obcím ke všem dokončeným opravám i novo-
stavbám, které se jim v poslední době úspěšně podařilo 
realizovat. Ke všem novým hasičským stanicím, sokolov-
nám, opraveným kulturním domům, sportovištím, ško-
lám a školkám, k opraveným silnicím a chodníkům – ke 
všemu, co vám bude mnoho dalších let dobře sloužit.

Vítězslav Schrek, 
hejtman Kraje Vysočina

Kraj příští rok přidá peníze do Fondu Vysočiny. 
Do regionu pošle až o 64 miliónů korun více, než letos

Vysočina podporuje dlouhodo-
bě projekty a  aktivity měst, městysů 
a  obcí, spolků, fi rem i  jednotlivců 
prostřednictvím svého Fondu Vysoči-
ny. V letošním roce je k rozdělení při-
praveno více než 264 miliónů korun 
v rámci 29 programů. Krajské peníze 
pomáhají obcím při udržení provozu 
místních prodejen a  dalších venkov-
ských služeb, jsou klíčové pro zajiš-
tění sociálních služeb, mateřských 
i dobrovolnických center i hospicové 
péče. Bez přispění kraje by se zásad-
ně zpomalila výstavba a  moderniza-
ce vodohospodářské infrastruktury. 
Kraj velkoryse podporuje také maji-
tele kulturních památek, každoroč-
ně přispěje desítkám jejich majitelů 
na realizaci oprav nebo na přípravu 
předprojektové dokumentace. Další 

fi nance pravidelně směřují mezi orga-
nizátory sportovních, volnočasových 
i  kulturních akcí. Na rozvoj obcí je 
speciálně vyhlášen program Obnova 
venkova Vysočiny. V  rámci něj jsme 
letos připraveni rozdělit 70 miliónů 
korun. Každá obec i město si mohou 
jednotlivě sáhnout až na 100 tisíc ko-
run – za ně si opraví místní komu-
nikace, chodníky, veřejné osvětlení, 
fasády, pořídí komunální techniku, 
vybaví místní hasiče, obnoví veřejnou 
zeleň, obmění dopravní značení. Ten-
to program je jednoduchým, jedno-
značně nejoblíbenějším a nejžádaněj-
ším krajským dotačním titulem. Rada 
kraje vnímá příznivý vývoj příjmů 
a na základě toho má zájem do území 
významně investovat, a to i prostřed-
nictvím našich partnerů. V rámci se-

stavování krajského rozpočtu na rok 
2022 proto krajská rada navrhne, aby 
došlo k  navýšení celkového objemu 
dotací rozdělovaných přes Fond Vy-
sočiny až na 6 % daňových příjmů 
kraje (oproti současným 5,5 %). Prak-
ticky to znamená, že chceme v  pro-
gramu Obnova venkova Vysočiny 
mezi obce, městyse a města rozdělit až 
89 miliónů korun (127 tisíc korun pro 
žadatele). Další dotační peníze příští 
rok Kraj Vysočina přidá do ochrany 
pitné vody, na sport a kulturu. 

Fond Vysočiny příští rok nabídne 
v rámci svých dotačních programů až 
330 miliónů korun. A to je dobrá zprá-
va. O další dobré zprávy z hejtmanství 
se s vámi podělím opět za měsíc.

Vítězslav Schrek, 
hejtman Kraje Vysočina

Před 50. lety zemřel Václav Skalník, katolický kněz a vinařský odborník
Narodil se v  Jimramově 6. července 1908 v  domě č. 

p. 189 u hřbitova. Po gymnaziálních studiích absolvoval 
studia teologie v Brně, kde byl v roce 1932 vysvěcen na 
kněze. Prvního května 1933 přišel jako kaplan do Čejko-
vic, kde se jako organizátor zapojil do vedení katolické 
mládeže, tehdy zvané „Omladina“, a do tělovýchovné jed-
noty „Orel“.  

Ve třicátých letech, v době hospodářské krize, kdy i na 
moravském Slovácku nebyla ekonomická situace příznivá, 

se zabýval myšlenkou, jak pomoci zdejším zemědělcům 
a  vinařům. Inicioval tedy založení vinařského družstva 
(které dnes pokračuje pod označením „Templářské sklepy 
Čejkovice“). Pro tuto činnost získal mnoho členů. Družstvo 
bylo založeno a zahájilo činnost dne 14. září 1936. 

Přestože neměl žádné zkušenosti s  pěstováním vinné 
révy, vypracoval se vlastním studiem, pílí a postupně získa-
nými zkušenostmi na uznávaného odborníka – vinaře.

Byl jednatelem založeného družstva a s využitím jeho or-
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Stalo se před 400 lety
Nešťastná událost v předvečer Štědrého dne roku 1621

Před 400 lety, v roce 1621, byl za-
vražděn Václav Rychnovský z Louňo-
vic, který na jimramovském zámku 
zastával za panování Pavla Katharina 
z Katharů funkci zámeckého hejtma-
na. Jako ocenění své práce získal od 
vrchnosti v  roce 1590 Panský dům, 
kde jeho rodina žila, od roku 1613 
vlastnil i dům č. p. 73 na náměstí.

Na podzim roku 1620 byla po-
slána zemská hotovost a  žoldnéři 
v  množství tisíce pěšáků a  několika 
set jezdců na západní hranici Moravy. 
Patrně i Žďársko pocítilo přítomnost 
špatně placené soldatesky. Vojáci ne-
pobyli dlouho, rozutekli se, jakmile 
se dozvěděli o  porážce na Bílé hoře. 
V  jejich stopách jeli polští jezdci „li-
sovčíci“ – polští žoldnéři organizova-
ní do vojska plukovníka Lissovského, 
kteří sice bojovali ve službách císaře, 
ale ve skutečnosti znásilňovali, dran-
covali, vydírali, kradli a zabíjeli. Před 
Vánocemi 1621 obsadilo zámek v  Ji-

mramově silné vojsko Poláků. Správce 
zámku Rychnovský z Louňovic poslal 
manželku s dcerami k příbuzným do 
Nového Města a  sám si sbalil svoje 
cennosti a schoval se u sestry Dorot-
ky. Jeden polský důstojník byl hezký 
chlap, cizinou bloudil roky a  Dorot-
ka se mu velice zalíbila. Nakázal tedy 
Václavovi sestru přivést. Ten, i  když 
věděl, že sestra už dávno v Jimramo-
vě není, přislíbil, že ji přivede, místo 
toho se rozhodl k útěku. Prchal pěšky, 
brodil se sněhem v naději, že se ukry-
je u věcovského rychtáře. Zbývalo mu 
už jen pár kroků k cíli, když ho polský 
důstojník dostihl a  rozťal mu hlavu 
valaškou.

Mramorová deska připomína-
jící nešťastnou událost v  předvečer 
Štědrého dne roku 1621 je umístěna 
v obvodové zdi kolny u domu č. p. 4 
v  místě, kde původně stávala rychta. 
Kámen nese nápis: „Léta 1621 v  pá-
tek před Božím Narozením Václav 

Rychnovský z Louňovic, někdy úředník 
Pána Jimramovského, na tomto místě 
od Poláků ukrutně zamordován jest. 
Bůh rač jeho duši k  své slavě přijati. 
Amen“.

Z Jimramovské kroniky čerpala 
Miroslava Procházková

ganizátorských schopností toto dobře prosperovalo. V ob-
dobí druhé světové války, kdy německé okupační úřady 
zavedly povinné dodávky hroznů, upadla obliba P. Václava 
Skalníka u mnohých občanů, kteří ho podezřívali z kolabo-
race s Němci. Teprve po roce 1945 došlo k jeho rehabilitaci 
a ocenění jeho činnosti za okupace, kdy pomáhal partyzá-
nům z Žižkovy brigády (co by vášnivý houbař při svých vý-
pravách do lesů donášel partyzánům vše potřebné).

Od 12. října 1945 zde začal působit jako farář.
P. Skalník se zajímal o  problematiku celé jižní Mora-

vy, o ekologii krajiny a hospodářského využití přírodních 
zdrojů. Získal postupně pověst vynikajícího vinařského 
odborníka – své zkušenosti a znalosti rozdával všem, kteří 
měli o  rozvoj vinařství zájem. Jeho vynikající pověst při-
spěla k  tomu, že se v  roce 1945 stal předsedou všech vi-
nařských družstev na Moravě a konzervátorem státní péče 
o ochranu přírody a krajiny. Byl členem a později i před-
sedou oceňovací komise „Družstevních vinných sklepů“ 
v  Hodoníně. Měl čilé kontakty na vinařské šlechtitelské 
stanice a spolupracoval s nimi. Byl to on, kdo zavedl výbě-
rovou selekci druhů révy. Dal zmapovat vinohrady a zave-
dl studium úrodnosti keřů.

V roce 1948 bylo celé vedení družstva včetně P. Skalníka 
vyměněno, následovalo vyloučení z družstva pod záminkou 

několikatisícové defraudace družstevních peněz. Přesto ve 
své aktivitě, odborném studiu vinařství a pomoci vinařům 
radami i zkušenostmi dále pokračoval.   

V roce 1955 byl z politických důvodů ve vyšetřovací vaz-
bě v Uherském Hradišti, odkud byl po měsíci pro nedosta-
tek důkazů propuštěn.

Kromě praktické činnosti a  výkonu funkce v  družstvu 
se věnoval i přednáškové a publikační činnosti. Publikoval 
poměrně hodně a fundovaně, zejména v časopise „Vinařský 
obzor“. Měl také mimořádné nadání „lidového vinařského 
výzkumníka“. Zjistil, že existuje kladný vztah mezi výskytem 
smržů (Morchella), hřibu žlutomasého, lidově „kačky“ (Bo-
letus) a padlím révovým (Podium). Je to jakási krátkodobá 
fenologická prognóza možného výskytu padlí.

Čejkovice byly jeho celoživotním působištěm, kde byl 
i jako výborný kazatel velmi oblíben. Jeho práce pro blaho 
všech lidí se úspěšně rozvíjela i v Diecézním mírovém výbo-
ru katolického duchovenstva, jehož byl členem.

Zemřel v roce 1971 v Čejkovicích, kde je i pohřben.
Pro nás krajany je zajímavé, že rodák z Vysočiny se stal 

vynikajícím odborníkem v  oboru, který je našemu kraji 
v místních klimatických podmínkách velmi vzdálený. O to 
více si zasluhuje naše uznání.

Miroslava Procházková
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Neobvyklý dárek do Síně Jana Karafiáta
Dne 29. 11. 2021 nám do Síně Jana Karafi áta přivezla 

paní Eva Chmelíková, bývalá pracovnice Velvyslanectví 
České republiky v Indii, knihu Broučci, kterou vydalo vel-
vyslanectví v hindštině.  

Každoročně využívá velvyslanectví fi nanční prostředky 
na podporu bohemistiky v zahraničí k vydání českých pu-
blikací v hindštině, které jsou distribuovány mezi indické 
čtenáře, a kteří jsou tímto prostřednictvím  seznamováni 
s českou literaturou. Ne jinak tomu bylo i v roce 2021, kdy 
byla kniha Broučci vydána k připomenutí 175 let od naro-
zení autora. Kniha byla do hindštiny přeložena českou in-
doložkou Kateřinou Rührovou a indickými bohemistkami 

paní Shardou a Swati Yadav. Publikace byla doplněna ilust-
racemi Ondřeje Sekory, které byly poskytnuty velvyslanec-
tví držitelkou autorských práv Dr. Janou Kolar. Kniha byla 
distribuována do mnoha míst v Indii a oslovila tak mnoho 
dětských čtenářů, kteří i přes ne šťastný konec pohádky, na 
který jsou zvyklí, jsou vděční za tuto možnost seznámení 
se s českou pohádkou v jejich mateřském jazyce. Jejich ro-
diče a pedagogové zase oceňují morální poselství pohádky. 

Městys Jimramov touto cestou děkuje Velvyslanectví 
České republiky k vydání této krásné knihy našeho rodáka 
v tomto pro Evropana exotickém jazyce.

Miroslava Procházková

PŘIJĎTE SI ZAKOUPIT VHODNÝ VÁNOČNÍ DÁREK
Kniha „Jimramov včera a dnes“

Městys Jimramov připravuje vydání 
nové knihy o Jimramovu, tvořenou ze 
starých a nových fotografi í.  Kniha by 
měla vyjít ještě před vánoci, přibližně 
17. 12. 2021, její cena bude cca 250,- 
Kč. Prodávat se bude na radnici v Ji-
mramově. 

Dále bude v prodeji nástěnný kalendář na rok 2022 s fotografi emi pana Zdeňka 
Bureše.
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Hudba bude pomáhat již popatnácté, tentokrát Tomáškovi z Morašic
Příznivce festivalu Hudba pomáhá čeká letos nabitý pro-

gram. V  pořadí patnáctý ročník oblíbené benefi ční akce 
podpoří třeba Janek Ledecký, kterého v litomyšlském Sme-
tanově domě doprovodí Nostitz Quartet. Kromě toho se ná-
vštěvníci mohou těšit také na sérii vánočních koncertů, kde 
vystoupí Hudbí komorní orchestr a  sbor. Celkový výtěžek 
pak bude věnován Tomáši Lněničkovi z Morašic, který trpí 
Duchennovou svalovou dystrofi í.

Tomášek se narodil jako zdravé dítě, ale rodiče si brzy 
všimli, že není tak aktivní jako jeho vrstevníci. Začal lézt 
i chodit mnohem později než ostatní a některé činnosti pro 
něj byly problematické. „V pěti a půl letech lékaři Tomáškovi 
diagnostikovali Duchennovu svalovou dystrofi i. Jde o vzác-
né, progresivní neuromuskulární onemocnění, kdy se sva-
ly nevyvíjí tak, jak by měly, a dochází k jejich poškozování. 
Ničí se, trhají a nahrazuje je tukové vazivo,“ řekla maminka 
handicapovaného chlapce Jana Lněničková.

Tomášek dříve v domácím prostředí zvládal ujít alespoň 
krátké vzdálenosti, ale v poslední době se jeho stav zhoršil, 
přestal úplně chodit a  musí používat invalidní vozík. Po-
kud se lékařům nepodaří najít nějaký lék, bude následovat 
úplná závislost na druhých. „Všichni se 
Tomáškovi snažíme pomáhat, jak to jen 
jde. Postupem času jsme se naučili brát 
situaci takovou, jaká je, ale musíme my-
slet i na budoucnost,“ doplnil chlapcův 
tatínek Petr Lněnička.

Výtěžek patnáctého ročníku festiva-
lu Hudba pomáhá bude věnován na za-
placení nového automobilu s vyklápěcí 
plošinou a dalšími speciálními úprava-

mi. „S tím, jak Tomášek roste, začíná být stále těžší ho i s vo-
zíkem do našeho klasického osobního auta nakládat a často 
se dovnitř nemůžou vejít jeho zdravotní pomůcky. Speciálně 
upravený vůz by nám cestování ulehčil a nemuseli bychom 
Tomáška neustále přenášet,“ řekl pan Lněnička.

Festival Hudba pomáhá odstartuje v pátek 19. listopadu 
koncertem Janka Ledeckého, který do litomyšlského Smeta-
nova domu přiveze program svého vánočního turné. Násle-
dovat bude série vystoupení Hudbího komorního orchest-
ru a sboru, která proběhnou 21. listopadu v Morašicích, 4. 
prosince v Poličce, 12. prosince v Litomyšli a 25. prosince ve 
Vysokém Mýtě.

„Letos se na koncertech představí Hudbí komorní orche-
str a sbor, což je partička asi čtyřiceti muzikantů z Litomyšle 
a okolí, které jsme pro letošní ročník propojili do jednoho 
velkého tělesa. Patří sem učitelé ZUŠek a jejich žáci, hudeb-
níci z Parkoviště pro velbloudy a kamarádi z ostatních kapel 
– prostě spousta dlouholetých muzikantských přátel. Navíc 
se nám podařilo obměnit repertoár, takže se lidé mají na co 
těšit,” uvedl ředitel festivalu Karel Telecký.

Návštěvníci, kteří si chtějí některý z koncertů osobně vy-
chutnat a zároveň podpořit Tomáš-
ka Lněničku, si mohou vstupenky 
opět zakoupit v předprodeji. Lístky 
na jednotlivé koncerty jsou od 1. 
listopadu k  dispozici na interne-
tových stránkách festivalu Hudba 
pomáhá, ale také v  informačních 
centrech v Litomyšli, v Poličce a ve 
Vysokém Mýtě nebo na OU v Mo-
rašicích.

Termíny uzávěrek pro příspěvky k jednotlivým číslům:
Číslo 1/2022  příspěvky do 31.01.2022 – Zpravodaj vyjde v únoru 2022
Číslo 2/2022  příspěvky do 31.03.2022 – Zpravodaj vyjde v dubnu 2022
Číslo 3/2022  příspěvky do 31.05.2022 – Zpravodaj vyjde v červnu 2022
Číslo 4/2022  příspěvky do 15.08.2022 – Zpravodaj vyjde v září 2022
Číslo 5/2022  příspěvky do 31.10.2022 – Zpravodaj vyjde v listopadu 2022

Milí čtenáři Jimramovského zpravodaje, vážení občané,
Přejeme Vám krásné, klidné a pohodové prožití 
vánočních svátků a v roce 2022 hlavně  zdraví, 
hodně radosti, pevné nervy, mnoho úspěchů 
a především porozumění mezi námi všemi.

Za ÚM Jimramov starosta Ing. Josef Homolka, 
všichni zaměstnanci úřadu a redakční rada.
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Co znamenají svíčky na adventním věnci a proč by jedna měla být růžová?
Letos možná zapomeneme na předvánoční šílenství. Ad-

ventní čas je začátek liturgického roku, je dobou zklidnění 
a rozjímání. To je poselství pravého adventu. Advent je jednou 
z nejkrásnějších částí roku, kterou prostupují tradice a zvyky. 
Je to také doba půstu. Slavíte advent jako naši předci? 

Pokud se vrátíme k tomu, jak advent prožívali naši předci, 
tedy jako čas zklidnění, rozjímání, půstu. K tomu člověk ani 
nepotřebuje věřit v Boha. Jen si to musí naordinovat, zkusit 
brát tuto dobu jako období, kdy bude mít čas na sebe a své 
blízké, a dokázat to pak opravdu dodržet.

Kde se vzal advent?
Samotný název advent pochází ze slova adventus, tedy 

z latinského výrazu pro příchod. V současné době se advent 
ustálil na dobu čtyř týdnů před Vánoci, což může trvat 22 až 
28 dní. Protože křesťané odvíjeli svůj čas od narození Krista, 
první adventní nedělí začíná liturgický rok, jenž se vyznaču-
je dvojím očekáváním – slavností narození Ježíše Krista (24. 
prosince) a  jeho zmrtvýchvstání (Velikonoce). V  křesťan-
ských zemích se advent udržuje zhruba od 6. století.

Každá z  adventních nedělí má svůj název, i  když podle 
mnohých pramenů jsou názvy nedělí až důsledkem komerci-
onalizace svátku. Takhle se adventní neděle jmenují od první 
do té těsně před Štědrým dnem:

1. železná 
2. bronzová
3. stříbrná
4. zlatá

Proč je barvou adventu fi alová?
Právě fi alová (nebo modrá) symbolizuje pokání, ztišení 

a čekání. Tyto barvy se též objevují i na svíčkách na advent-
ních věncích – tradičních symbolech adventu, které zdobí 
české domácnosti.

Růžová svíčka nesmí chybět!
Jedna svíce na věnci má však růžovou barvu – ta symbo-

lizuje radost. Svíčky se zapalují proti směru hodinových ruči-
ček. Časté jsou i věnce s pátou, bílou svíčkou uprostřed. Ta se 
zapaluje na Štědrý den a symbolizuje Krista.

Během adventu žádný sex
Kromě adventních věnců zdobily dříve české domácnosti 

i další, obyčejné věnce. Prosté věnce z růz-
ných rostlin měly symbolický význam, větši-
nou měly zajistit svému majiteli štěstí, lásku, 
zdraví a bohatství. Do doby adventní patřil 
půst, a  to nejen co se jídla týká. Zakázána 
byla zábava, pomlouvání i sex. Lidé naopak 
měli častěji zamířit na mši, kde se zpívaly 
staročeské roráty ke cti Panny Marie.

Železná neděle a zvyky
O první adventní neděli zapalujeme první fi alovou svíčku, 

která je takzvanou svící proroků. Tato svíčka je památkou na 
proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Někde už 
se rozsvěcují vánoční stromy a betlémy. Vychází na 28. listo-
padu.

Prvním adventním svátkem je svátek svatého Ondřeje, 
který slavíme 30. listopadu. S tímto svátkem je spojena tradice 
lití olova, ze kterého dívky hádaly, jaký bude jejich příští man-
žel. Vdavekchtivé dívky také chodily vysekávat díru do ledu, 
v  díře pak ve stínech hledaly podobu budoucího ženicha. 
Nebyl-li led, alespoň klepaly na dveře kurníku, ozval-li se ko-
hout, už se chystaly na svatbu. Slepice pak znamenala odklad.

Bronzová neděle, Mikuláš a Barborky
O bronzové neděli se zapaluje druhá svíce, takzvaná bet-

lémská, která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jeslič-
ky. Kromě toho by však dívky měly vyběhnout ven uříznout 
větvičky stromu či keře, který může do Vánoc rozkvést. Nej-
častěji se řežou větvičky třešně, ale třeba i zlatého deště. Vět-
vička, která o Vánocích rozkvete, přinese do vašeho domova 
štěstí. Děvčatům na vdávání pak předpovídá svatbu.

Ještě v 19. století chodil nejen Mikuláš, ale o dva dny dříve 
i Barborky. Svobodné dívky i vdané ženy chodily od domu 
k domu a předváděly výstup ze života sv. Barbory. Hodným 
dětem pak rozdávaly dárky a těm zlobivým hrozily. 

Svátek svatého Mikuláše dnes podléhá podobné komer-
cionalizaci jako samotné Vánoce. Mikulášské oslavy se dřív 
pojily s masopustem, který je spojen s rejdy maškar. Ještě v 18. 
století chodili v  takových průvodech často až čtyři Mikulá-
šové, doprovázení čerty, anděly a řadou neobvyklých masek. 
Dnes navštěvuje trojice jednotlivé domácnosti a dětem rozdá-
vá sladkosti.

Stříbrná neděle a Lucie noci upije
Na třetí stříbrnou adventní neděli zapalujeme růžovou 

svíci, které se říká pastýřská. Ta vyjadřuje radost z  toho, že 
postní období pomalu končí a přicházejí slavnostní okamžiky.

Po neděli přijde svátek svaté Lucie, ale Lucky chodívaly 
od domu k domu už v předvečer svého dne. S velkým nožem 
vyhrožovaly dětem, které se o adventu nepostily, že jim roz-
pářou břicha. Hodné děti pak Lucky obdarovaly nějakou ma-
ličkostí. Ženy a dívky nesměly v tento den pracovat ani příst.

Zlatá neděle a Vánoce
Poslední neděle před Vánoci, 

zlatá, pak letos bude 19. prosince. 
Svíce, která na věnci zbývá, se jme-
nuje andělská a  představuje mír 
a pokoj.

Autor: Th inkstock
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