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Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš 
Milan, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Just Jiří, 
Mgr. Křížová Věra, Pachovská Dana, Ing. Petr Jan, Petrá-
sová Renata, Vojta Petr   (11)

Omluveni: Hrdlička Radek, Ing. Lorencová Ivana, Pro-
cházková Petra, Sedláková Petra (4)
Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastu-
pitelstvo je usnášeníschopné. 

1. Schválení programu jednání
Program jednání byl rozšířen o následující bod:
- Zábradlí v hasičské zbrojnici v Jimramově

Program jednání byl doplněn o výše uvedený bod a bylo 
upraveno pořadí projednávání.
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Oprava sociálního zařízení ZŠ
4. Nákup a prodej pozemků
5. Dotazník týkající se úpravy náměstí v Jimramově
6. Vodovod v Trhonicích
7. Oprava jimramovského vodovodu
8. Zábradlí v hasičské zbrojnici v Jimramově
9. Rozpočtové opatření č. 6
10. Různé 11-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni Mgr. Věra Křížo-

vá a pan Petr Vojta.  9-0-2
(Mgr. Věra Křížová, Petr Vojta) 

3. Oprava sociálního zařízení ZŠ
a) Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo dodatek 

č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 12062018 týkající se opravy 
sociálního zařízení v ZŠ v Jimramově – 3. N.P. Na zá-
kladě tohoto dodatku se cena díla navyšuje o 21.249,-
Kč.  11-0-0

b)  Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo do-
datek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 05072019 týkající se 
opravy sociálního zařízení v ZŠ v Jimramově – 2. 
N.P. Na základě tohoto dodatku se cena díla snižu-
je o  23.983,-Kč. 11-0-0

4. Nákup a prodej pozemků - z důvodu GDPR byla tato 
část bodu č. 4 upravena
Zastupitelstvo městyse projednalo a  schválilo nákup ná-
sledujících pozemků v k.ú. Jimramov pro protipovodňo-
vou ochranu v Jimramově:
Jedná se o odkup parcel v celkové výměře 584 m2  za 
cenu 190,- Kč/m2, tj. 110 960,- Kč   11-0-0

Zastupitelstvo městyse projednalo a  schválilo prodej ná-
sledujících pozemků:
a) Prodej parcely 78/2  o  výměře 184 m 2, ostatní plo-

cha, jiná plocha, v k.ú. Trhonice, paní Evě Neumano-
vé a panu Janu Neumanovi, Královo Pole, Berkova 67, 
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Brno, do podílového vlastnictví, za cenu 30,-Kč/m2, tj, 
celkem 5.520,-Kč. Pozemek je dlouhodobě využíván 
kupujícími, pro Městys Jimramov je tento pozemek ne-
využitelný.  11-0-0

b) Prodej parcely  22/2 o výměře 426 m 2, zahrada, v k.ú. 
Sedliště u Jimramova, panu Adolfu Linartovi, Sedliště 
č.p. 9, Jimramov a  paní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx 
xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx, za cenu 30,-
Kč /m 2, tj. celkem 12.780,-Kč. Pozemek je zaplocen 
a dlouhodobě využíván kupujícími, pro Městys Jimra-
mov je tento pozemek nevyužitelný. 11-0-0

5. Dotazník týkající se úpravy náměstí v Jimramově
Zastupitelé projednali dotazník týkající se úpravy náměstí 
v Jimramově, vypracovaný paní xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx. 
Vzhledem k tomu, že je příliš obecný, rozhodli zastupitelé 
tento dotazník občanům nerozesílat. 11-0-0

6. Vodovod v Trhonicích
Majitelé domů v Trhonicích byli osloveni za účelem zjištění 
zájmu o vybudování obecního vodovodu v Trhonicích. Pro 
vybudování obecního vodovodu se vyslovilo 38 zájemců 
z 30 domů, majitelé zbývajících 13 domů o vodovod zájem 
neprojevili. Nyní je potřeba posoudit, zda je výhodnější 
připojit Trhonice na obecní vodovod v  Jimramově, nebo 
zda budovat nezávislý vodovod v Trhonicích, včetně nale-
zení vodních zdrojů. Bude řešeno na dalším jednání ZM.  

7. Oprava jimramovského vodovodu
Vzhledem ke špatnému stavu vodovodního potrubí pod 
Fryšávkou v  ulici U  Fryšávky, byla oslovena fi rma VHS 
Bohemia, aby vypracovala nabídku na opravu vodovodu 
v této lokalitě. Jedná se o výměnu potrubí včetně chránič-
ky v délce 30 m, osazení 2 nových šoupat, 1 hydrantu a 2 
zemních souprav. Cena opravy činí 239.400,-Kč bez DPH. 
Zastupitelstvo městyse rozhodlo opravu u fi rmy VHS Bo-
hemia objednat a uzavřít s ní smlouvu o dílo. Finance na 
tuto akci budou čerpány z fondu obnovy vodovodu. 
11-0-0

8. Zábradlí v hasičské zbrojnici v Jimramově
Na základě požadavku stavebního úřadu a SDH Jimramov 
je třeba doplnit zábradlí do schodišťového prostoru a zá-
bradlí ke schodišti před hasičskou zbrojnicí. Firma Pesl-
factory.cz, s.r.o. nabízí dodávku zábradlí včetně montáže 
za cenu 29.100,-Kč + DPH. Zastupitelé rozhodli dodávku 
zábradlí u fi rmy Peslfactory.cz s.r.o. objednat. 11-0-0

9. Rozpočtové opatření č. 6
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 6, 
které je přílohou tohoto zápisu.  11-0-0

10.  Různé 
-  Paní xxx. xxxxx xxxxxxxxxx podala ke dni 2. 9. 2019 re-

zignaci na mandát zastupitele obce Jimramov.   Novým 
zastupitelem se stala paní Petra Procházková.

- Paní Petra Sedláková kontaktovala občany městyse 
a zajistila jejich podpisy na žádost týkající se prověření 
hluku. Tato žádost bude předána KSÚSV a rovněž ko-
pie této žádosti bude předána na MěÚ v Novém Městě 
na Moravě, odbor stavební a životního prostředí (pa-
mátková péče) za účelem možnosti projednání změny 
povrchu vozovky.     

-  Majitelka domu č.p.73, Náměstí Jana Karafi áta, Jimra-
mov, která byla vyzvána k odstranění uměleckého díla, 
které je zavěšeno nad místní komunikací v  Kostelní 
uličce, sdělila, že fasádu domu č.p. 73 v Kostelní ulici 
pronajala spolku „Za Jimramov“ ke krátkodobým vý-
stavním účelům, a že za činnost s tím související nese 
plnou odpovědnost předseda spolku.     

-  Majitelka domu č.p.73, Náměstí Jana Karafi áta, Jimra-
mov, reagovala na výzvu k odstranění nepořádku před 
jejím domem žádostí o prodloužení termínu k odstra-
nění sloupků. Dále sděluje, že se před domem nenachá-
zí stavební suť, ale štěrk, který bude nejpozději v září 
použit ke stavebním pracím. Zaparkovaný historický 
vůz není nic, co by hyzdilo náměstí „ Jako obyvatelům 
náměstí stojí před domy auta, tak nám tam stojí tento 
vůz“.    

-  Starosta městyse seznámil přítomné s čtyřstránkovým 
dopisem z ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, 
dozoru a kontroly, který byl městysi zaslán na základě 
stížnosti pana xxx. xxxxxxx xxxxxxxx. Stížnost se týka-
la:

- Hlasování formou e-mailů na opravu schodů u hasič-
ské zbrojnice

- Uzavírání smluv jménem městyse bez schválení zastu-
pitelstva

- Úpravy zápisů z jednání zastupitelstva, které neodráže-
jí skutečně přijatá usnesení. 

 V  závěru dopisu bylo konstatováno: „ Celkově jsme 
tak Vaši stížnost na postup vedení městyse vyhodnotili 
jako nedůvodnou a  náš odbor tak neshledává důvod 
k tomu, aby vůči městysi dále uplatňoval své dozorové 
či kontrolní pravomoci“.

-  Žádosti Městyse Jimramov o  dotace na pořízení do-
pravního automobilu pro SDH Trhonice a SDH Jimra-
mov v roce 2020 byly navrženy k podpoření. Musí být 
ještě schváleno na ministerstvu vnitra v Praze.

-  COOP družstvo Velké Meziříčí žádá Městys Jimramov, 
aby do 30.9.2019 odstranil  kontejnery na tříděný od-
pad z pozemku p.č. st. 366/1 v k.ú. Jimramov, který je 
v jejich vlastnictví z důvodu nepořádku kolem kontej-
nerů.  

-   Českobratrská církev evangelická vypověděla výpůjč-
ní smlouvu týkající se dioráma „ Svatba u Broučků“, 
jehož autorem je Jiří Trnka. Výpovědní doba je 6 mě-
síců, následně bude dioráma odvezeno cca na 10 let 
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do Západočeského muzea v Plzni. Na 
základě této skutečnosti budou oslo-
veni vybraní výtvarníci ke zpracování 
nabídky nové expozice „Broučků“. 

-  Dne 4. 9. 2019 proběhlo v  Městysi Ji-
mramov dílčí přezkoumání hospoda-
ření Krajským úřadem Kraje Vysočina, 
odborem kontroly. Bylo konstatováno, 
že při dílčím přezkoumání hospoda-
ření Městyse Jimramov nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. 

-  Na podnět paní Renaty Petrásové Měs-
tys Jimramov podpoří veřejnou sbírku 
organizovanou obcí Věcov pro rodinu 
Proseckých. 

Zápis č. 9/2019 
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 24. 10. 2019 v budově radnice v Jimramově.

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš Mi-
lan, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Hrdlička Radek, 
Just Jiří, Mgr. Křížová Věra, Ing. Lorencová Ivana, Pachovská 
Dana, Petrásová Renata, Sedláková Petra, Vojta Petr (13)

Omluveni: Ing. Petr Jan, Procházková Petra (2) 
Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastupi-
telstvo je usnášeníschopné.

1. Schválení programu jednání
Program jednání byl rozšířen o následující body:
- Prodloužení smlouvy s fi rmou Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.
- Oprava střechy domu č.p. 71 v Jimramově
- Podání žádosti na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR 

o zařazení stromů do databáze památných stromů
- Oprava komunikace přes Sedliště
Program jednání byl doplněn o  výše uvedené body a  bylo 
upraveno pořadí projednávání.
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Pořízení hasičských dopravních automobilů
4. Podání žádosti o bezplatný převod pozemků
5. Smlouva o dílo týkající se zvoničky v Trhonicích
6. Nákup a prodej pozemků
7. Program regenerace MPZ na rok 2020
8. Bezplatný převod pozemků
9. Prodloužení smlouvy s fi rmou Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.
10. Oprava střechy domu č.p 71 v Jimramově
11. Podání žádosti na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR 

o zařazení stromů do databáze památných stromů
12. Oprava komunikace přes Sedliště
13. Rozpočtové opatření č.8
14. Různé 13 - 0 - 0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byli zvoleni  Jiří Just a Ing. Ivana Loren-
cová  11 - 0 - 2
(Jiří Just, Ing. Ivana Lorencová)

3. Pořízení hasičských dopravních automobilů
a) Zastupitelstvo městyse rozhodlo na základě přislíbené do-

tace pořídit pro SDH Trhonice hasičský dopravní automo-
bil  4 x 2 do 3,5 t  a za tímto účelem zpracovat technické 
podmínky.  13 - 0 – 0

b) Zastupitelstvo městyse rozhodlo na základě přislíbené do-
tace pořídit pro SDH Jimramov hasičský dopravní auto-
mobil 4 x 4 nad 3,5 t  a za tímto účelem zpracovat technické 
podmínky.  13 - 0 – 0

4. Podání žádosti o bezplatný převod pozemků
Zastupitelstvo městyse Jimramov rozhodlo o podání žádosti 
na Kraj Vysočina o bezúplatný převod  pozemků p. č. 815/18 
o výměře 23 m2 a parcely č.847/9 o výměře 9 m2  oba v k.ú. 
Trhonice. Pozemky se pořizují za účelem vybudování protipo-
vodňové ochrany.   13 - 0 – 0
  
5. Smlouva o dílo týkající se zvoničky v Trhonicích
Zastupitelstvo městyse rozhodlo uzavřít novou smlouvu o dílo 
týkající se opravy zvoničky v Trhonicích s panem Tomášem 
Rossím. 13 - 0 – 0

6. Nákup a prodej pozemků
Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo nákup a prodej 
následujících pozemků:
a) Odkup parcely č. 69/2 v k.ú. Jimramov o výměře 6 m2 za 

cenu 190,- Kč/m2 tj. 1.140,- Kč odxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.   13 - 0 - 0
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b) Odkup parcely č. 54/2 v k.ú. Jimramov o výměře 8 m2 za 
cenu 190,- Kč/m2  tj. 1.520,- Kč od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 13 - 0 – 0

c) Odkup parcely č. 62 v k.ú. Jimramov o výměře 120 m2 za 
cenu 190,- Kč/m2   tj. 22.800,-Kč od xxxxxxxxxx 13 - 0 - 0

d) Prodej parcely č. 1248/28 v k.ú. Jimramov o výměře 43 m2 
za cenu 190,-Kč/m2 tj. 8.170,-Kč xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx Tento pozemek je městysem nevyužívaný 
a je prodáván jako částečná protihodnota p.č. 62. 13 - 0 - 0

e)  Pan Adolf Linart, Sedliště 9, 592 42 Jimramov podal žá-
dost o projednání změny kupujícího týkající se parcely 22/2  
o výměře 426 m 2 v k.ú. Sedliště u Jimramova. Na základě 
této žádosti zastupitelstvo městyse rozhodlo zrušit usnesení 
ZM Jimramov, Zápis č. 8/2019, ze dne 5. 9. 2019, bod 4, 
nákup pozemků, odstavec b).  13 – 0 - 0

 Zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji parcely  č. 22/2 v k.ú. 
Sedliště u Jimramova o výměře 426 m2 za cenu 30,- Kč/m2 
tj. 12.780,- Kč. Tento pozemek je zaplocen a dlouhodobě 
využíván kupujícím. Pro Městys Jimramov je tento poze-
mek nevyužitelný.  13 - 0 - 0

7. Program regenerace MPZ na rok 2020
Zastupitelstvo schválilo zařadit do Anketního dotazníku z mi-
nisterstva kultury, který je podkladem pro přidělení dotace na 
obnovu památek v MPZ tyto památky: 
a) Oprava domu č.p 71 na Náměstí Jana Karafi áta, který je v ma-

jetku Městyse Jimramov. Oprava spočívá v kompletní opravě 
fasád, výměně a opravy oken, nátěru plechové střechy. 

b)  Oprava domu č.p. 67 na Náměstí Jana Karafi áta, který je 
v soukromém vlastnictví.  Oprava spočívá v opravě střechy 
a komínů. 13 – 0 - 0

Dále byla diskutována oprava bytů v domě č.p. 71. Vzhledem 
k  průtahům při stavebním řízení došlo k  vypršení smlouvy 
o dílo. Zastupitelé požadují  nové výběrové řízení  na opravu 
všech šesti bytů v č.p. 71. 13 – 0 - 0

8. Bezplatný převod pozemků
Česká republika – ministerstvo fi nancí převádí bezplatně  Měs-
tysi Jimramov  pozemky p.č. 595/2  o výměře 2075 m 2  a parcelu 
1288 o výměře 249 m 2  obě v k.ú. Jimra-
mov.  Zastupitelstvo tento bezúplatný 
převod schválilo a rozhodlo o uzavření 
Smlouvy o bezúplatném převodu priva-
tizovaného majetku do vlastnictví obce. 
13 - 0 - 0 

9. Prodloužení smlouvy s  fi rmou 
Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.
Smlouva s fi rmou Dlažba Vysoké Mýto 
s.r.o. se prodlužuje z 31. 10. 2019 na 20. 
12. 2019.
Zastupitelstvo městyse rozhodlo o uza-
vření dodatku smlouvy.; 13 – 0 – 0

10. Oprava střechy domu č.p. 71 v Jimramově
Oprava střechy domu č.p 71 na Náměstí Jana Karafi áta v Jimra-
mově se navýšila o vícepráce  v hodnotě  31.353,48 Kč . Zastupi-
telé rozhodli o uzavření dodatku smlouvy na vícepráce s fi rmou 
František Vojta.       13 – 0 - 0

11. Podání žádosti na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR  
o zařazení stromů do databáze památných stromů
Zastupitelstvo městyse rozhodlo podat žádost na Agenturu 
ochrany přírody a  krajiny ČR  o  zařazení lípy U  Kaple a  lípy 
U Sóla do databáze památných stromů. 13 – 0 – 0
 
12. Oprava komunikace přes  Sedliště
Pan Petr Vojta žádá o zajištění omezení rychlosti při příjezdu do 
Sedlišť od Borovnice na rychlost 50 km/hod. V současné době 
zde chybí označení začátku a konce obce, tudíž zde není rych-
lost omezena. Současně pan Vojta upozornil na zhoršující se stav 
místní komunikace z důvodu nárůstu provozu během uzavírky 
borovnického mostu.  Zastupitelstvo s omezením rychlosti sou-
hlasí. 13 – 0 – 0

13. Rozpočtové opatření č. 8
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 8, které 
je přílohou tohoto zápisu. 13 – 0 – 0

14. Různé
- Posílení vodních zdrojů v Trhonicích se prozatím odkládá.
- Bylo upozorněno na nedostatek parkovacích míst u COOPu 

v Jimramově, kde jsou zaparkovaná auta majitelů bytů z okolí.
- Občané z Ubušína a Sedlišť si stěžují na špatné vyvážení kon-

tejnerů na tříděný odpad. 
- V Sedlištích a  Trhonicích byly opraveny místní komunikace 

za ceny, které odpovídají nabídnutým cenám. Část cesty před 
domem č.p. 19 v Sedlištích si hradil majitel cesty sám. 

- Ing. Lorencová upozornila na skutečnost, že některé jimra-
movské spolky využívají obecní majetek při svém podnikání 
např. při provozu občerstvení letního kina. Tato skutečnost 
není smluvně ošetřena.

- Byla poskytnuta informace od ředitelky školy týkající se one-
mocnění dětí salmonelou.   
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Zprávy z radnice
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Vodné, stočné
Žádáme majitele rekre-

ačních objektů, kteří v  Ji-
mramově nebudou v době 
zapisování stavu vodomě-
rů, aby na Městys Jimra-
mov do konce roku 2019 
nahlásili stav na svém vo-
doměru kvůli vyúčtování. 

Kontakt: prochazko-
va@jimramov.cz, kasa@
jimramov.cz  tel. 566 562 
304, mobil 731 448 056, 
604 888 933.

Tříděné odpady
Na stanovištích třídě-

ného odpadu byly roz-
místěny černé nádoby 
na drobný kovový odpad 
a plechovice. Prosíme ob-
čany o jejich využívání.

Připravuje se rovněž 
rozmístění hnědých ná-
dob na použitý rostlinný 
olej, který nám soustavně 
poškozuje systém tlako-
vých kanalizací a  zpra-
cování odpadní vody na 
ČOV. Způsob ukládání 
oleje do sběrných nádob 
bude v PET lahvích.

Žádáme majitele psů, 
aby důsledně uklízeli po 
svých miláčcích jejich 
exkrementy a neznečišťo-
vali tak veřejná prostran-
ství.
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Činnost sociální komise
Hlavní činností sociální komise 

jsou návštěvy důchodců v den jejich 
životního jubilea. Každý oslavenec 
dostane od obce malou pozornost. 
Odměnou pro nás členky soc. ko-
mise je pak jejich nezapomenutelné 
vyprávění z dob jejich mládí, vzpo-
mínky na události, které jsou pro 
mnohé již historie minulého století.

Vždy v prosinci je pro ně připra-
vena v  základní škole Vánoční be-
sídka spolu s malým občerstvením.

Ráda bych dala občanům na vě-
domí, že na úřadu městyse je ulo-
žena kronika, kde jsou každoročně 
zapsáni občani starší 80. let. Zápis 
provází i  nádherné kresby paní Ivy 
Vraspírové. Tuto kroniku nosíme 
i na návštěvy starších občanů, kteří 
s rozjařenýma očima vzpomínají na 
ty, které už dlouho neviděli. 

Tuto kroniku si lze na požádání 
prohlédnout v kanceláři městyse.

Vždy na podzim obec připravuje 
pro naše důchodce jednodenní zá-
jezd. Podívali se za ty roky do mno-
ha koutů naší republiky.

V  letošním září jsme se byli po-

dívat na 21. základně taktického 
letectva v Čáslavi. Byli jsme překva-
pení Za prohlídku letiště děkujeme 
velení letiště, které nám tuto neza-
pomenutelnou exkurzi umožnilo.

Po exkurzi jsme přejeli do ne-
dalekého Svatého Mikuláše, kde se 
nachází krásný empírový zámek 
Kačina. Tam na nás již čekala naše 
průvodkyně, která pro nás měla 
připravený program.  Řekla nám 
v krátkosti o historii zámku a  rodu 
Chotků. Zahráli jsme si na hádače 
předmětů, které byly ukryty v látko-
vých pytlících. Prohlédli si sklepení 
zámku, kde jsou umístěny sklepy na 
zeleninu, ovoce a  víno. Dále řeme-
slné dílny, velkou kuchyň, prádelnu 
i konírnu.

Jelikož bylo nádherné počasí, 
užili jsme si to na Kačině až do veče-
ra procházkou po zámecké zahradě.

I tady bych chtěla poděkovat naší 
průvodkyni za připravený program, 
který se nám moc líbil.

Sociální komise také spolu 
s městysem připravuje 1 – 2x ročně, 
podle počtu narozených dětí, vítání 

občánků. Každý občánek obdrží fi-
nanční dar a drobnou pozornost na 
památku.

Děkuji členkám sociální komise 
za jejich práci a přeji všem občanům 
hlavně zdraví.

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

7.12. 2019 p. Jiřina Justová, Jimramov  93 let
7.12. 2019 p. Marie Pantůčková, Jimramov  87 let
12.12.2019 p. František Kozáček, Ubušín 86 let
14.12.2019 p. Božena Novotná, Trhonice 93 let
18.12.2019 p. Bohumil Freisleben, Jimramov 84 let
19.12.2019 p. Dana Kulková, Jimramov 89 let
23.12.2019 p. Pavla Zezulová, Jimramov 83 let
30.12.2019 p. Miroslava Procházková, Jimramov 50 let

10.1.2020 p. Růžena Krištofová, Jimramov 80 let
16.1.2020 p. Marie Svobodová, Jimramo 87 let
3.2.2020  p. Marie Sionová, Sedliště 85 let
21.2.2020 p. Josef Beneš, Sedliště  70 let
24.2.2020 p. Bohuslav Procházka, Ubušín 85 let
25.2.2020 p. Marie Kalášková, Benátky 70 let
27.2.2020 p. Růžena Dobiášová, Benátky 80 let
29.2.2020 p. Hana Procházková, Jimramov 60 let

Poděkování obyvatel DPS
Senioři z Domu s pečovatelskou službou děkují pí. Markétě Peňázové a pí. Ester Trnové za 

jejich obětavou práci a kladný přístup ke svým svěřencům a přejí pěkné vánoční svátky.
Senioři

Veřejná sbírka pro rodinu Proseckých

Obec Věcov ve spolupráci s  paní R. Petrásovou zřídily 
veřejnou sbírku pro paní Ivanu Proseckou a její dvě děti.

Manželé Josef a Ivana Prosecký žili velice šťastný život, 
i když ne vždy to měli jednoduché.

Jejich syn Pepíček se narodil s těžkým zdravotním posti-
žením DMO, o jehož rozsahu neměla rodina ani tušení. Od 
té chvíle už uplynulo 21 let, nezbývalo jim než přehodnotit 
své priority a přijmout skutečnost, že pokud to bude v jejich 
silách, tou největší prioritou zůstane vždy boj o štěstí, zdraví 
a pohodlí syna. Zdravotní stav Pepíčka vyžaduje 24 hodino-
vou péči. Přes to všechno vstoupila do jejich života radost 
a sluníčko, a to dcera Míša, která je zdravá 11 letá holčička.

Dne 1. 9. 2019 se změnil život celé rodině. Zemřel ve věku 
52 let milovaný manžel a tatínek. Opora, smích a radost se 
vytratilo. Zůstalo ticho a prázdno a veliká bolest v srdci. Ma-
minka a její děti jsou sami.

Rodina žije v rodinném domě ve Věcově. Paní Ivana by 
zde chtěla s dětmi zůstat i nadále, ale je si vědoma, že pokud 
si dům neupraví, sama s dcerkou a s postiženým synem to 
nezvládne. Dům není bezbariérově upraven a rodina v tuto 
chvíli nemá dostatek peněžních prostředků na jeho rekon-
strukci.

Tatínka a milujícího manžela nikdo v životě nenahradí, 
ale jejich další cestu životem jim můžeme alespoň zčásti 
společně usnadnit.

Proto obec Věcov zřídila veřejný účet, na který můžete 
paní Ivaně a jejím dětem přispět fi nančním darem.

Děkujeme za vaše otevřená srdce
 a pomoc v těžkých chvílích. 

Kdokoli by chtěl přispět na sbírku pro Rodinu 
Proseckých z Věcova na Vysočině, může tak učinit na 

zvláštním bankovním účtu číslo
115-9583310297/0100
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Podzimní fotbalová sezóna

První listopadový víkend skončila podzimní část soutě-
že fotbalistům. Až na muže, kterým se hrubě nedařilo, ji lze 
označit za úspěšnou.

U starší přípravky došlo v  létě k omlazení kádru a  tak 
jsme čekali, jak si s tím kluci poradí. Po podzimu můžeme 
říct, že obstáli, a i když nakonec nevybojovali postup do fi -
nálové skupiny, určitě je na čem stavět a můžeme pokračo-
vat ve zlepšování všech fotbalových dovedností. Poděkování 
patří také hráčům ročníku 2009, kteří nám chodili pomáhat 
a většinou tak odehráli za sobotu či víkend 3 zápasy. Na jaře 
kluky čekají zápasy ve skupině o 9. - 16. místo.

Bilance: 14 zápasů, 7 výher, 7 porážek, skóre 69:81, 21 
bodů, 5. místo

Branky vstřelili: D. Husák 15, P. Podsedník 11, L. Buchta 
8, Jan Satorie 6, D. Šimon 5, T. Hubert 5, M. Buchta 4, M. 
Husák 3, M. Bukáček 3, O. Borovský 2, M. Kalášek 2, M. 
Švarc 2

Na podzim nastupovali: M. Buchta, L. Babáček, M. Švarc, 
M. Kalášek, M. Bukáček, O. Borovský, M. Husák, D. Šimon, 
P. Podsedník, T. Hubert, L. Buchta, Jan Satorie, D. Husák, 
trenéři Pavel Borovský a Lukáš Buchta.

Nově založené družstvo mladších žáků velmi příjemně 
překvapilo a zvládlo přechod do vyšší kategorie na výbor-
nou. Fyzicky dobře připraveným hráčům svědčil přechod 
na větší hrací plochu a většina jejich zápasů nabízela hez-
ký fotbal. Je potřeba vyzdvihnout, stejně jako u přípravky, 
poctivou docházku na tréninky, kterou pak dokáží zúročit 
v zápasech. Na jaře kluky čeká dalších 6 zápasů v základní 
části a poté zápasy o celkové umístění.

Bilance: 6 zápasů, 5 výher, 1 remíza, skóre 15:4, 16 bodů, 
1. místo

Branky vstřelili: D. Husák 4, Š. Peňáz 3, D. Čupr 2, O. Bo-
rovský 2, D. Šimon 1, P. Podsedník 1, R. Svoboda 1, vlastní 1

Na podzim nastupovali: M. Bukáček, F. Chládek, D. 
Čupr, Josef Satorie, O. Borovský, Š. Peňáz, R. Svoboda, P. 
Podsedník, D. Husák, D. Šimon, T. Hubert, Jan Satorie, tre-
néři Markéta Čuprová a Josef Satorie, vedoucí družstva Pa-
vel Borovský

Tabulka
1. Jimramov 16 bodů  2. Rožná 10 bodů
3. Moravec 9 bodů  4. Svratka 6 bodů
5. Bory 0 bodů

Dorost vstupoval do soutěže jako jeden z  jejich favori-
tů a svoji úlohu nakonec splnil a po podzimu je na prvním 
místě. Některé zápasy se povedly více, některé méně, ale to 
ke sportu patří. Potěšitelné je, že někteří hráči se již zapojují 
i do zápasů mužů. Na jaře dorost čekají znovu zápasy doma, 
venku se všemi soupeři.

Bilance: 10 zápasů, 8 výher, 2 porážky, skóre 45:18, 24 
bodů, 1. místo

Branky vstřelili: A. Bureš 20, D. Chuchma 6, D. Ond-
růch 4, Vít Peňáz 3, M. Gregor 3, Bobo Novotný 2, T. Gre-
gor 2, J. Kafk a 2, Vojta Peňáz 1, M. Krejčí 1, K. Stojka 1

Na podzim nastupovali: K. Šenkýř, Bobo Novotný, Voj-
ta Peňáz, D. Ondrůch, Vít Peňáz, Z. Novotný, A. Bureš, 
M. Gregor, J. Kafk a, D. Chuchma, K. Stojka, M. Krejčí, D. 
Halva, T. Gregor, J. Venhoda, L. Vetešník, trenéři Bronislav 
Chuchma a Pavel Krejčí

Tabulka
1. Jimramov 24 bodů  2. Křižanov 22 bodů
3. Osová Bítýška 20 bodů 4. Štěpánov 15 bodů
5. Bory 7 bodů  6. Sněžné 0 bodů

Mužům podzimní část vůbec nevyšla a s pouhými třemi 
body jsou v okresním přeboru na posledním místě. Bohu-
žel přišlo uspokojení po povedeném jaru, ale podzim nám 
ukázal, že přebor se jen tak pro zábavu hrát nedá. V zimní 
přestávce je spousta času na všem zapracovat, ale základ-
ním předpokladem je poctivý přístup VŠECH hráčů. Tam 
vše začíná anebo také rovnou končí. Tak uvidíme v březnu...

Bilance: 13 zápasů, 3 remízy, 10 proher, skóre 20:63, 3 
body, 14. místo

Branky vstřelili: M. Zobač 4, L. Bednář 2, Pavel Sedlák 2, 
M. Dvořák 2, J. Štěrba 2, T. Gregor 2, L. Buchta 2, A. Hlaváč 
2, V. Dostál 1, J. Prüger 1

Na podzim nastupovali: A. Hlaváč, Pavel Sedlák, J. Prü-
ger, L. Bednář, V. Dostál, T. Gregor, M. Zobač, Z. Novotný, 
M. Dvořák, P. Nykodým, Petr Sedlák, M. Zavadil, Vít Peňáz, 
Vojta Peňáz, L. Buchta, L. Zavadil, J. Štěrba, K. Šenkýř, J. 
Sedlák, J. Buchta, D. Chuchma, hrající trenér Pavel Borov-
ský, vedoucí mužstva J. Pajkr

Tabulka
1. Křižanov 31 bodů  2. Osová Bítýška 30 bodů
3. Bobrová 27 bodů  4. Křoví 23 bodů
5. Bory 21 bodů  6. Dolní Rožínka 20 bodů
7. Rozsochy 20 bodů  8. Radostín 17 bodů
9. Štěpánov 16 bodů  10. Nová Ves B 16 bodů
11. Bystřice n. P. B 14 bodů 12. Jívoví 12 bodů
13. Doubravník 6 bodů 14. Jimramov 3 body

Závěrem je potřeba poděkovat všem, kteří se na chodu 
klubu podílejí, klukům z  občerstvení, Městysi Jimramov 
a  fi rmám A. Čupra a  Z. Peňáze za fi nanční a  materiální 
podporu. Jimramovští „čutíci“ přejí všem hezké Vánoce 
a na jaře se na nás zase přijďte podívat:-)

Pavel Borovský
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mladší žáci: stojící zleva R. Svoboda, Š. Peňáz, O. Borovský, D. Čupr, Josef Satorie, Jan Satorie, trenér Josef Satorie, 
v podřepu trenérka M. Čuprová, D. Šimon, P. Podsedník, D. Husák, M. Bukáček

starší přípravka: trenéři L. Buchta, P. Borovský, stojící zleva L. Babáček, L. Buchta, O. Borovský, D. Šimon, D. Husák, 
M. Husák, M. Švarc, T. Hubert, dole zleva M. Buchta a M. Bukáček
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Přehled výsledků hlavních závodů 2019  -  LADA VONDROVÁ

dovolte mi seznámit Vás s posledními výsledky závodů 
Lady Vondrové v sezóně 2019.  

V návaznosti na minulou zprávu, kdy Lada splnila na 
M-ČR limit pro mistrovství světa v Doha, mohu podat zno-
vu příznivé hodnocení.

9-11.srpna reprezentovala v  Bydhošti na mistrovství 
Evropy družstev (12 nejlepších evropských týmů), kde na 
400m obsadila 5. místo v čase 52,40 a se štafetou 4x400m 
doběhly ženy deváté. Potom 29.8. úspěšně startovala na 
diamantové lize v Curychu v běhu na 400mpř (do 23 let), 
kde získala 2. místo v čase 56,97. Začátkem září absolvovala 
starty ve fi nále extraligy a soustředila se už na mistrovství 
světa. V  polovině září ji postihlo zranění kolena, což  se 
naštěstí  do odjezdu na MS stihlo trochu doléčit.

Na MS startovala Lada nejdříve ve smíšené štafetě 
4x400m, která skončila na 15. místě. Další den nastoupila 
ve své disciplíně 400m. Vedla si výborně, z rozběhu postou-
pila do semifi nále časem 52,23. Do fi nále pak sice nepo-
stoupila, ale celkově konečné 20. místo na světě je obrov-
ským úspěchem.

V současné době Lada přechází na kondiční tréninkový 
režim a ve 2. polovině října začne zimní příprava naplno. 
Cíle na příští rok jsou vysoké. Tím hlavním je srpnové mis-
trovství Evropy v Paříží, kde má fi nálové ambice. V zimní 
sezoně bude bojovat o nominaci na halové mistrovství svě-
ta.  Příští rok se konají i olympijské hry v Japonsku. Pokud 
bude Lada zdravá, věřím, že se probojuje i tam.

V  příloze ještě přikládám přehled  jejích výsledků 
2019 a  absolvovaných soustředění v  přípravném období 
2018/2019.

Za Ladu i  za mne chci poděkovat za podporu, kterou 
jste na její přípravu poskytli a dopomohli jí tím k tak skvě-
lým výsledkům. Doufám, že jí zachováte  přízeň i pro ná-
sledující období.

Hl. disciplíny výkon 2018 výkon 2019
400m 52,95 51,71
400mpř  58,89 56,78
200m 24,13  23,74

Halová sezóna

 2-3. 2.  Přebor Prahy
 400m 52,96 1.místo
200m 24,12 1.místo

osobní rekord
17.2. M-ČR M+Ž  Ostrava

400m 52,67 1.místo
osobní rekord

  1.3. ME  Glasgow 400m 53,29 3.R /cel-
kově 20./

Letní sezóna

18.5. Extraliga Plzeň 

400m 52,89 1.místo

osobní rekord

400mpř 58,81 3.místo

osobní rekord

11.6 Praga-Academica
400mpř 56,81 1.místo   

osobní rekord

15-
16.6.  M-ČR jun.U23

400m 52,13 1.místo

osobní rekord

400mpř 56,78 1.místo

osobní rekord

20.6. Zlatá tretra 
Ostrava

300m 37,33 8.místo

osobní rekord

23-
26.6. Evropské hry Minsk

4x400m 3:17,53 2.místo   

štafeta  mix = český rekord

12-
14.7. ME U23  Gävle 400m 52,40 2.místo  

400mpř   57,29 6.místo

26-
27.7. M-ČR M+Ž   Brno 

400m 51,7 1.místo    

osobní rekord

9-11.7. ME družstev 
Bydhošť 

400m 52,38 5.místo

4x400m 3:33,24 9.místo

24.8. Extraliga Praha
200m 23,74 3.místo

osobní rekord

29.8. Diamant.liga 
Curych U23 400mpř 56,97 2.místo

27.9.-
6.10.

 
MS   Doha

4x400m 3:18,01

8.r. /celkově 15.místo/ =   
štafeta mix

400m 52,25

3.R,  8.SF  
/celkově 20.místo/

Mgr. Jaroslav Jón, trenér Lady Vondrové
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Talent Marek Totušek - Šermuje jako d´Artagnan

 Sedím v  Infocentru, otevřený-
mi dveřmi slyším ťukání o  dlažbu. 
Určitě John Silver! Ano, kráčí sem 
jednonohý pirát a ťuká dřevěným pa-
hýlem. Ale ne, to vchází d´Artagnan, 
skvělý šermíř! A  opírá se o  červené 
francouzské hole! Brzy zvolá: „ Jeden 
za všechny, všichni za jednoho!“ Ten 
sympatický mladý muž se jmenuje 
Marek Totušek a mezi kadety už vy-
prášil celý šermířský svět.

Marek Totušek se narodil 6. 8. 
2002 v  Brně, od malička vyrůstal 
v  Jimramově a  Jimramovských Pav-
lovicích. Všechno to začalo jako 
v pohádce. Odmalička, ještě než na-
stoupil na Základní školu v  Jimra-
mově, miloval rytíře a jejich svět sou-
bojů, válek, dobrodružných výprav. 
Musel mít meč, na hlavě nosil helmu 
a  nejoblíbenějším oděvem mu byl 
rytířský plášť. S meči dokonce i spal! 
Skoro každé dítě pro něco podobné-
ho zahořelo, ale málokteré vytrvalo.

Markovi rodiče by pro chlapečka 
udělali cokoliv, a  tak není divu, že 
zareagovali na inzerát bystřického 
šermířského oddílu. Pánové Kur-
fürst a Bukáček sháněli malé šermíře, 
Markovi bylo nějakých pět let, mož-
ná jenom čtyři, ale nadšeně na nabíd-
ku kývl. Nakoukl do světa, v němž po 
koberci poskakují s metrovými meči 
dva šermíři na jakýchsi lankách a na 
hlavě mají včelařské kukly. Tedy na 
první laický pohled. Markovi se to 
zalíbilo a  třikrát týdně dojížděl do 
Bystřice nad Pernštejnem. Šermoval, 
trénoval, byl ve svém živlu. Malý ry-
tíř s fl eretem. Jenže pořád nic nevy-
hrál! Prohrával v  jednom kuse, byl 
z toho nešťastný!

A  pak konečně první úspěch! 
V  Bystřici měli soustředění šermíři 
z  celé republiky a  Marek se probo-
joval mezi nejlepších osm. Hrdě si 
šel pro diplom, ale místo něj dostal 
pexeso a sadu šroubováků.  Nemohl 
se ubránit, slzy se mu draly do očí, 
první úspěch oplakal. Tolik chtěl di-

plom! Ale už byl na správné cestě. 
Jen byla zavedena kategorie minižá-
ků, vyhrál Marek Totušek první sku-
tečný pohár! V té nejmenší kategorii 
nedal nikomu šanci a  do postele si 
bral pohár!

Posouval se stále výš. Z minižáků 
do mladších, a pak do starších žáků, 
do kadetů a nakonec do juniorů. Ve 
studiu povýšil na bystřické gymná-
zium, ale od 2. ročníku přešel kvůli 
tréninkovým možnostem do Prahy. 
Trénuje tam v USK Praha, ale závo-
dí stále za Bystřici. A  každý měsíc 
cestuje do Londýna, kde jej společně 
s  Alexandrem Choupenitchem zdo-
konaluje trenér Z. Wojcziechowski. 
Už se nemůže v Jimramovských Pav-
lovicích povalovat v  posteli s  meči 
a  pohárem. Teď se nezastaví, musí 
kmitat, cílů před sebou vidí mnoho. 
Rodiče jsou na něj hrdí, všemožně jej 
podporují, ale vidí se stále méně…

Studovat by chtěl jednou buď 
v Americe, kde lze získat dobrá sti-
pendia, nebo v Londýně, tam už má 
jisté zázemí. Mezi juniory se chce 
vyšvihnout hodně vysoko, šermuje 
už se seniory, což je trochu zavádě-
jící označení pro muže v  nejlepším 
věku. Sní o  olympiádě, zřejmě o  té 
v  roce 2024. S  fleretem už navštívil 
Tokio, Kuala Lumpur a málem celou 
Evropu. Soči, kde byl evropský šam-
pionát, Kodaň, Paříž, Londýn, Řím, 
kde trénoval i  s  olympijským vítě-
zem. Do Švédska jezdí pravidelně 
vždy o Vánocích.

 Jenom letos byl na MS seniorů 
v  Budapešti (o  pouhé 2 body nepo-
stoupil do fi nále), 15 dní strávil v Ma-
lajsii, navštívil Dánsko a až ke konci 
srpna trávil první týden prázdnin ko-
nečně doma. No doma, samozřejmě 
nechyběl na bystřickém soustředění, 
kde si při basketbalu vymknul kot-
ník, a proto přišel za mnou o holích. 
Šerm je mu současně největším ko-
níčkem, na jiné nemá mnoho času. 
Ale rád se sejde s  kamarády, nepo-

hrdne muzikou, fi lmem, v  poslední 
době i dobrou knížkou.

Oplakané neúspěchy jsou už dáv-
no zapomenuty, Marek Totušek má 
na kontě pěkná umístění. Mezi ka-
dety vyhrál v  Manchestru evropský 
pohár s  celosvětovou účastí ECC 
2019, byl nejlepším ze 180 účastníků. 
V  Evropském poháru do 23 let byl 
letos v Brně třetí. Na Mistrovství Ev-
ropy 2018 skončil mezi kadety šestý. 
Ale vyhrál mezinárodní turnaj ka-
detů v Záhřebu 2018. A v září 2019, 
v  době korektury tohoto článku, 
skončil Marek třetí v  Bratislavě, na 
turnaji Satelit, což je druh světové-
ho poháru pro seniory. Byl tam tře-
tí z  devadesátky výborných šermířů 
z celého světa!

Mistrovské tituly doma ani nespo-
čítá, je jich jistě přes 10! Letos spo-
lečně s Jiřím a Janem Kurfürstovými 
vyhrál MS seniorů v družstvech, ná-
hradníkem byl Robert König. Navá-
zali tak na tradici rodiny Kurfürstovy 
z roku 2014.

Sportovní šerm vyžaduje fyzické 
i  psychické předpoklady. Marek To-
tušek je má a může klidně spát. Jeho 
pohádka bude mít určitě šťastný ko-
nec. Ale právě proto v  přípravě ne-
polevuje, na planši chce ještě mnohé 
dokázat. Výzvou je třeba Mistrovství 
světa v Salt Lake City. A pak ta olym-
piáda. A další šermířské turnaje. Stu-
dium. A vůbec celý život, který vábí 
nádhernými barvami, ale který tak 
rychle utíká…

   Hynek Jurman
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Povinné čipování psů

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinární-
ho zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat 
psy na území České republiky mikročipem.

Na koho se povinnost povinného označení mikroči-
pem bude vztahovat, kdy začíná platit?

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vztek-
lině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. 
Od tohoto data by měl být na území České republiky ozna-
čený každý pes. Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v  době prvního očkování proti vzteklině (tedy 
nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí být ozna-
čeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 
3.11.2011.

Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? 
Najdu někde seznam veterinárních lékařů, kteří čipování 
provádějí?

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veteri-
nární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární lé-
čebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory 
veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-
-veterinaru).  Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 
120 – 450,- Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí 
veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.

Není čipování pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční apli-

kací. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle 
a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je 
vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus 
zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Mikročip je pouze pa-

sivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj 
energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.

Jaké hrozí sankce v  případě nesplnění této zákonné 
povinnosti?

Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní 
řízení s uložením až dvacetitisícové pokuty, protože na psa 
bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti 
vzteklině.

Vztahuje se nové povinnost také na kočky či další dru-
hy zvířat?

Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné 
označení pouze u  psů. Situace je však odlišná, pokud se 
svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. V takovém 
případě se povinnost označení zvířete mikročipem  stano-
vená evropskou legislativou již řadu let vztahuje nejen na 
psy, ale také na kočky a fretky.

Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín 
přeočkování má až v průběhu roku 2020 (případně 2021 
či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo 
stačí až při přeočkování?

Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely 
veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020 očko-
vání psa proti vzteklině platné pouze, pokud je pes označen 
mikročipem, případně označen čitelným tetováním pro-
vedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné tuto 
proceduru odkládat až do dalšího přeočkování.  Pokud tak 
již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději 
do konce roku 2019, jinak bude očkování považováno za 
neplatné.

Strom roku

350 let stará chudobínská borovice se stala Stromem roku 2019. Vyhrála se 
4 394 hlasy. Na druhém místě se umístil Žižkův dub v Náměšti nad Oslavou s 2 
518 hlasy. 

„Jsou možná stromy krásnější, či starší než chudobínská borovice, ale má-
lokterý jiný strom dominuje okolní krajině s takovou prostou krásou a graci-
ézností jako právě ona.“ říká Milan Peňáz, který s podporou obcí Dalečín, Vír 
a Bystřice nad Pernštejnem spolu s několika místními spolky a přáteli navrhl 
tento strom na výběžku levého břehu Vírské přehrady na Strom roku.

S výhrou se pojí i odborné  arboristické ošetření stromu, ale protože se bo-
rovice nachází na území, kde platí zákaz vstupu, tak organizátoři toto ošetření 
odmítli a cenu věnovali památnému Žižkovu dubu v Náměšti nad Oslavou.

Organizátoři tímto děkují všem, kteří poslali svůj hlas.
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Slovo hejtmana  (městské zpravodaje říjen 2019)

Zemědělství – výroba a  spotře-
ba potravin je dnes zásadním pro-
blémem na celém světě. Tak třeba 
západní země produkují mnohem 
více potravin, než spotřebují a  lo-
gicky ty přebytky chtějí realizovat 
a  prodat jinde – tedy také u  nás. 
A  my pak máme problém s  uplat-
něním vlastní produkce. Dochází 
k  paradoxům, že nemáme radost 
z  dobré úrody, protože ji nemá-
me jak uplatnit a  výkupní ceny se 
snižují. Naopak v  případě neúro-
dy nebo krize může nastat v České 
republice velký problém, protože 
nejsme soběstační a  jiné státy sa-
mozřejmě budou zásobovat před-
nostně sebe. Je to dnes strategická 

otázka.
My jako spotřebitelé můžeme si-

tuaci pomoci jednoduše tím, že bu-
deme přednostně nakupovat a kon-
zumovat české produkty. Ostatně 
i pro naše organismy to je lépe, ne-
boť naše těla jsou na ně po dlouhé 
časy zvyklá, a tak jsou pro nás a naše 
zdraví přirozeně vhodnější. Třeba ci-
zokrajné ovoce je atraktivní, ale na-
hrazování kvalitních jablek a hrušek 
a jiných domácích tradičních plodů 
těmito zdálky dováženými a  uměle 
postupně dozrávajícími produkty 
je pro náš organismus nepřirozené 
a dlouhodobě nezdravé.

Musím pochválit naše zemědělce, 
kteří se v  té celosvětové konkuren-

ci snaží domluvit, přestože to není 
lehké. Musí aktuálně reagovat na 
konkrétní situaci, zároveň nemohou 
zapomínat na péči o  krajinu. Sku-
tečnost, že vše komplikují zvyšující 
se sucha, snad už ani není třeba při-
pomínat. Ale je nutné hledat dlou-
hodobá východiska a řešení. Voda je 
zdrojem života, pohled na hynoucí 
lesy je tristní. V zájmu naší budouc-
nosti se musí spojit celá společnost. 
Nemyslet jen na krátkodobé zisky, 
jež přinášejí často devastaci přírody, 
ale být schopni a ochotni i leccos ze 
svého pohodlí a výhod dílčího pro-
spěchu obětovat. Jsem rád, že naši 
zemědělci to tak většinou vnímají.

Jiří Běhounek, 
hejtman Kraje Vysočina

Slovo hejtmana  (města a obce listopad 2019)

Třicet let uplynulo od sametové revoluce a tedy od pod-
statných změn v  naší společnosti. Je zřetelné, že úroveň 
našeho života je mnohem vyšší než kdykoliv v minulosti. 
Kromě hmotného zabezpečení máme konečně svobodu ve 
všech smyslech tohoto slova. Pro někoho to nic neznamená 
nebo je dokonce schopen to popírat, ale většině občanů je 
tato skutečnost jasná. Zároveň ovšem vidíme, že jsme příliš 
brzy podlehli uspokojení, přestali jsme usilovně pracovat, 
rozvíjet demokracii a občanskou společnost. Z  toho pra-
mení častá nespokojenost. Ne úplně jasná pravidla, mezery 
v zákonech a bezbřehá touha po majetku a po zisku vedly 
k častým nepoctivým praktikám i ke zvýšené zločinnosti.

Přesto nemůžeme nevnímat to většinově pozitivní. 
Pro mladé lidi je už zcela samozřejmé, že mohou jezdit po 
světě, poznávat jiné země, pracovat v nich nebo studovat. 
To jsou věci, o nichž se nám, starší generaci, nezdálo ani 
v  nejdivočejších snech. Navíc díky propojení se světem 
a moderními technologiemi tu máme i hospodářskou kon-
junkturu, která se projevuje na naší zvýšené životní úrovni. 
Někdo se na tom podílí více, někdo méně. Je proto logické, 

že i na té prosperitě a z ní vyplývajících ziscích se podílíme 
různou měrou. Stejně logické je to, že to ti méně úspěšní 
cítí jako nespravedlnost. Ale jen určitá hospodářská soutěž 
a  pozitivní rivalita může vést k  lepší ekonomické situaci 
v celé společnosti.

Řevnivost, netolerance k jiným názorům než vlastním, 
mimořádně rychlý technický rozvoj vedou pochopitelně 
rovněž i k odcizení mezi lidmi. A přitom bez vzájemných 
kontaktů, hovoření a diskuzí se snahou o porozumění ne-
lze úroveň společnosti posunout dál. 

Veřejné souboje i  v  médiích – často vedené snahou 
o pokoření konkurenta za každou cenu – nejsou nijak pří-
nosné. Málokdy dokážeme pochválit dobrý nápad našeho 
soupeře na politické scéně, spojit se pro prosazení užitečné 
věci. Doufám, že se v dalším období budeme častěji setká-
vat se vzájemným respektem a úsilím o společné nalezení 
východisek, jež budou výhodné pro všechny bez ohledu na 
jejich politickou příslušnost.

Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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V silničním provozu platí pravidlo „Vidět a být viděn“
Za snížené viditelnosti je třeba užít retrorefl exní prvky 
z fl uorescenčního materiálu 

KRAJ VYSOČINA – Podzimní počasí s  sebou při-
náší zhoršenou sjízdnost komunikací, a proto policisté 
z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina apelují na 
všechny účastníky silničního provozu, aby v  současné 
době počítali s nepříznivým počasím a dodržovali pra-
vidla silničního provozu zejména za snížené viditelnosti. 
Vhodné je přizpůsobit rychlost a způsob jízdy v místech, 
kde se vyskytují mlhy. V tomto období mohou namrzat 
v ranních hodinách komunikace, a proto je také vhodné 
uzpůsobit styl jízdy.

S  příchodem podzimu souvisí výrazné změny ven-
kovních teplot, a  také změny počasí. Například v  ran-
ních hodinách nebo v  podvečer se často tvoří, nejen 
v  blízkosti silnic, mlha, která může řidičům výrazně 
znepříjemnit cestovaní. Podzimní počasí s sebou přináší 
také zhoršenou sjízdnost komunikací. Vozovka se vli-
vem spadaného listí a vlhkosti stává více kluzkou, zvy-
šuje se tím nebezpečí smyku. Počítat je třeba také se sní-
ženou viditelností. Zejména v ranních hodinách mohou 
být silnice na mostech anebo v lesních úsecích namrzlé. 
Řidiči by proto měli jezdit opatrně, ohleduplně, rychlost 
přizpůsobit aktuálnímu počasí a za snížené viditelnosti 
zvýšit svoji pozornost.

Pro jízdu v mlze by si měli řidiči zajistit dobrý výhled 
z vozidla, tedy očistit přední i zadní sklo a očistit přední 
i  zadní světla. Zákon o  provozu na pozemních komu-
nikacích stanoví, že řidič musí rychlost jízdy přizpůso-
bit mimo jiné i  povětrnostním podmínkám, a  smí jet 
jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo 
na vzdálenost, na kterou má rozhled. Musí jet takovou 
rychlostí, aby byl schopen zastavit před nenadálou pře-
kážkou, a tou mohou být odstavené vozidlo, předmět na 
silnici, chodec nebo cyklista.

Velice opatrně by se měli řidiči chovat při předjíždění 
a v mlze raději vůbec nepředjíždět. Mohlo by se totiž stát, 
že se nestačí včas a bezpečně zařadit a pak hrozí nebezpečí 
čelního střetu s protijedoucím vozidlem. V mlze je mno-
hem obtížnější orientace, řidič může snadno přehlédnout 
dopravní značku nebo minout odbočku. Řidiči se také 
mohou orientovat podle vodorovného dopravního znače-
ní a sledovat střední dělící pruh, protože při jízdě těsně při 

pravém okraji vozovky hrozí nebezpečí, že se tam může objevit 
chodec, cyklista, odstavené vozidlo nebo jiná překážka.

Mezi další zásady patří dodržování bezpečné vzdálenosti 
od vpředu jedoucího vozidla, které právě kvůli nenadálé pře-
kážce může prudce zabrzdit. Dojde-li při jízdě v mlze k poru-
še vozidla, doporučuje se dojet pokud možno na parkoviště 
nebo zastavit zcela mimo silnici. Pokud to není možné, měl 
by se řidič snažit odstavit vozidlo co nejvíce vpravo na krajni-
ci, na dálnici v odstavném pruhu a měl by nechat rozsvícená 
světla včetně mlhových, zapnout výstražné světelné zařízení 
a umístit v předepsané vzdálenosti výstražný trojúhelník.

Varování platí, také pro ty nejzranitelnější účastníky silnič-
ního provozu, což jsou cyklisté a chodci. Mlha může výrazně 
znepříjemnit jízdu na kole a chůzi. I pro chodce představuje 
podzimní počasí při zhoršené viditelnosti nebezpečí. Zvláště 
opatrní by měli být chodci při pohybu po komunikacích za 
soumraku a za svítání. Chodci jsou v silničním provozu ti nej-
zranitelnější. „Vidět a být viděn“, je základní pravidlo bezpeč-
nosti na silnicích, které platí pro všechny účastníky silničního 
provozu. Za snížené viditelnosti platí dvojnásob.

Pravidla pohybu chodců po pozemních komunikacích 
upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Po-
užitím refl exního prvku nebo oděvního prvku s  refl exními 
doplňky se dosáhne významného zviditelnění chodce, při-
čemž tím dojde k  větší bezpečnosti pro všechny účastníky 
silničního provozu. S refl exními prvky je chodec vidět až na 
vzdálenost 200 metrů, takže řidič má možnost na danou situ-
aci adekvátně zareagovat.

Refl exní prvek umístěný na viditelném místě musí mít 
každý chodec, který se bude za snížené viditelnosti pohybo-
vat po pozemní komunikaci, na níž není chodník ani veřej-
né osvětlení. Ustanovení zákona zní: „Pohybuje-li se chodec 
mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji 
vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je 
povinen mít na sobě prvky z refl exního materiálu umístěné 
tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na po-
zemních komunikacích.“ Za nesplnění povinnosti dané no-
velizovaným zákonem lze chodci uložit na místě v příkazním 
řízení pokutu až do výše 2 000 korun.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

nprap. Bc. Martin Hron
vrchní inspektor

tel: 974 261 209, mobil: 725 103 451
e-mail: martin.hron@pcr.cz
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Vánoční cukroví netradičně

1. Medovo – dýňové perníčky na Vánoce 
• 150 g vařené dýně
• 100 g medu
• 1 vejce
• 100 g másla
• 120 g fruktózy
• 400 g špaldové mouky
• 1 lžička jedlé sody
• perníkové koření
• citronová šťáva 1 čajová lžička
• tuzemský rum 

1) Vařenou dýni osuš a  rozmačkej na pyré. Přidej vejce, 
med, fruktózu a  míchej v  hladkou hmotu. Přidej špal-
dovou mouku smíchanou s jedlou sodou a perníkovým 
kořením. Změklé máslo zapracuj do perníkového těsta. 
Pokud se bude lepit, přidej mouku. Lepivost těsta záleží 
na konzistenci medu.

2) Těsto nech uležet do druhého dne na chladném místě. 
Vyválej plát těsta na tloušťku asi 0,5 mm a vykrajuj tvary 
dle libosti. Peč zhruba 12 min na 170 stupňů, nebo do-
kud perníčky nebudou na povrchu zlaté.

3) Hotové perníčky potírej polevou smíchanou z 20 g fruk-
tózy, 2 lžic tuzemského rumu a citrónové šťávy.

2. Celozrnné vanilkové rohlíčky: 
• 160 g celozrnné špaldové mouky, přesáté 
• 160 g hladké mouky, přesáté
• 100 g jemného třtinového cukru nebo agávového sirupu 

(můžeš zkusit i med)
• 100 g jemně mletých vlašských ořechů
• na špičku nože mleté vanilky 
• 200 g másla
• citronová šťáva dle potřeby
• moučkový a vanilkový cukr na obalení

1) Z obou druhů mouky, cukru, ořechů, vanilky a vychlaze-
ného másla rychle vypracuj těsto. Postupně do něj při-
lévej citronovou šťávu (můžeš ji naředit vodou) tak, aby 
vzniklo spíše řidší těsto - celozrnná mouka do sebe totiž 
část tekutiny nasákne.

2) Hotové těsto zabal do fólie a dej přes noc odležet. Poté 
z něj vyválej rohlíčky a peč dozlatova cca 8 minut při 180 
stupních. Po mírném vychladnutí obaluj rohlíčky ve va-
nilkovém cukru.

3. Pracny ze špaldové mouky:
• 200 g špaldové mouky jemně mleté
• 150 g mletých vlašských ořechů
• 150 g másla

• 120 g třtinového cukru
• 1 vejce
• 20 g kakaa
• 7 hřebíčků (rozdrtíme v hmoždíři)
• 1/2 lžičky skořice
1) Ze všech ingrediencí vytvoř těsto, které pořádně na válu 

zpracuj. Těsto ulož alespoň na 2 hodiny odpočinout do 
lednice. Samozřejmě je nejlepší nechat ho tam přes noc.

2) Z těsta odděluj kousky, které napěchuj do připravených 
formiček. Pro snadnější vyklopení můžeš formičky vy-
mazat a kousky těsta ještě před plněním obalit trochou 
mouky. To určitě udělej, jinak těsto z formiček nevydo-
luješ

3) Pracny peč v předehřáté troubě na 170 C asi 12-15 mi-
nut. Po upečení pracny vyklop z formiček a skladuj jej na 
chladném místě.

4. Zdravé kokosové kostky -fi tness vánoční cukroví:
Z  uvedených množství vytvoříš 12 vánočních kostek. 

Kokosový olej je lepší nerozpouštět, ale pouze ho nechat při 
pokojové teplotě. Vše se mixuje mixérem společně, aby se 
kokos s tukem a medem pěkně propojil a šlo ze směsi tvaro-
vat kostky. Po zatuhnutí v mrazáku už pěkně drží tvar.
• 90 g strouhaného kokosu
• 3 lžíce kokosového oleje
• 2 lžíce medu
• 1 lžička vanilkového extraktu
• špetka soli
• mandle
• 80 g čokolády

1) Do mísy vložíš strouhaný kokos, kokosový olej, med, va-
nilkový extrakt a sůl. Vše umixuj mixérem, aby ti vznikla 
hladká smě. Směs vytvaruj, přenes na pečící papír a vlož 
na půl hodiny zatvrdnout do mrazáku.

2) V kastrůlku si rozpust čokoládu, ve které pak kostky oba-
líš. Jako ozdůbku můžeš použít půlku mandle.
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Pozvánka na promítání v sokolovně

Jimramovský sbor ČCE vás zve do sokolovny dne 17. 11. 2019 v 17. hod.

 na promítání fi lmu „Něžná revoluce“, sestřih dokumentárních materiálů

 natočených po 17. listopadu 1989, dokončený 28. 12. 1989, délka 70min.

Sociální komise Úřadu městyse 
Jimramov a dě   ze ZŠ a MŠ 

Jimramov
Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ BESÍDKU
Pro starší občany Jimramova, 

Benátek,
 Sedlišť, Trhonic, Ubušína

ve středu 11. prosince 2019
 ve 13,30 hodin

v sále školy.
Můžete ochutnat dobroty ve 

vánoční kavárně, zakoupit 
sladkos   a drobné dárky na 

vánočním minijarmarku.
Pro seniory bude připraveno 
malé občerstvení ve školní 

jídelně.
Odvoz ke škole a zpět bude 
podle zájmu a po dohodě 

zajištěn.
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Třináctý ročník benefičního festivalu podpoří Míšu Teresku z Chrudimi

Příznivci festivalu Hudba pomáhá 
se mají i letos na co těšit. V pořadí tři-
náctý ročník této benefi ční akce pod-
poří český písničkář jménem Pokáč 
a  již tradičně návštěvníky čeká také 
série vánočních koncertů skupiny Par-
koviště pro velbloudy, tentokrát za do-
provodu Cimbálové muziky Jana Do-
stála. Výtěžek projektu bude následně 
věnován Míšovi Tereskovi z Chrudimi, 
který trpí dětskou mozkovou obrnou.

Míša Tereska se narodil o dva mě-
síce dříve, než byl plánovaný termín, 
ačkoliv celé těhotenství zdánlivě pro-
bíhalo bez jakýchkoliv komplikací. 
„Když jsme se pět dní po porodu do-
zvěděli, že má Míša narušené nervo-
vé dráhy a  bílou hmotu mozkovou, 
museli jsme začít žít úplně jiný život. 
Vtáhlo nás to do kolečka cvičení, re-
habilitací a  pro Míšu vesměs nepří-

jemných věcí, což trvá v  podstatě až 
dodnes,“ uvedl tatínek handicapova-
ného chlapce Michal Tereska.

Dnes je díky intenzivnímu cvičení 
v  lázních, různým operacím a  pra-
videlnému posilování a  protahování 
Míša na dobré cestě být v  dospělosti 
soběstačný. Ačkoliv je upoutaný na 
invalidní vozík, zvládne se s drobnou 
dopomocí obléknout, umýt i  najíst, 
přestože některé úkony, které souvi-
sí s  jemnou motorikou, pro něj jsou 
stále překážkou. Míša je navíc i velký 
sportovec a každou věc, která mu ne-
jde, bere jako výzvu. „Nedávno jsem 
si dokázal zase něco dalšího, protože 
jsem se sám zvládnul vykoupat. To mě 
hodně povzbudilo, abych na sobě dál 
pracoval,“ řekl s úsměvem Míša.

Výtěžek třináctého ročníku Hudba 
pomáhá bude věnován na zaplacení 

nového kvalitního vozíku a  speciální 
vany s dvířky, díky které se Míša bude 
moci sám umýt a  více se tak osamo-
statnit. Festival odstartuje 24. listopa-
du dvěma koncerty skupiny Parkovi-
ště pro velbloudy, které se uskuteční 
v kostele sv. Petra a Pavla v Morašicích. 
Následovat bude koncert Pokáče ve 
vysokomýtském M-klubu a  série vá-
nočních koncertů, kde se opět objeví 
skupina Parkoviště pro velbloudy za 
doprovodu Cimbálové muziky Jana 
Dostála. Ty proběhnou 7. prosince 
v Poličce, 15. prosince v Litomyšli a 25. 
prosince ve Vysokém Mýtě. Vstupenky 
na jednotlivé akce je možné zakoupit 
na internetových stránkách festivalu, 
v  informačních centrech v  Litomyš-
li, Poličce a  Vysokém Mýtě nebo na 
Obecním úřadu v Morašicích.

Barbora Košňarová

 Římskokatolická farnost Jimramov
Vás srdečně zve na

XII. FARNÍ PLES, který se bude konat v pátek 10. 1. 2020

 v jimramovské sokolovně.

K tanci a poslechu hraje: Bystřická kapela .

Bližší informace naleznete na plakátech. 
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Inzerce

„BYDLÍM, BYDLÍŠ, BYDLÍME...“
Najít v současné době fi nančně dostupné bydlení je čím dál těžší. I my 
v Otevřených dveřích toto s klienty řešíme čím dál častěji. Pokud byste náhodou 
věděli o menším bytě/domě/chatě/ vhodném k celoročnímu užívání, možno 
i v horším technickém stavu, měsíční náklady cca do 8.000,- vč. energií, neváhejte 
nás, prosím, kontaktovat. Děkujeme.

Kontakt: Jana Dobrovolná, Oblastní charita Polička, Otevřené dveře

Tel. 731 598 763
E-mail: od@pol.hk.caritas.cz

Termíny uzávěrek pro příspěvky k jednotlivým číslům:

Číslo 1/2020 - příspěvky do 31.1.2020 – Zpravodaj vyjde v únoru 2020
Číslo 2/2020 - příspěvky do 31.3.2020 – Zpravodaj vyjde v dubnu 2020
Číslo 3/2020 - příspěvky do 31.5.2020 – Zpravodaj vyjde v červnu 2020

Číslo 4/2020 – příspěvky do 31.8.2020 – Zpravodaj vyjde v září 2020
Číslo 5/2020 – příspěvky do 31.10.2020 – Zpravodaj vyjde v listopadu 2020

Jimramovský zpravodaj je k nahlédnutí i na www.jimramov.cz

Milí čtenáři Jimramovského zpravodaje, 
vážení občané,

Přejeme Vám krásné, klidné a pohodové prožití 
vánočních svátků a v roce 2020 hodně  zdraví, radosti, 

pevné nervy, mnoho úspěchů a hlavně porozumění mezi 
námi všemi.

Za ÚM Jimramov starosta Ing. Josef Homolka, 
všichni zaměstnanci našeho úřadu

 a redakční rada.

iiiiiiiiiiiiiiiii 
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