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Zápis č. 2/2021 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov
konaného dne 3. 6. 2021 v sokolovně v Jimramově
Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, MgA.
Frömmel Václav, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,
Mgr. Křížová Věra, Ing. Petr Jan, Sedláková Petra, Vojta
Petr
(9)
Omluveni: Hrdlička Radek, Just Jiří, Ing. Lorencová Ivana,
Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Petrásová Renata (6)
Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

7. Rozpočtové opatření číslo 3
8. Různé
8-1-0
Proti: MgA. Frömmel.
Tento návrh byl schválen.
2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatelku tohoto zápisu byla navržena Mgr. Věra Křížová.
8-0-1
Zdržela se: Mgr. Křížová

1. Schválení programu jednání
MgA. Václav Frömmel navrhl doplnit program jednání o tyto
body:
- Pořizování zvukového záznamu z jednání ZM.
3-0-6
Pro: MgA. Frömmel, p.Vojta, p.Sedláková
Tento návrh na doplnění programu jednání nebyl schválen.
- Schválení projektové dokumentace k č. p. 73.
2-0-7
Pro: MgA. Frömmel, p.Vojta
Tento návrh na doplnění programu jednání nebyl schválen.

Za ověřovatele tohoto zápisu byl navržen MgA. Václav Frömmel.
Pro 1
Pro: MgA. Frömmel
Návrh nebyl přijat.

Pan starosta podal návrh na schválení programu jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení výběru dodavatele traktoru
4. Nákup pozemků
5. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Městyse Jimramov za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
6. Projekt „Prázdniny v Jimramově“

Pan MgA. Václav Frömmel odešel v 18.13 hod. z jednání ZM.
Za ověřovatele tohoto zápisu byl navržen pan Oldřich Hejtmánek
8-0-0
Ověřovateli tohoto zápisu byli zvoleni Mgr. Věra Křížová
a pan Oldřich Hejtmánek.
3. Schválení výběru dodavatele traktoru
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem výběrového řízení na
veřejnou zakázku “Dodávka traktoru pro Městys Jimramov“.
Byly předloženy 3 nabídky, hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Pořadové číslo:
1. MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s.r.o. Maršovice
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87, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 26259044, nabídková cena 1 997 000,-Kč bez DPH
2. CTV SERVIS, s.r.o., Nerudova 1881, 530 02 Pardubice,
IČ: 28852095, nabídková cena 1 999 000,-Kč bez DPH
3. P&L, spol. s.r.o., Biskupice 206, 763 41 Biskupice, IČ:
00351504, nabídková cena 2 057 000,-Kč bez DPH
Z výběrového řízení byl vyloučen účastník P&L, spol. s.r.o.,
IČ: 00351504.
Jako nejvhodnější byla zadavatelem vybrána nabídka uchazeče MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s.r.o., Maršovice
87, 592 31 Nové Město na Moravě, nabídková cena 1 997
000,-Kč bez DPH.
Zastupitelé schválili výběr dodavatele veřejné zakázky „Dodávka traktoru pro Městys Jimramov“ a rozhodli o uzavření smlouvy s vítěznou firmou.
8-0-0
4. Nákup pozemků
a) Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup pozemků p. č.
862 trvalý travní porost o výměře 1 313 m2, p. č. 863
orná půda o výměře 2 292 m2, p. č. 864 ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 269 m2, p. č. 869/2 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2, p. č. 869/3
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 833 m2, p.
č. 869/4 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 25 m2,
p. č. 902/3 ostatní plocha, silnice o výměře 142 m2 a p.
č. 902/6 ostatní plocha, silnice o výměře 67 m2 vše v k.
ú. Sedliště u Jimramova od pana xxx za cenu 60 Kč/m2,
to je celkem 5 021 m2 za celkovou cenu 301 260 Kč.
8-0-0
b) Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup pozemků p. č.
815/19 travní porost 2 535 m2 a p. č. 815/20, travní porost o výměře 99 m2 v k. ú. Trhonice, které vznikly na
základě GP č. 293, 600-86/2019, od paní xxx za cenu 60
Kč/m2, to je celkem 2 634 m2 za celkovou cenu 158 040
Kč.
8-0-0
c) Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup pozemků p. č.
1303 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22
m2, která vznikla na základě GP č. 615-94/2021, a p. č.
116 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 41 m2, v k.
ú. Jimramov od pana xxx za cenu 50 Kč/m2, to je celkem
63 m2 za celkovou cenu 3 150 Kč.
8-0-0
d) Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup pozemku p. č.
59/4 zahrada o výměře 5 m2 v k. ú. Jimramov, který
vznikl na základě GP č. 574-136/2018, od pana xxx za
cenu 190 Kč/m2, to je 950 Kč.
8-0-0
e) Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup pozemku p. č.
59/6 zahrada o výměře 3 m2 v k. ú. Jimramov, který
vznikl na základě GP č. 574-136/2018, od pana xxx za
cenu 190 Kč/m2, to je 570ý Kč.
8-0-0
5. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Městyse
Jimramov za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Zastupitelstvo po projednání schvaluje závěrečný účet městyse včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za
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r. 2020 s výhradou. K nápravě zjištěných nedostatků přijalo
následující opatření:
Nedostatek: Při inventarizaci majetku k 31.12.2020 byl
zjištěn inventarizační rozdíl na rozvahovém účtu 028 a 022
(účet 028 ve výši 12 515 Kč, na účtu 022 ve výši 1 650,- Kč).
Tyto inventarizační rozdíly uvedené v inventarizační zprávě nebyly proúčtovány.
Opatření: případné inventarizační rozdíly budou proúčtovány v příslušném účetním období. Termín splnění: splněno, trvale
Zodpovídá: inventarizační komise, účetní
Na účtu 401 jmění účetní jednotky, městys nesprávně účtoval o opravách pozemků (účetní doklad 20-007-000376
ze dne 31.12.2020) a na 408 opravy předcházejících účetních období byly účtovány opravy nedosahující stanovené
hladiny významnosti (účetní doklad 20-007-00078 ze dne
30.9.2020), mělo být účtováno na nákladovou či výnosovou
položku ve výkazu zisku a ztráty)
Opatření: bude dodržováno obsahové vymezení účtů 401
a 408. Termín splnění: trvale
Zodpovídá: účetní
Kontrolou kupních smluv bylo zjištěno, že městys neúčtuje
k okamžiku podání návrhu na vklad. Např. kupní smlouvou ze dne 4.3.2020 s právními účinky vkladu do katastru
nemovitostí ke dni 6.3.2020 nabyl městys do svého vlastnictví pozemek parc. č. 874/1 v k. ú. Sedliště u Jimramova.
O jeho zařazení do majetku bylo účtováno až dne 1.5.2020
(účetní doklad č. 20-007-00021).
Opatření: bude účtováno k okamžiku podání návrhu na
vklad. Termín splnění: trvale
Zodpovídá: účetní
Informace o přijetí a plnění opatření bude zaslána na Krajský úřad Kraje Vysočina v termínu do 15.června 2021
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Městyse Jimramov
za rok 2020.
8-0-0
6. Projekt „Prázdniny v Jimramově“
Projekt „Prázdniny v Jimramově“ byl zahájen již v roce
2020. Zastupitelé rozhodli o uzavření dohody o provedení
práce na roky 2021 a 2022 s paní Petrou Sedlákovou týkající
se zajištění a organizace projektu dle rozpočtu akce.
8-0-0
7. Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření Městys Jimramov č. 3.
8-0-0
8. Různé
- Pan starosta informoval zastupitele o plnění úkolů z minulého zápisu ZM.
- Paní Sedláková vznesla dotaz týkající se ČOV a ukládání odpadů i cizími občany. Zaměstnanci ČOV budou
prověřovat bydliště občanů.
- Pan Vojta upozornil na špatný stav komunikace nad
kostely.
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Ze školy
Testování SCIO
I v minulém roce probíhalo na
naší škole testování znalostí a dovedností žáků firmou SCIO. Situace ve
výuce byla náročná především díky
distanční výuce, ke které přistupo-

vali žáci různým způsobem. Většina
plnila úkoly svědomitě, na 1. stupni
pak za velké asistence rodičů. Samotné testování probíhalo při prezenční
výuce, v 9. ročníku po návratu z pod-

zimní distanční výuky, ve 3. a 5. ročníku pak v měsíci květnu. Chtěli jsme
si ověřit znalosti našich žáků, které
zcela jistě poznamenala distanční výuka.

9. ročník
Výsledky testování v českém jazyce byly na naší škole
lepší než u 60 % zúčastněných škol. V matematice měla naše
škola výsledky lepší než polovina zúčastněných škol.
Studijní potencionál žáků v matematice i českém jazyce
podle srovnání s testem obecných studijních předpokladů je

využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají jejich studijním předpokladům. Velmi dobré výsledky byly i v testování
SCATE v anglickém jazyce. Pouze 2 žáci nesplnili očekávané
výstupy, výsledky 4 žáků byly dokonce na vyšší úrovni, než je
předepsaná úroveň pro 9. ročník – B1, a dokonce i B2.

3. ročník
Výsledky 3. ročníku byly ve všech oblastech nadprůměrné. V českém jazyce, matematice a klíčových kompetencí jsme
předstihli 60 % zúčastněných škol, v anglickém jazyce se výsledky vyšplhaly téměř k 80 % a v oblasti člověk a jeho svět byla
úspěšnost vyšší než 80 %.

5. ročník
Žáci psali testy z českého jazyka,
matematiky, anglického jazyka a z obecných studijních předpokladů. Výsledky
testů z českého jazyka i matematiky byly
lepší než u 60 % zúčastněných škol.
V anglickém jazyce metodou SCATE téměř 70 % žáků splnilo očekávaný
výstup, 25 % výstupy nesplnilo a téměř
10 % dosáhlo výsledků vyšších, než je

předepsaná úroveň pro 5. ročník, úrovně A2, a jedna žákyně dokonce úrovně
B1.
Porovnáním výsledků testu z českého jazyka a matematiky s výsledky testu
OSP se zjistilo, že studijní potencionál
žáků v matematice i českém jazyce je využíván dobře a učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí. Výsledky žáků jsou

na vyšší úrovni, než jaká odpovídá jejich
studijním předpokladům.
I když všichni vidíme mezery ve znalostech žáků, testování nám ukázalo, že
situace je stejná v celé republice. Letos
jsme nevolili testování pro srovnávání
školy s ostatními školami, šlo nám především o to, zjistit úroveň znalostí a dovedností v jednotlivých třídách.

ji možná nastíněním aktuální situace
v jídelně odradili.
Paní Forchsamová byla zkušenou
vedoucí i kuchařkou, poznala několik
různých stravovacích zařízení, před
nástupem do naší školní jídelny pracovala jako mistrová odborného výcviku
budoucích kuchařů, tak jsme se těšili,
že ví, co chutná nejen dětem a teenagerům, ale i dospělým strávníkům. Také
naše kuchařky, paní Novotná, která si
vyzkoušela sama podnikání a je vynikající kuchařkou nebránící se žádným

kulinářským novinkám, a paní Břeňová, vynikající kuchařka přes českou
klasickou kuchyni, nejsou žádnými
nováčky a mají bohaté zkušenosti s vařením. Bohužel po podzimu 2019, kdy
došlo ve školní jídelně k nákaze strávníků salmonelózou především z řad dětí
a žáků, klesal počet odebraných obědů.
Tento pokles se prohluboval i v době
pandemie covid-19, kdy žáci do školy
nechodili a vzdělávali se distančně, kdy
přímo v jídelně nemohli konzumovat
obědy cizí strávníci, kdy se snížil počet

Školní stravování
Ve školní jídelně, která je součástí
Základní školy a Mateřské školy Jimramov, došlo se začátkem prázdnin ke
změně vedoucí stravování. Paní Forchsamová po dvou letech podala ze dne
na den na konci dubna výpověď s výpovědní dobou dvou měsíců a škola
stála před problémem, koho v poměrně krátké době od července na tuto
pracovní pozici sehnat. Zájem projevily dvě uchazečky, jedna dokonce stejné místo zastávala, ale po pohovoru si
nástup do ŠJ rozmyslela, protože jsme
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vařených houskových knedlíků a skončily veškeré akce z vedlejší hospodářské
činnosti konané ve ŠJ. Dovoleno bylo
pouze vydávat obědy do donesených
nádob. Byla to složitá doba pro všechny
zaměstnance školy, pro učitele, provozní zaměstnance i pro kuchařky. Vzhledem k situaci s poklesem strávníků
poklesl i počet úvazků ve školní jídelně.
V pracovním poměru zůstaly pouze
čtyři pracovnice, paní vedoucí Forchtsamová, která částečně pracovala také
jako kuchařka, vedoucí kuchařka paní
Novotná, kuchařky paní Břeňová a Fajmonová. Tyto okolnosti, např. občasné
používání polotovarů, absence zeleninových salátů, tvrdší rýže, měly vliv
na pokles uvařených jídel a podle některých strávníků na pestrost a kvalitu
uvařených obědů. Někteří cizí strávníci
přešli ke konkurenčním poskytovatelům obědů, i když jsou dražší, ale mají
v nabídce i více jídel denně.
Od července do funkce vedoucí
stravování nastoupila paní Krištofová,
která část svého úvazku přenechala
paní Coufalové, která tak mohla také
na částečný úvazek nastoupit od července jako pomoc do jídelny. Snahou
nové vedoucí i všech pracovnic jídelny
za vydatné podpory ekonomky a vedení školy je, aby se odhlášení i noví
strávníci vrátili do naší jídelny, a tak
se zvýšil počet odebraných obědů, aby
školní jídelna byla synonymem dobré
a pestré kuchyně a aby všechny pracovnice předvedly strávníkům svoje
kvality a kuchařské umění.
Všichni také doufáme, že nejhorší
situace související s pandemií covid-19
je za námi, že se nebude opakovat rok
2020 a polovina roku 2021, že děti budou navštěvovat mateřskou školu, žáci
se učit prezenčně ve škole, strávníkům
budou chutnat školní obědy.
Paní Krištofová nastínila v následujících řádcích několik změn a na ukázku je zde uveden zářijový jídelníček.
Dobrý den,
s novým školním rokem bych chtěla seznámit naše spoluobčany se změnami ve školní jídelně.
Ceny obědů zůstávají stejné. Menší porce 53 Kč a větší porce 56 Kč. Pro
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naše spoluobčany důchodového věku
bych chtěla připomenout možnost dovozu až domů pečovatelskou službou.
Po objednání oběda u nás je třeba pečovatelskou službu kontaktovat a domluvit se na způsobu dopravy. Budeme vařit dlouhozrnnou rýži (je měkčí),
2x měsíčně péct moučníky, více zeleninových salátů a ovocných kompotů.
Také budeme připravovat různé mléčné dezerty a jogurty.
Přijímáme objednávky i od jednotlivců či řemeslníků pracujících v Jimramově nebo okolí.
Objednávat lze den dopředu mezi
7:00- 13:00. Nebo v den konzumace

nejpozději do 6:30. U příležitostných
strávníků se platí bezprostředně po
konzumaci. U stálých odběratelů buď
inkasem z bankovního účtu, nebo na
konci měsíce hotově v kanceláři jídelny.
Od začátku září opět přijímáme do
čtvrtka objednávky na kynuté knedlíky. Výdej bude v pátek a cena je 17 Kč.
Vedoucí školní jídelny: Dana Krištofová
Vedoucí kuchařka: Dana Novotná
Kuchařky: Dana Břeňová, Simona Fajmonová, Štěpánka Coufalová
Pečovatelská služba tel.: 566 562 797
Jídelna tel.: 566 562 515

Jídelní

lístek

zš JIMRAMOV
Září 2021
1.9.Polévka čočková, vepřové rizoto, Okurkový salát, voda, šťáva
2.9.Vývar s mnšličkami, svíčkové na smetanč, knedlík, obědníky: moučník,
děti: zmrzlina, nápoj stáva, voda
3.9.Polévka brokolicová, telecí karbanátek, bramborová kaše, voda, šťáva, čaj

6.9.Masový

krém, buchtičky s krémem, ovoce, voda, ochucené mléko, šťáva

1,3
1,3,7,9
1,3,7
l,3,7,9

7.9.Vývar s játrovou rýží, vepřová panenka, rýže, zeleninový salát, voda, čaj, šťáva
8.9.Polévka zeleninová s cizrnou, vepřový plátek s brokolici a sýrem, brambory,
jogurtový dezert, nápoj karibik, voda

1,3,9
1,7,9

9.9.Hovčzí vývar s písmenky,rajská omáčka s vařeným hovězím, knedlík,voda,šťáva 1,3,7,9
10.9.Kulajda, kuřecí prsa po zahradnicku, brambor, voda, šťáva
1,3,7
13.9.Polévka uzená s bramborem, plněné bramborové knedlíky, špenát, voda, šťáva 1,3,7,9
14.9.Polévka bramborová, brněnská čočka, chleba, okurka, moučník obědm'ky: klobása
děti: dietní párek, voda, šťáva, čaj
1,3,9
15.9.Polévka maďarská rybí,l. pizza, dračí nápoj, voda, ochucené mléko
2. protýkaná kotletá, rýže, ovoce
1,3,7,9
16.9.Vývar s tarlmňou,

kuřecí prsa na paprice, knedlík, voda, čaj, šťáva

1,3,7,9

17.9.Polévka hrachová ,tatranská kotleta, brambor, zeleninový salát, voda, šťáva, čaj
20.9.Polévka masová rychlá, krupicová kaše, kompot, voda, šťáva, ochucené mléko
21.9.Polévka květáková s kari, španělský ptáček, brambor, voda, šťáva, čaj
22.9.Kuřecí vývar s nudlemi, boloňské špagety se sýrem, voda, šťáva, čaj
23.9.Polévka dýňová, smažené rybí fllé, brambory, zeleninový salát, voda,

1,7,9
1,7,9
1,3,7
l,3,7,9

nápoj džungle, čaj

1,3,7

24.9.Polévka zelná slovenská, pečené kuře, rýže , jogurt, voda, šťáva, čaj

1,3,7

27.9.Polévka cizrnová, putimský kotlet, těstovina, ovoce, voda, šťáva, čaj

l,3,7,9

28.9.SVÁTEK

29.9.Vývar s kapustou & rýží, segedínský guláš, knedlíky, voda, šťáva, čaj
l,3,7,9
30.9.Vývar s kapáním, kuřecí prsa po brazilsku, rýže, voda, šťáva, čaj
l,3,7,9
Jídeíní lístek sestavil tým školní kuchyně
Výroba, výdej: vedoucí kuchařka Dana Novotná
Personál, administrativa, zásobování: vedoucí školní jídelny Dana Krištofová
Cena oběda: menší porce 53 Kč , větší 5 6 Kč. Objednávky den předem noo-13:00
V případě nemoci odhlášení do 6: 15 na tel čísle 566562515
Houskovč knedlíky objednáváme do čtvrtka. Výdej v pátek. Cena 17 Kč
Strava je určena k okamžité spotřebě !!!!!!!
Změna jídelního lístku vyhrazena !!!!l

Vítáme školáky v novém školním roce a přejeme hodně úspěchů.
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Příměstský tábor
Rok s rokem se sešel a my jsme v Jimramově opět pořádali
pátý příměstský tábor, který byl již druhým rokem podpořen
ministerstvem práce a sociálních věcí z operačního programu
Zaměstnanost. Díky tomuto projektu jsme dostali dotaci a rodiče po dobu tří let platí pouze za výlet a obědy.
Po vyhlášení, že se budou konat příměstské tábory, jsme
měli během jednoho týdne obsazené opět všechny 3 termíny
a ještě zbývalo několik dětí, které čekaly, kdyby se náhodou
nějaké místo uvolnilo.
Vsadili jsme na jistotu a oslovili opět vedoucí, se kterými
máme zkušenosti již z minulých let - Jirka Konvalinka, Klára
Sobotková, Ivana Juklová, Nikola Golasová a Tomáš Hrdlička.
Každý z nich si připravil pestrý program na celý týden a podle
reakcí dětí a rodičů se tábory povedly. Pro spoustu z nich to
byl již poslední tábor (děti mohou navštěvovat tábor do ukončení 5. ročníku základní školy), o to víc si to užívaly.
Požádala jsem vedoucí táborů, aby nám napsali pár řádků
o táboře.
Tímto způsobem bych jim chtěla také jménem Městysu
Jimramov moc poděkovat za výbornou přípravu a určitě také
trpělivost s dětmi.
Dětem přejeme úspěšný vstup do školy a těšíme se na viděnou příští rok na táboře.
Za KKMJ Petra Sedláková
1. Termín: „Za dobrodružstvím s černokněžníkem Kozizubem a babkou Kořenářkou“.
Spolu s Klárkou jsme letos měli možnost celou táborovou
štafetu zahájit dobrodružstvím s babkou Kořenářkou a černokněžníkem Kozizubem. Soutěžili jsme, tvořili a na závěr se
vydali na pěší túru do Dalečína. Letošní rok byl pro všechny
z nás v mnoha směrech náročný. O to více jsme rádi, že se nám
konečně povedlo po tak dlouhé době znovu sejít a zažít spolu
krásný táborový týden. Děti i rodiče moc zdravíme a již teď se
těšíme na příští rok!
Jirka, Klárka

2. Termín: Disneyovky
Letošní tábor s tématem Disney byl skutečně pohádkový.
S dětmi jsme nejenom hráli hry, ale také vyráběli a cestovali. Letos jsme se společně podívali do pohádkové vesničky
v Podlesí, kterou nás provedla vtipná čarodějnice Kanimůra.
I přesto, že nás občas zlobilo počasí, jsme si tábor užili a doufáme, že se v plné síle sejdeme i příští rok!
Ivča, Nika

3. Termín: Divoký západ
Třetí termín příměstského tábora v Jimramově jsme zahájili v pondělí 23.8.2021 ve sportovní hale školy. Celý tábor se
nesl v duchu divokého západu. I přes nepřízeň počasí jsme naplnili náš společný čas různými hrami, ať už seznamovacími,
či tematickými. Ve středu jsme podnikli výlet do Poličky, kde
jsme navštívili dvě interaktivní výstavy. Den jsme zakončili
zmrzlinou a těšili se na další dva dny. Čas plynul jako voda
a byla tu doba loučení. Doufáme, že si všichni tábor užili a příští rok se budeme těšit na nové i staré tváře. S přáním mnoha
úspěchu v nadcházejícím školním roce - Vaši vedoucí!
Na táboře v pondělí,
děti se tam střílejí.
Úterý a středa,
to vám byla věda!
Na výlet jsme vyjeli,
a moc si to tam užili.
Ve čtvrtek si pohrajeme,
v pátek zase zasmějeme.
A pak přijde loučení,
s táborem i se všemi.
Tom, Nika, Ivča
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Zpráva o výsledcích Lady Vondrové
V poslední informaci v březnu jsem se zmínil o plánovaných závodech v letní sezóně.
Prakticky všechny plány se dařilo splnit (MS štafet, ME
družstev, ME do 23 let, OH).
Lada Vondrová se nominovala na olympijské hry do
Tokia
Dívce ze Sedliště u Jimramova se splnil velký sen, jela na
olympiádu. Před 3 roky jí trenér sliboval, že bude-li poctivě
a tvrdě trénovat, dostane se na OH v roce 2024 do Paříže.
Bylo to v té chvíli hodně vzdálené, že tomu skoro ani nevěřila. Trenér se ale mýlil v jednom, Lada se mohla těšit z nominace na své první olympijské hry už dnes, o 3 roky dříve.
Tomu předcházely samozřejmě skvělé výkony a výsledky.
Ten největší úspěch se dostavil na Mistrovství Evropy
do 23 let, které se konalo ve dnech 8. - 11. 7. 2021 v hlavním městě Estonska Tallinnu.
Lada získala titul mistryně Evropy a zlatou medaili
v běhu na 400 m, ve kterém zvítězila ve vynikajícím osobním rekordu 51,19.
Druhou zlatou medaili z Tallinnu veze Lada za štafetu
4x400 m, kdy ve složení Vondrová, Jíchová, Veselá, Malíková, dokázala děvčata zvítězit ve výborném čase 3:30,11
(rekord ČR do 23 let). Lví podíl na tomto výsledku měla
právě Lada.
Dalším významným úspěchem byl start na ME družstev
1. ligy v rumunské Cluji 19. - 20. června, kde tým České republiky zvítězil a postoupil do Superligy mezi 8 nejlepších
družstev Evropy. Lada běžela 400 m (2. místo 52,11) a 4x400

m (3. místo) a patřila mezi nejvíce bodující členy českého
týmu.
Skvělý výkon předvedla také na mezinárodním mítinku
15. června v Kladně. Tam vybojovala v silné zahraniční konkurenci dvě 2. místa, na 400 m za 51,45 a na 200 m v osobním rekordu 23,37.
Hlavní cíle na letní sezónu Lada splnila na 100%, získat
zlatou medaili na ME do 23 let a vybojovat si účast na olympijských hrách.
K dosažení těchto cílů vedla skutečně tvrdá tréninková
příprava a v závodní sezóně k vyladění formy všechny přípravné závody.
Lada se neztratila ani na OH v Tokiu, po rozbězích na
400 metrů zářila a oslavovala a měla proč. Vylepšila si osobní rekord a časem 51,14 s přehledem pronikla do semifinále. Tady už se tolik nedařilo, ale být 23. na světě není vůbec
špatné.
Jaromír Jón

Zlatá včela 2021
Po výpadku soutěže Zlatá včela
2020 z důvodu koronavirových vládních opatření se letošní ročník konal,
i když s určitými omezeními.
Základní oblastní kola soutěže se
nemohla konat ve školách jako jiné
roky, protože byly zavřené. Pořadatelé
tedy zvolili On-line metodu, účastníci
soutěže se potýkali elektronicky. Základní oblastní kola proběhla v sobotu
22.5.2021 od 14 do 16,30 hodin, poté
byl soutěžní formulář uzamčen. O výsledném pořadí rozhodoval počet získaných bodů, v případě bodové shody
byl dalším kritériem čas vypracování.
Soutěžících bylo letos méně než
jiné roky, v kategorii starších žáků se
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zúčastnilo 95 soutěžících a v kategorii
mladších žáků 104. Do celostátního
kola postupovali pouze starší žáci, zatímco 12 nejlepších soutěžících v kategorii mladší žáci dostalo své ceny od
ČSV poštou.
31. ročník celostátní soutěže Zlatá včela se konal v SOU Nasavrky ve
dnech 18. – 20.6.2021. Všichni účastníci se hned po příjezdu podrobili testu na COVID-19. Naštěstí byli všichni
negativní.
Po úvodním seznámení s programem vyplnili mladí včelaři písemný
test a poté veřejně představili svoji písemnou práci se včelařskou tematikou.
Nejzajímavějšími pracemi se jevily té-
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mata „Příkrm rojového včelstva řasou
Chlorellou“, „Měření teploty v úlu e její
vliv na včelstvo“, „Použití plastových
rámků, jejich výhody a nevýhody“,
„Barvy pylu ve včelím plástu“ …, ale
všech 35 prací bylo zajímavých.
V sobotu dopoledne probíhala
vlastní soutěž: určování včelařsky významných rostlin, určování včelařských pomůcek, orientace ve včelích
nemocech, na cvičných rámcích popisovali stav v úlu. Pod mikroskopy popi-

sovali soutěžící jednotlivé části včelího
těla a v praktické části dokazovali svoji
zručnost při sbíjení rámků. Tradičně
největším oříškem bylo tipování medů.
Do dalšího kola, které se konalo
odpoledne, se probojovala šestice žáků
a ti ve včelnici manipulovali s rámky,
zhodnotili stav včelstva, značili trubce
a přelarvovali nejmladší larvičky na
chovnou loučku.
V neděli dopoledne došlo na vyhlašování vítězů. První místo získal Mar-

tin Ondrouch ze SVČ Lužánky Brno,
druhé místo vybojovala Tereza Šusterová z VKM Oderské Vrchy a bronzová
medaile za krásné třetí místo putovala
Pavle Šafrové z VKM Jimramov.
Poděkování samozřejmě patří nejen organizátorům soutěže, ale hlavně
všem obětavým vedoucím včelařských
kroužků, kteří ve svém volném čase vychovávají novou generaci včelařů.
Z časopisu VČELAŘSTVÍ 8/2021
čerpala Miroslava Procházková

Blahopřání
Zde zveřejňujeme jubilanty, kteří nám k tomu dali písemný souhlas.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
10. 8. 2021 p. Štěpán Plecháček, Jimramov

50 let

9. 9. 2021

70 let

p. Miroslav Schwarzberger, Benátky

1.10. 2021 p. Vladimír Ostatek, Jimramov

60 let

6.10. 2021 p. Lubomír Hejtmánek, Trhonice

89 let

7. 10. 2021 p. Josef Dobiáš, Jimramov

89 let

19. 10. 2021 p. František Dvořák, Ubušín

80 let

24. 10. 2021 p. Jaroslava Bartošová, Jimramov

60 let

3. 11. 2021 p. Zdeňka Homolková, Jimramov

86 let

6. 11. 2021 p. Ludmila Čuprová, Jimramov

70 let

Normální léto
V posledních týdnech vnímám intenzivněji mezi veřejností zlepšující se náladu, chuť plánovat, cestovat, setkávat
se a hlavně začínat jakékoli nové věci. Během léta a dvou
měsíců zasloužených prázdnin se díky postupnému rozvolňování všech omezení budeme moci těšit z řady kulturních,
sportovních i společenských akcí, které měsíce čekaly na
nový příznivější termín. Řadu z těchto většinou tradičních
aktivit podpořil i Kraj Vysočina. Aniž bych teď vyjmenovával jednotlivé akce, závody, festivaly, setkání nebo výstavy,
využiji prostor ve vašem periodiku k poděkování všem organizátorům těchto nejen prázdninových aktivit. Zatímco
loni a během jara muselo jít vše veřejné kvůli ochraně našeho zdraví na druhou kolej, teď se situace pomalu mění a já
jsem rád, že se do měst i malých vesniček vrací společenský

život. Osobně se na ten normální prázdninový život těším
už proto, že jsem se nechal ve své věkové kategorii naočkovat a současná pravidla mi umožňují, abych si prázdninové
akce užíval bez výraznějších omezení a ve zdraví. Myslím,
že stejně uvažovalo do poloviny června na Vysočině dalších
cca 213 tisíc osob, které už mají za sebou také očkování minimálně první dávkou vakcíny. Ke stejnému období bylo
u nás v regionu vyočkováno více než 308 tisíc dávek vakcíny.
Očkování je nejen podmínkou pro návštěvu většiny společenských akcí, ale je s největší pravděpodobností způsobem,
jak ochránit své zdraví i zdraví svých blízkých před novým
virem, případně před těžkým průběhem nemoci, kterou vir
může způsobit. V současné době pečuje pět krajských nemocnic na Vysočině v průměru denně o 6 osob s těžkým

7

Jimramovský zpravodaj

4/2021

průběhem COVID-19, další dvacítka pacientů je ošetřována
na standardních lůžkách. Je to obrovský posun k lepšímu.
Například v únoru, kdy pandemie v regionu gradovala, se
personál krajských nemocnic staral až o 130 vážně nemocných pacientů vyžadujících vysoce speciální intenzivní péči
a pro standardní péči bylo vyblokováno téměř 400 lůžek.
Budu velmi rád, pokud se potvrdí, že plošná proočkovanost
populace je jedním z těch nejdůležitějších nástrojů, které zabrání opakování loňské pandemie. Už teď se ukazuje, že díky
vakcíně se uleví tolik zatíženému regionálnímu zdravotnictví, a tak si i lékaři a zdravotníci budou moci odpočinout
a stejně jako my ostatní si užít klidného léta.
Těším se na okamžik, kdy zase budeme společně hrát,
zpívat a mačkat se na festivalech, fandit na fotbale, tleskat
a smát se v divadlech, užívat si ve zdraví volno na dovolených se vším, co k tomu patří.
Krásné, pokud možná normální léto,
Vám přeje Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

Deset námětů pro rozvoj Vysočiny, budoucnost očkování a kotlíkové dotace
Letos na jaře proběhlo 6. veřejné
fórum Zdravého Kraje Vysočina, které
se poprvé uskutečnilo online. Více než
160 účastníků z řad odborníků, zástupců neziskových organizací, měst, vzdělávacích i kulturních organizací, úřadů
i spolků se formou dvoudenní online
diskuze u jedenácti tematických kulatých stolů pokusilo formulovat náměty
na další rozvoj našeho kraje. Následným hlasováním bylo vybráno 11 témat, jejichž důležitost a skutečnou naléhavost musela ještě ověřit anketa mezi
širokou veřejností. Do té se během měsíce května zapojilo 1 040 oslovených
respondentů napříč celým krajem. Anketa byla přístupná na stránkách Kraje
Vysočina a informace o možnosti se do
ní zapojit zaplavily nejen sociální média, ale i regionální tisk. Veřejné fórum
Kraje Vysočina je pro mě a další členy
rady kraje i krajského zastupitelstva důležitým nástrojem, jak získat zpětnou
vazbu od občanů.
Jak tedy nakonec hlasování veřejnosti dopadlo a která témata budou
v hledáčku krajské samosprávy v následujících dvou letech:
1. Podpora zapojení veřejnosti a obcí
do praktické ochrany přírody
a související vzdělávání (podpora
drobných projektů – zadržení vody
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

v krajině, podpora biodiverzity,
meze, remízky, mokřady, obnova
polních cest).
Podpora infrastruktury pro aktivní
mobilitu, cestovní ruch a rekreaci
(cyklostezky, cyklotrasy, integrační
opatření pro cyklisty).
Výkup pozemků krajem ve zvláště
chráněných územích a dalších přírodně cenných pozemků za účelem
zajištění ochranářského managementu a zadržení vody v krajině
(budování zelené infrastruktury).
Absence akutních krizových lůžek
pro náhlé nepříznivé situace.
Pokračování v podpoře vlastníků
lesa jak při obnově a následné péči
o les, tak při kompenzaci újmy, která plyne ze špatného zpeněžení dřeva, dále vhodné nastavení finanční
podpory pro vlastníky lesů pro
správné a udržitelné hospodaření
v lesích s ohledem na budoucnost
a na klimatickou změnu a řádné plnění mimoprodukčních funkcí lesa.
Zvýšení atraktivity prostředí v regionu jako místa pro kvalitní život
a práci s cílem akvizice nových kvalifikovaných lidských zdrojů.
Zkvalitňování vysokorychlostního
připojení k internetu (budování optického vedení min. 100 MB/s, bílá

a šedá místa, legislativní problémy
s pokládáním optiky do výkopů
společně s dalším vedením, právní
pomoc ze strany kraje).
8. Podpora projektů, které budou zaměřené na metodickou podporu
učitelů, na síťování škol a sdílení
dobré praxe (např. návštěvy „ukázkových škol“), na zkvalitňování
výuky (alternativy k současnému
vyučovacímu procesu, mentoring,
formativní hodnocení...), včetně
zvýšení podpory učitelů ze strany
zřizovatelů.
9. Propojování a rozšiřování spolupráce firem a ostatních subjektů
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
a zlepšení informovanosti o možnostech podpory v této oblasti.
10. Podpora prevence obezity v populaci jako rizikového faktoru řady
onemocnění.
V rámci veřejné ankety bylo nabídnuto k posouzení i téma osvěty očkování v populaci a proočkovanosti obyvatel nejen proti COVID-19, ale také
proti dalším onemocněním. Z výsledků vyplývá, že informací má veřejnost
pravděpodobně dostatek. Vedení kraje
bude i přesto v komunikaci tématu očkování pokračovat a bude i nadále hle-
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dat další cesty, jak očkování k veřejnosti přiblížit. Během srpna (tedy v době
před vydáním tohoto periodika) by
mělo mít vedení Kraje Vysočina k dispozici dostatek údajů k zásadnímu
rozhodnutí týkajícímu se spuštění mobilního očkování ve vybraných částech
regionu. Za tímto účelem byla navázána spolupráce s neziskovou organizací
Podané ruce, která má s očkováním
formou výjezdů do konkrétních obcí
zkušenosti už v jiných krajích. Informace o případném spuštění mobilního očkování (bez nutnosti registrace)
zveřejní Kraj Vysočina do konce srpna.
Konkrétní zastávky a harmonogram
návštěvy očkovacího týmu ve vybraných obcích bude znám s dostatečným
předstihem, termíny a časy budou domluveny se starosty a starostkami.
Osobně mobilním očkovacím týmům
velice fandím a věřím, že se nám touto
cestou podaří přiblížit očkování další
skupině našich spoluobčanů.

Jimramovský zpravodaj
A ještě telegraficky několik informací ke KOTLÍKOVÝM DOTACÍM.
Už v září plánuje Kraj Vysočina vyhlásit
dodatečnou výzvu kotlíkových dotací,
v rámci níž rozdělí ještě 24 miliónů korun, které by měly vystačit na výměnu
minimálně 220 starých nevyhovujících
kotlů. Další zájemci si tak budou moci
vyměnit starý kotel na tuhá paliva za
tepelné čerpadlo, kotel na biomasu
s ručním či automatickým přikládáním nebo za plynový kondenzační kotel. Peníze na další výměny kotlů získal
Kraj Vysočina od ministerstva životního prostředí nad rámec původně přidělených peněz. Oproti předchozím
kolům kotlíkových dotací půjde opravdu o rozdělení relativně nízké částky.
Podmínky pro poskytování dotací,
které budou známé v září, by se neměly
v zásadních rysech lišit od současných
podmínek v rámci 3. kola kotlíkových
dotací. O čem však ještě nyní v polovině srpna není rozhodnuto, je způsob

podání žádosti. S ohledem na nízkou
alokaci je pravděpodobné, že příjem
žádostí bude probíhat pouze elektronicky. Na přípravu žádosti budou mít
žadatelé dostatek času, protože příjem
žádostí bude pravděpodobně zahájen
až v průběhu letošního října. Pro více
informací prosím sledujte krajské tiskoviny nebo internetové stránky www.
kr-vysocina.cz.
Pokračování kotlíkových dotací se
plánuje i v následujících letech, výrazně se však změní podmínky. Kraje by
podle pokynů ministerstva životního
prostředí měly v budoucnu rozdělovat
peníze na výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva pouze nízkopříjmovým domácnostem. Ostatní žadatelé
budou moci získat dotaci prostřednictvím programu Nová zelená úsporám,
který administruje Státní fond životního prostředí.
Vítězslav Schrek,
hejtman Kraje Vysočina

Podvody na seniorech
Podvodníci s legendou „vnuk“ znovu útočí na seniory
Staří lidé musí být velice opatrní a obezřetní a nesmí
uvěřit podvodníkům
Tisková zpráva – 6. srpna 2021
KRAJ VYSOČINA – Policisté apelují na všechny seniory, aby byli při telefonických hovorech s neznámými lidmi
obezřetní a vždy si pečlivě ověřili, s kým po telefonu skutečně hovoří, a to zvláště v případě, kdy po nich neznámý
volající požaduje peníze. A to i tehdy, když se volající snaží
představit jako blízký příbuzný seniora nebo kamarád příbuzného.
Policisté se v uplynulých týdnech setkali také s případy, kdy se pachatel vydával za vnuka či vnučku. Seniorovi
pachatel sdělil, že je v tíživé situaci po dopravní nehodě,
kterou způsobil. Pachatel požádal seniora o poskytnutí finančního obnosu na rekonvalescenci zraněné osoby, kterou poškodil způsobenou dopravní nehodou. Finanční obnos žádá téměř ihned, apeluje na rychlé předání, aby mohl
zraněnou osobu vyplatit. Cíl je jediný, a to pod falešnou
záminkou vylákat finanční hotovost. Pro finanční obnos
nejdou pachatelé nikdy sami, nýbrž pošlou nějakého kamaráda nebo známého.
Seniorům proto radíme, aby po takovémto telefonátu
ihned kontaktovali vnuka, který původně volal, nebo se

obrátili na nejbližší členy rodiny. V případě, pokud zjistí,
že nikdo z rodiny nevolal, tak je velmi důležité celou událost ihned oznámit na nejbližší policejní služebnu nebo na
linku tísňového volání 158.
Nápad této trestné činnosti se v posledních letech sice
výrazně snížil. Zásluhu na tom má zejména cílená prevence ze strany policie, která je z velké části zaměřena na
osaměle žijící a pohybově omezené seniory. Policisté Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina se v rámci besed
a přednáškové činnosti snaží napříč celým krajem zvýšit
právní vědomí seniorů, kteří bydlí především na malých
vesnicích, odlehlých částech měst a také těm seniorům,
kteří se již obětí trestného činu stali.
Podvodníci ale využívají i jiných legend. Mohou se vydávat
například za pracovníky různých energetických společností.
Poškozenému uvedou, že na jeho odběrném místě je evidován
nedoplatek za odebraný plyn, elektřinu nebo vodu a požadují
jej zaplatit s výhružkou odpojení energií. Senioři většinou pod
tímto nátlakem požadovaný finanční obnos zaplatí.
Policisté by v této souvislosti chtěli na seniory důrazně
apelovat, aby byli ve vztahu k cizím lidem nebo k osobám,
u nichž si nemohou osobně ověřit jejich totožnost, velice
obezřetní. Senioři by neměli otevírat dveře domu nebo
bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo za nimi je. V žádném případě by neměli neznámé osoby zvát do svých domovů a při každém opuštění domu by za sebou měli uza-
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mknout dveře. Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný
a žádá je o půjčení peněz, měl by si senior tuto informaci,
vždy ještě před předáním hotovosti, osobně ověřit. Je také
vhodné trvat na předání peněz přímo tomu člověku, který
o půjčku požádal, a v žádném případě je nepředávat někomu jinému. Vydání peněz neznámé osobě s sebou totiž
nese velké riziko toho, že senior o své úspory přijde.
Je důležité mít na paměti, že pachatelé jsou velmi dobře
připravení a budou o krok před vámi. Dokáží velmi rychle reagovat i na nečekané situace, nevypadají většinou na
první pohled podezřele, mají příjemné vystupování, jsou

komunikativní, milí, slušně oblečení a působí dobrým
a seriózním dojmem. V případě jakéhokoliv podezření na
páchání této trestné činnosti na nic nečekejte a ihned kontaktujte policii na tísňové lince 158.
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
nprap. Mgr. Martin Hron
vrchní inspektor
tel: 974 261 209
mobil: 725 103 451
e-mail: martin.hron@pcr.cz

Kyberkampaň
Útoky na klienty bank narůstají
Kyberkampaň startuje také na
Vysočině – lidé musí být obezřetní
a opatrní
Tisková zpráva – 19. červenec
2021
KRAJ VYSOČINA – Útoky na
klienty bank v poslední době narůstají a jsou velmi sofistikované.
Masivní přesun různých aktivit do
online prostředí je umocněný pandemickou situací, a vytvořil tak ideální
podmínky pro nejrůznější hackery
a podvodníky. Pachatelé přicházejí
s propracovanými metodami, které není snadné prokouknout. Jejich
oběti často přicházejí o nemalé finanční prostředky nebo zneužitelné
osobní údaje. Roste zejména počet
tzv. phishingových a vishingových
útoků umocněných metodami spoofingu. Tyto útoky se nevyhýbají ani
obyvatelům Kraje Vysočina.
Vishing je technika založená
na vyvolání strachu a zpanikaření
oběti. Klientovi útočník často volá
v neobvyklý čas a vydává se za bankéře, případně za policistu. S pomocí osobních údajů o klientovi, které
získal například v internetovém prostředí, mnohdy ze sociálních sítí, si
získá jeho důvěru. Ten pak snadno
uvěří, že jeho účet byl napaden a jediné, co jeho prostředky „zachrání“,
je jejich odeslání na účet, který mu
falešný bankéř sdělí. Útočník klienta následně instruuje, jak transakci
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autorizovat. Praktiky útočníků se
ale mohou lišit. Útočníci někdy cílí
na údaje k platební kartě, jindy na
přihlašovací údaje do internetového
bankovnictví. Objevují se i případy,
kdy útočník svou oběť přesvědčí, aby
ze svého účtu vybrala hotovost a vložila ji vkladomatem na bitcoiny.
Jeden takový případ zadokumentovali před nedávnem kriminalisté na
Vysočině. Ženu kontaktoval telefonicky „údajný“ pracovník banky, který
ji oznámil, že její bankovní účet byl
napaden. V rámci hovoru ženu navedl k dalším krokům, aby své peníze
ochránila. Ženu přesvědčil, aby peníze
z účtu vybrala a poté podle jeho přesných instrukcí vložila do vkladomatu
na bitcoiny. Žena tak přišla o částku
ve výši 600 000 korun. Když následně
kontaktovala banku, tak zjistila, že se
stala obětí podvodníků. Útočníky je
ve chvíli, kdy jsou útoky dokonány,
velmi obtížné odhalit a sankcionovat,
natož od nich získat zpět zcizené finanční prostředky jejich obětí.
Proto je velice důležitá prevence
a cílená osvěta. Jako velmi efektivní se zejména u tzv. phishingových
a vishingových útoků na vlastníky
bankovních účtů, kteří jsou v posledních měsících častým terčem podvodníků, ukazují účinná preventivní
opatření. Pouze připravený a informovaný člověk dokáže včas odhalit
podvodný telefonát, SMS zprávu či
e-mail, a tím zabránit ztrátám.
Z tohoto důvodu vznikla osvě-

tová „Kyberkampaň“, která kromě
informační materiálů a varujících
videospotů přináší také interaktivní tréninkový nástroj KYBERTEST,
prostřednictvím kterého si každý
může vyzkoušet, zda by dokázal odhalit podezřelé prvky poukazující na
podvodnou komunikaci. Na KYBERTEST odkáží zájemce také všechny
informační materiály kampaně prostřednictvím QR kódu.
Novinkou v šíření informací
k závažnému tématu phishingových
a vishingových útoků jsou papírová
prostírání v grafické úpravě navazující na ostatní vizuály kampaně, které
budeme distribuovat do restaurací
a kaváren. Také papírové prostírání
nabídne prostřednictvím QR kódu
okamžité propojení na KYBERTEST.
Návštěvník stravovacího zařízení se
tak během čekání na jídlo či oblíbený
nápoj bude moct informovat o aktuálních metodách podvodníků. Tato
kampaň startuje tento týden také
v Kraji Vysočina.
Nejčastější typy útoků na klienty
bank:
Telefonáty podvodných bankéřů
či údajných policistů (vishing)
Útočník vás chce vystrašit a zároveň vzbudit důvěru, že je tím, kdo
vám pomůže ochránit peníze na
účtu. Pod záminkou napadení vašeho účtu či podezřelé transakce vám
zavolá v nezvyklý čas a představí se
jako pracovník banky, či policista.
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Na hovor se dobře připraví – zná vaše
jméno, adresu nebo číslo bankovního
účtu. Může volat z čísla podobného
či stejného, jako má vaše banka, dokonce vás vyzve k identifikaci, jako
to dělají banky. S vaší získanou důvěrou vás pak bude tlačit k okamžitému převedení zůstatku na bezpečný
účet, který je ale ve skutečnosti jeho.
Scénáře se mohou lišit – útočník po
vás bude chtít vaše přihlašovací údaje, údaje z vaší platební karty či potvrzovacích SMS, případně umožnit
vzdálený přístup k vašemu PC. Závěr
je ale stejný – své peníze již pravděpodobně nikdy neuvidíte.
Podvodné mobilní aplikace
Jedním z velmi aktuálních triků
útočníků jsou i malwarem infikované
mobilní aplikace či jejich aktualizace,
které si nejčastěji stáhnete z neoficiálních obchodů s aplikacemi a webových stránek. Výjimkou ale nejsou
ani podvodné aplikace nainstalované
přímo z oficiálního obchodu. Pokud
v telefonu nemáte nainstalovaný bezpečnostní software, který by vás varoval, a při instalaci aplikaci udělíte
vysoká oprávnění – například aplikaci pro nahrávání hovorů i přístup
k fotoaparátu či SMS – dokáže odcizit vaše přihlašovací údaje do bankovnictví, obejít dvoufázové ověření
či získat potvrzovací SMS zprávy. Aplikace proto nakupujte nejlépe jen na
Google Play či App Store, čtěte jejich
recenze a nedávejte jim více oprávnění, než potřebují.
Falešné stránky internetového
bankovnictví
Jedná se již o známou útočnou
metodu, přesto se může stát, že se
díky své nepozornosti nachytáte.
Útočník chce získat vaše přihlašovací
údaje s pomocí falešné webové stránky banky. Ta může na první pohled
vypadat úplně stejně jako skutečný
web vaší banky, včetně loga a barev.
Na druhý pohled ji ale odhalit lze –
URL adresa webu se bude odchylovat
od oficiálního názvu či zkratky banky, na stránce jsou překlepy, v řádku s adresou nebude visací zámeček
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označující bezpečnostní certifikát
webu, nýbrž upozornění apod. Pokud
se přes takové stránky přesto přihlásíte, získá útočník vaše přihlašovací
údaje do internetového bankovnictví.
Pomocí dalších podvodných technik
mu pak stačí získat váš potvrzovací
kód či autorizační SMS a cestu k vašim penězům na účtu má volnou.
E-maily plné virů a podvodných
odkazů
V tomto případě jdou útočníci
cestou kvantity nad kvalitou – rozešlou podvodné e-maily na mnoho
adres včetně té vaší, kterou získali například z vašeho profilu na sociálních
sítích, a čekají, kdo se chytne. Dávno
už se nejedná jen o výzvy k převzetí
dědictví po vaší zapomenuté tetičce
či nabídky k sňatku od nigerijských
princů, plné překlepů a gramatických
chyb. E-maily se tváří jako oficiální
zprávy banky, pošty nebo třeba obchodního řetězce. Obsahují odkazy
na falešné stránky, kde máte zadat
platbu či se přihlásit do internetového
bankovnictví, případně vyzývají ke
stažení přílohy, která je ale samozřejmě infikovaná virem či malwarem.
Pokud trik včas neodhalíte, útočníci
získají vaše přihlašovací údaje či údaje z platební karty.
Falešné profily na sociálních sítích
Útočníci typicky vytvoří falešný
profil osoby, kterou znáte. Z tohoto profilu vás pak žádají o vyplnění
formuláře či zaslání finanční částky
na pomoc, případně pod záminkou
výhry v soutěži posílají odkazy směřující na falešné stránky, kde již jen
čekají, až zadáte vaše údaje z platební karty či jiné důvěrné údaje. Pokud
podobnou výzvu obdržíte, raději si ji
s danou osobou telefonicky ověřte.
Podvodníci mohou ale falšovat i profilové stránky bank, přes ně se můžete
dostat na falešné internetové bankovnictví či podvodnou platební bránu.
Získání nadvlády nad vaší platební kartou v mobilu
Získá-li útočník vaše údaje o platební kartě, pokusí se ji pravděpodob-

ně tzv. digitalizovat, tedy ji nahrát do
svého telefonu, resp. do Google Pay
či Apple Pay. Pokud se mu následně
podaří registraci potvrdit aktivačním
kódem (zasílaným do internetového
bankovnictví či SMS), ke kterému
se dostane pomocí nějaké podvodné
techniky, bude již moci „vesele“ platit svým telefonem a odčerpávat vám
peníze z účtu, dokud si toho nevšimnete.
Dodržujte tyto zásady a vaše
údaje i peníze budou v bezpečí:
Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do internetového
bankovnictví ani čísla ze své platební
karty. Banky se na ně opravdu NIKDY neptají, a to ani telefonicky, ani
e-mailem, ani SMS či jinými zprávami. Zároveň nikdy neposílají odkazy
na weby, kde jsou údaje vyžadovány!
Nereagujte na telefonní hovory, e-maily ani zprávy, kde se vás někdo
pokouší vmanipulovat do situace, že
jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky
pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše
peníze skutečně v ohrožení, banka by
již zareagovala dávno a bez vaší pomoci.
Nezadávejte ani v aplikaci nepotvrzujte platby, které vám někdo bude
diktovat po telefonu. Stejně tak nedávejte nikomu vzdálený přístup do
vašeho počítače.
Mějte aktualizovaný software
a antivirus v PC i telefonu. Aplikace
stahujte jen z oficiálních zdrojů a nedávejte jim více oprávnění, než potřebují.
Buďte vždy v pozoru, nenechte
se zviklat ani nalákat. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku či volejte linku Policie ČR - 158.
Krajské ředitelství policie
Kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková
vedoucí oddělení - tisková mluvčí
tel: 974 261 207
mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz
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RADPRO BEZPEČÍ VAŠICHPENĚZ

]. Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do
čísla ze své platební karty. Banky se na n ě neptají, a
odkazy na weby. kde jsou vyžadovány!
2. Nereagujte na telefonní hovory, e-mally ani zprávy. ků: : ' ' '
vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostřed _
'
další kroky pro jEjICh záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení. banka zareagova a.
dávno u ž bez vás.
3. Pány svého účtu jstejen vy. Nezadávejte ani v aplikaci nepotvrzujte platby; .
někdo bude diktovat po telefonu. ani nikomu nesdělujtei či n'e'jpřeposílejte po _-.
kódy 2 SMS. Stejně tak nedávejte nikomu vzdálený přístup do vašeho počítače,
4. Mějte aktualizovaný software a antivirus. A to i na telefóny!

5. V případě pochybnosti vždy kontaktujte svou banku či v.
útočník dokáže napodobitjakékoliv telefonní číslo (tzv. spooňng) Cl e-mail, Vč. tě
banky.

bankéřů
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Kriminalita na Vysočině se snížila o třináct procent
Objasněnost v Kraji Vysočina dosáhla v prvním pololetí více než 52 procent
Tisková zpráva – 19. červenec 2021
KRAJ VYSOČINA – Kraj Vysočina se stále řadí mezi
nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky. Za
první pololetí letošního roku se snížil počet evidovaných
trestných činů ve srovnání s rokem 2020, a to o 13,4 procenta. Policistům na Vysočině se daří trestnou činnost objasňovat, když nejvyšší objasněnosti – více než sedmapadesát procent – dosahují letos za první pololetí policisté
na územním odboru v Pelhřimově. Vyplývá to ze statistiky
kriminality za první pololetí letošního roku.
V Kraji Vysočina vyšetřovali policisté za první pololetí
letošního roku celkem 2 240 trestných činů, což je ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 348 případů méně. Meziročně jde o snížení nápadu trestné činnosti
o 13,4 procenta. Letos se za prvních šest měsíců podařilo
v našem kraji objasnit 1 168 trestných činů, a objasněnost
tak dosáhla 52,1 procenta. V prvním pololetí letošního
roku se policistům podařilo dodatečně objasnit dalších 312
trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích
letech.
„K poklesu nápadu kriminality došlo napříč celou naší
republikou, proto Vysočina není v tomto ohledu výjimkou.
Dosaženými výsledky se opětovně řadíme mezi nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky,“ komentoval
statistická pololetní data plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek
ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování s tím,
že za velice negativní jev lze označit přesun pachatelů trestné činnosti do virtuálního prostředí internetu a sociálních
sítí. „I když se věnujeme velmi intenzivně oblasti prevence
v této oblasti a veřejnost upozorňujeme na možná rizika
různých podvodných telefonátů, na snahy pachatelů získat
jejich osobní údaje a údaje k bankovním účtům a platebním kartám, lidé jsou stále neopatrní, a často tak přicházejí
o své celoživotní úspory,“ doplňuje plk. Mgr. Pavel Peňáz.
Na snížení nápadu trestné činnosti mělo v našem kraji i v celé České republice vliv hned několik faktorů. Mezi
ty nejzásadnější patřily dopady mimořádných a krizových
opatření související s výskytem onemocnění COVID-19.
Tyto faktory měly vliv na menší mobilitu osob v České
republice a k omezení vstupu občanů ostatních zemí do
České republiky. Kromě toho se od října loňského roku
novelou trestních předpisů zvýšila hranice škody, která se
vztahuje k rozlišení právní kvalifikace skutku na přestupek
a trestný čin. Určitá protiprávní jednání se způsobenou
škodou nepřesahující 10 000 korun jsou od října kvalifikována jako přestupek na úseku majetku.
K mírnému nárůstu nápadu trestné činnosti došlo
v průběhu prvního pololetí letošního roku v našem kra-
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ji v oblasti násilné trestné činnosti. Od ledna do konce
června jsme vyšetřovali 275 násilných trestných činů, což
je o čtrnáct trestných činů více než za stejné období loňského roku, což vyjádřeno procenty představuje zvýšení
o 5,4 procenta. Celkem 160 násilných trestných činů se
podařilo objasnit, a objasněnost tak dosáhla 58,2 procenta. Dalších 42 násilných trestných činů se policisté
objasnili dodatečně - jde o události, které se staly v předchozích letech.
V průběhu letošního prvního pololetí jsme v našem
kraji vyšetřovali pět zločinů vraždy. Všechny případy se
kriminalistům podařilo objasnit. V prvním pololetí roku
2021 jsme vyšetřovali třináct případů loupežných přepadení, což je o jeden případ méně než za první pololetí loňského roku. Celkem devět loupežných přepadení se
podařilo objasnit, což představuje objasněnost ve výši 69,2
procenta. Podařilo se objasnit také jednu loupež, která se
stala v našem kraji v předchozím roce.
Mírný pokles jsme letos zaznamenali u trestných činů
úmyslného ublížení na zdraví. Od ledna do konce června jsme letos vyšetřovali 101 případů, což je o 11 případů
méně než za stejné období roku předchozího – pokles o 9,8
procenta. Celkem 59 případů se nám podařilo objasnit, což
představuje objasněnost 58,4 procenta a dalších 22 případů úmyslného ublížení na zdraví jsme objasnili z minulých
let. K poklesu došlo letos v případech kvalifikovaných jako
přečin porušování domovní svobody, kde jsme letos vyšetřovali 39 případů, což je pokles o tři případy ve srovnání
s prvním pololetím roku 2020 – vyjádřeno procenty jde
o nárůst o 7,1 procenta. Devatenáct letošních případů
jsme objasnili. Podařilo se objasnit také čtyři případy z minulých let.
V prvním pololetí letošního roku došlo na Vysočině
k výraznému nárůstu počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o více než 52 procent. Letos jsme
zatím vyšetřovali 87 případů mravnostních trestných činů
a 44 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho
druhu trestné činnosti dosáhla 50,6 procenta. Objasnili
jsme dodatečně také sedmnáct mravnostních trestných
činů z minulých let. Z 87 skutků prověřovaných nebo vyšetřovaných na úseku mravnostní kriminality jich 13 bylo
kvalifikováno jako trestný čin znásilnění a dalších 24 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji
mezi osobami nezletilými, které bývají ve většině případů
mladší patnácti let. K páchání tohoto druhu trestné činnosti byly využity také informační technologie a sociální
sítě. Z těchto případů tzv. “kybermravnostní“ trestné činnosti se nejčastěji jednalo o případy kvalifikované jako
sexuální nátlak, šíření pornografie a ostatní mravnostní
trestné činy (výroba a jiné nakládání s dětskou pornogra-
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fií, zneužití dítěte k výrobě pornografie), z jejichž podstaty
jsou poškozenými osobami děti mladší osmnácti let.
Na území Kraje Vysočina došlo letos k výraznému snížení nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné
činnosti, a to o 22,4 procenta. Letos jsme za prvních šest
měsíců roku vyšetřovali v našem kraji celkem 696 trestných činů v oblasti majetkové činnosti a 205 skutků se
podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni
29,5 procenta. Dalších 97 případů majetkové kriminality
z předchozích let jsme objasnili dodatečně.
Na majetkové trestné činnosti se 198 případy podílejí
krádeže vloupáním (pokles o sedm procent), 253 případy
krádeže prosté (pokles o 38,7 procenta), 24 případy pak
krádeže vloupáním do chat (mírný nárůst o 4,3 procenta), 34 případy krádeže vloupáním do rodinných domů
(pokles o 8,1 procenta), 26 případy krádeže vloupáním do
motorových vozidel a 29 případy krádeže automobilů. Celkem 17 krádeží automobilů kriminalisté letos objasnili, což
představuje objasněnost ve výši 58,6 procenta. Dalších 14
případů trestných činů představují krádeže věcí z motorových vozidel, kdy se dva případy podařilo policistům objasnit, a objasněnost dosáhla 14,3 procenta.
V letošním roce se na Vysočině snížil nápad trestné
činnosti v oblasti ostatních trestných činů – snížení o 15,8
procenta. Letos jsme jich v kraji vyšetřovali celkem 448,
což bylo v meziročním porovnání o 84 případů méně. Policisté 317 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 70,8 procenta a dodatečně objasnili
dalších 54 skutků z předchozích let. Do této oblasti trestné
činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví,
sprejerství nebo ohrožování výchovy mládeže.
Na úseku drogové kriminality letos policisté v našem
kraji vyšetřovali 93 trestných činů, což bylo ve srovnání
s rokem předchozím o 16 skutků méně než za první pololetí v roce 2020. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla hranici 69,9 procenta. V tomto případě se
jedná o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost
patří mezi latentní kriminalitu a policisté pachatele odhalují na základě vlastních operativních poznatků a důkladné systematické práci kriminalistů, kteří se aktivně věnují
vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti.
K poklesu počtu případů dochází v našem kraji u trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kdy jsme letos za prvních šest měsíců vyšetřovali celkem 214 případů, když objasněnost dosáhla 87,9 procenta.
K poklesu případů došlo v letošním roce u sprejerství –
vyšetřujeme 66 případů, což představuje meziroční pokles
o 14 případů (vyjádřeno procenty jde o pokles o 17,5 procenta). Objasnit se letos podařilo 24 případů a objasněnost
dosáhla 36,4 procenta. Dva případy se podařilo letos objasnit z předešlých let.
K výraznému poklesu nápadu trestné činnosti došlo
v letošním roce v Kraji Vysočina v oblasti hospodářské
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trestné činnosti. Kriminalisté za první pololetí roku vyšetřovali celkem 262 trestných činů, což je o 63 méně než za
stejné období roku 2020. Vyjádřeno procenty tento pokles
činil 19,4 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje za hranicí 44,3 procenta. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali
hospodářské podvody, úvěrové podvody, dotační podvody,
ale také daňovou trestnou činnost.
K poklesu počtu skutků došlo letos za půl roku v oblasti zbývající kriminality – vyšetřujeme 472 případů, což je
o 44 méně než v roce 2020. Největší počet případů v této
oblasti se týká přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky
– 190 případů a zanedbání povinné výživy – 154 případů.
Srovnání nápadu trestné činnosti v Kraji Vysočina za
období od 1. ledna do 30. června:
2017 2018 2019 2020 2021
počet trestných činů

2 946 2 805 3 067 2 588 2 240

objasněno

1 665 1 453 1 698 1 415 1 168

% objasněnosti

56,5 51,8 55,4 54,7 52,1

objasněno dodatečně

353

objasněno celkem

337

368

342

312

2 018 1 790 2 066 1 757 1 480

Srovnání nápadu trestné činnosti na jednotlivých
územních odborech Krajského ředitelství policie Kraje
Vysočina za období od 1. ledna do 30. června 2020:
Jihlava Třebíč

Žďár H.
Pelhřimov Kraj
n. S. Brod

Počet trestných činů

592

424

369

444

411

2 240

Objasněno

305

225

196

207

235

1 168

% objasněnosti

51,5

53,1

53,1 46,6

57,2

52,1

objasněno
dodatečně

82

69

56

61

44

312

objasněno
celkem

387

294

252

268

279

1,480

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková
vedoucí oddělení - tisková mluvčí
tel: 974 261 207
mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz
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Srdce ve tvé dlani
Každý z nás má v sobě uloženou
vzpomínku na místo, které ho oslovilo a kam by se chtěl z nejrůznějších
důvodů vrátit. Já jsem během jednoho
mého výletu před 5 lety takové místo
našla na Slovensku. Určitě se tam chci
ještě vrátit, připomenout si znovu atmosféru, projít se v ulicích města, posedět v kavárně a potkat stejně báječné
a srdečné lidi.
Pro splnění přání se někde hází
mince do kašny, ale tady jsem viděla
místo, kam si lidé pro naplnění svých

snů připínali zámečky. I já jsem si ho
tam tenkrát se svým záměrem a touhou zamkla a klíček zahodila. Zůstane
tam navěky.
Místa s podobným záměrem jsem
pak viděla v Praze, kam se zámky věšely na most na zábradlí, nebo i jinde
ve světě. A pak přišel nápad dát tuhle možnost i jiným úžasným místům
u nás. S touto myšlenkou vznikl náš
projekt Srdce ve tvé dlani.
Přesně vystihuje to, že vše máme
jen ve svých rukou.

Je jen na vás, jestli pro vás bude připevněný zámeček symbolizovat úžasně
strávené chvíle v daném místě, s milovanou osobou na zpečetění své lásky,
nebo to bude jen tak pro radost, nebo
že jste na výletě s vnoučaty.
Každý by si měl najít to svoje a vůbec zde nezáleží na věku.
Náš panel ve tvaru srdce vám dává
možnost vytvořit si svoje osobní místo
pro vaši fantazii a vaše přání, přinášet
radost a chvíle pohody a zároveň vás
propojit s úžasnými místy naší země,
kam se budete rádi vracet.
Martina a Jana, MaJa – art
Doplnění
S nápadem umístit v parčíku za
budovou horní školy v Jimramově
drátěné srdce a na něj věšet zámečky
přišla paní Martina Chmelíčková, jimramovská rodačka.
Zámečky jsou k zakoupení za cenu
61,- Kč v Síni rodáků, mimo sezónu
po telefonickém kontaktu 604 888 933
nebo po mailové dohodě na prochazkova@jimramov.cz.
Miroslava Procházková

V letošním roce si připomínáme 50 let od úmrtí sochaře Františka Žemličky
František Žemlička se narodil 27.
února 1892 v Jimramově/ Benátkách č.
p. 8 manželům Františkovi a Antoníně
(rozené Makovské ze Ždánic) Žemličkovým. Tatínek byl bednář. František
měl dvě starší sestry – Emílii a Toničku.
Rodina se záhy přestěhovala do
Daňkovic, kde si otec pronajal hostinec. František navštěvoval daňkovickou jednotřídku, zde si jeho učitel
František Vítek povšiml výrazných výtvarných vloh a podporoval je. V roce
1906 se Žemličkovi přestěhovali do
Poličky. Zde navštěvoval František
měšťanku, jeho učitelem kreslení byl
Karel Stárka. O prázdninách 1909 se
František přihlásil do kurzu „mode-
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lování, žíhání a vrubořezu“ k profesoru
Karlu Kunhartovi, poličskému rodáku,
který učil řezbářství a modelování na
nábytkářské škole v Chrudimi. Modelování se mu zalíbilo, a proto se rozhodl
být sochařem.
Na Uměleckoprůmyslové škole
v Praze studoval v letech 1910 – 1913.
Ve třetím ročníku přešel na Akademii
výtvarných umění k profesoru Václavu
Myslbekovi, kterému asistoval Žemličkův krajan Jan Štursa z Nového Města
na Moravě, s kterým se František spřátelil. Zde studoval v letech 1913 – 1914
díky získanému stipendiu.
Po vypuknutí první světové války
narukoval na vojnu do Písku k 11. pěšímu pluku. V listopadu 1918 se vrátil
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zpět na akademii, kterou už vedl tehdy 38letý Jan Štursa.
Zde získal v roce 1919 školní cenu za sochu Matky a v roce
1921 za sousoší Loučení (motiv matky loučící se se synem,
rukujícím na frontu).
V roce 1921 po absolutoriu získal půlroční cestovní stipendium z Hlávkovy nadace, díky kterému odjel na studijní pobyt do Itálie a Německa. V červenci 1925 se zúčastnil
Horácké krajinné výstavy spolu se spolužákem Vincencem
Makovským, jejich práce byla vysoce ohodnocena. Přesto
nezískával žádné větší zakázky a tvořil pouze pamětní desky, malé pomníky, medaile a drobné plastiky. Příjmy sotva
stačily na živobytí, zvlášť když musel živit manželku a dceru
(oženil se v roce 1924 s Věrou Weihrauchovou z Prahy, dcera
Věra se narodila o rok později). Proto si našel stálé zaměstnání ve Filmových ateliérech na Barrandově a v Hostivaři,
kde v letech 1938 – 1949 vytvářel filmové dekorace.
V padesátých letech spolupracoval se slavnějšími kolegy,
většinou jim zvětšoval z modelů do žádoucích měřítek monumentální práce. Pomáhal tak Karlu Pokornému, Otakaru
Španielovi, Janu Laudovi a Vincenci Makovskému. Do roku
1958 provedl na devadesát mistrovských zvětšenin soch
a pomníků, které zdobí sady a náměstí v celé republice. Například Makovského socha Vítězství na Moravském náměstí v Brně (model podle Makovského návrhu vytvořil spolu s dalším novoměstským rodákem Arnoštem Košíkem).
Zvětšoval i model monumentálního Stalinova pomníku
v Praze na Letné, kterou vytvořil Otakar Švec.
Z jeho vlastních prací můžeme vidět pamětní desku
studentů reálky padlých v první světové válce ve vestibulu
Gymnázia v Novém Městě na Moravě, pamětní desku padlého legionáře Františka Seidla v Novém Městě na Moravě,
pamětní desku dalšího padlého novoměstského legionáře
Antonína Beranovského, náhrobní desku rodiny Berano-

vých v Novém Městě na Moravě, či pamětní desku Františka
Mikeše v Radňovicích.
V roce 1957 se František Žemlička odstěhoval do Opavy,
kam ho přivedla práce na zvětšování sochy Klementa Gottwalda od Vincence Havla.
V tomto městě žil až do 19. července 1971, kdy zemřel.
Ačkoli sám vytvořil několik desítek pamětních desek, ta
jeho na rodném domě v Jimramově chybí.
Miroslava Procházková

VŠEOBECNÉ NAPĚTÍ
Motto:
Děkuji, děkuji za bolest,
jež učí mne se tázat...
Karel Kryl
Válka v Perském zálivu mne zastihla ve svízelné situaci. Bylo to na
konci února 1991 a moje pracovní neschopnost po operaci páteře trvala už
tři měsíce. Zrovna v době, kdy na televizní obrazovce běžely žhavé reportáže
o bojích v Kuvajtu a Iráku jsem ležel na
podlaze obývacího pokoje koníkovské
myslivny. Byl jsem zchromlý. I jednoduché pohyby mi činily potíže. Přesto
jsem se pokoušel cvičit zádové a břišní
svalstvo.

Do cviků, které mi byly pro období
rehabilitace doporučeny, jsem vložil veškerou vůli. Podložen silnou molitanovou
podložkou jsem cvičil opravdu poctivě.
Na čele se mi námahou perlil pot a ve
svalech jsem cítil bolestivé pnutí. Dělal
jsem však všechno pro to, abych se po
operaci výhřezu meziobratlové ploténky
mohl opět vrátit do práce. Toužil jsem
znovu žít plnohodnotným životem.
Po sérii namáhavých cviků jsem si
vleže na zádech dopřál krátký odpočinek. Můj, tehdy dvanáctiletý syn, byl
v pokoji přítomen. Pozoroval mne po
celou dobu cvičení a teď si ke mně přisedl na podlahu. Je introvertní po mamince a moc toho nenamluví.

Tentokrát měl výjimečně jakousi
„povídavou náladu“ a nejspíš v návaznosti na nedávnou ostřejší výměnu názorů mezi námi, rodiči, spustil:
„Hezký ženský bejvají obyčejně zlý,
ty škaredý jsou hodný. Jenže když seš
mladej, tak si vezmeš tu hezkou. Pak,
když seš starší, už by sis vzal radši tu
škaredou, jenže už se nechceš znova
ženit, takžes utřel. Ta hezká ženská už
vypadá stejně, jako ta škaredá, jenže je
pořád zlá. Ta škaredá je pořád hodná.
Bejvá to většinou, není to vždycky, ale
bejvá to většinou. Tys utřel už na začátku, když sis vzal tu hezkou, jenže tos
nevěděl, žes utřel, tos poznal až během
života…“
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Vyrazil mi svou filozofií dech... Nezbylo mi, než mu dát zapravdu, v oblasti rodinných vztahů jsem skutečně
„utřel“. Teď zbývalo udělat všechno pro
to, abych „neutřel“ i v pracovním procesu. Namáhavých cviků jsem se nacvičil
ještě dost a dost. Po překonání prvních
šesti týdnů, které mne dělily od operace,
nastoupilo další období. Byla to zdlouhavá fáze mé rekonvalescence, kdy jsem
svoji tělesnou zátěž úměrně stupňoval.
V dubnu a květnu jsem absolvoval
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lázeňský pobyt a už v červnu mi bylo
dopřáno ulovit slabého srnce, paličkáře.
Nebyla to sice žádná význačná trofej, ale
ta radost, že už zase mohu lovit bez cizí
pomoci, ta pro mne byla k nezaplacení...
Rok se s rokem sešel a napětí na
mezinárodní politické scéně pominulo.
Už jenom občasnou vzpomínkou jsem
se vracel do doby, kdy jsem cvičíval na
podlaze obýváku. Cesty Osudu jsou nevyzpytatelné a nám, lidem, nepochopitelné. To, co jsem si musel vytrpět, mi

bylo souzeno nejspíš proto, abych si
více vážil svého zdraví, toho především.
Vždyť všechno ostatní se s touto hodnotou vůbec nedá srovnat...
Pavel Sztwiertnia
To byla poslední povídka z knihy
V šeru temných hvozdů, kterou lze
zakoupit v kterémkoli knihkupectví,
nejlépe ale přímo v třebíčském vydavatelství Akcent, telefonicky 568 844 553,
akcent@vydavatelstviakcent.cz.

Pouťové sousedské posezení
Dne 4. 9. 2021 proběhlo v parku Bludníku tradiční
Sousedské posezení, jelikož už bylo už po prázdninách, tak
jsme ho pojali pouťově.
Pro děti bylo připraveno několik stanovišť, kde si mohly
vyzkoušet svoji šikovnost, ať už při střelbě ze vzduchovky
na balónky, závodech v jezení limonády z talíře, vytvářením velkých bublin, házením míčků do terče, dále balanc
na slighline či šikovnost při lovení skleněných rybiček.
Odměnou jim pak bylo „tetování“.
Odpoledne oživil svou produkcí kouzelník Jiří Krejčí
z Lubné.

K poslechu i tanci pak zahrála country skupina Prameny z Prahy.
Slunečné sobotní odpoledne se přehouplo do chladného večera, ale snad to nikomu nevadilo, vždyť se návštěvníci mohli zahřát občerstvením, které připravili fotbalisté
v místní boudě.
Doufám, že se akce všem líbila a že se brzy sejdeme na
Uspávání Broučků, které plánuje uskutečnit v měsíci říjnu
Kulturní komise.
Za Kulturní komisi
Miroslava Procházková
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© ŠKODA Plus
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ŠKODA FABIA COMBI AMBITION PLUS

1.0 TSI/70KW
Cena

319000Kč

Do provozu

2/2020

Tachometr

:—

ŠKODA SCALA AMBlTlON

1,0 TSI/BSKW
Cena

425 000Kč

Do provozu

16 340km

_,
'- __ s KD

D A

9/2020

Tachometr

s 498km

SIMPLY CLEVER

inu-ra..

© ŠKODA Flus

._ \ ?

ŠKODA CITIGO IV STYLE
61 KW
Cena
515 0 0 0 Kč
Do provozu
8/2020
Tachometr
'! 640 km

© ŠKODA Plus

ŠKODA KAROG AMBITION PLUS
1.6 TDI/85 KW
Cena
585 0 0 0 Kč
Do provozu
5/2020
'lhehometr
19 522 km

©

ŠKODA

Plus

m

.eť'

ŠKODA OCTAVIA COMBI sme

ŠKODA SUPERB comBI IVL&K

1.5 TSI/“110 KW

1,4 TSI/160

Cena
Do provozu
Tachometr

598 0 0 0 Kč
5/2020
12 859 km

KW

Cena
Do provozu
Tachometr

899 0 0 0 Kč
1/2020
22 204 km

JEDNODUŠEVÝHODNÁ NABÍDKA
Vyměňte u nás svůj automobil za mladší. Ke každému ročnímu vozu: nabidky ŠKODA Pius

vam pňdáme spoustu výhod. ŠKODA Plus. Ojetévozy bezobav.

šKODA Financial Services
©

ŠKODA

Plus

www.shodaplusm

vqm.mum

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
AUTO

s.r.o.

Nádražní 67, 59101 Žďár nad Sázavou
Tel.: 555 630 303
minim-auto.cz

Jimramovský zpravodaj je k nahlédnutí i na www.jimramov.cz
Vychází 5 čísel za kalendářní rok. Září/2021. Periodický tisk územně samosprávného celku
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