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Zápis č. 9/2017
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 16. 11. 2017 v budově radnice v Jimramově

Přítomni: Bureš Zdeněk, Gregor Jiří, Ing. Homolka Jo-
sef, Just Jiří, Mgr. Křížová Věra,  Matýsek Miroslav, 
Pachovská Dana, Ing. Petr Jan, Tušla Josef, Vojta Petr 

(10)

Omluveni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Ďuriš Milan, Kalá-
šek Pavel, Pajkr Jaroslav, Sedláková Petra (5)

Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Za-
stupitelstvo je usnášeníschopné.

1. Schválení programu jednání
Program jednání byl rozšířen o následující body:
- Komunikace pro pěší v Jimramově
- Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynáren-

ského zařízení 
1.  Schválení programu jednání
2.  Volba ověřovatelů zápisu
3.  Pořízení pozemků
4.  Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018
5.  Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu
6.  Komunikace pro pěší v Jimramově
7.  Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynáren-

ského zařízení
8.  Různé     10-0-0
 
2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni Ing. Jan Petr a 
pan Josef Tušla.                        8-0-2

3. Pořízení pozemků
Občanské sdružení - Fotbalový klub Jimramov, IČ: 
26614197, se sídlem Jimramov, Padělek 271, předá-
vá Městysi Jimramov, formou daru, pozemky p. č. 
527/3,ostatní plocha, o výměře 7 557m2 a pozemek p. č. 
527/11, zahrada, o výměře 205 m2 vše v k. ú. Jimramov. 
Jedná se o pozemky ve sportovním areálu v Jimramově. 
Zastupitelé rozhodli tento dar od Občanského sdružení 
- Fotbalového klubu Jimramov přijmout a uzavřít daro-
vací smlouvu.                10-0-0
 
4. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2018, kte-
rý zpracoval finanční výbor, a rozhodli tento návrh zve-
řejnit. 10-0-0

5. Projednání návrhu střednědobého výhledu roz-
počtu

Zastupitelé projednali návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu na roky 2018 - 2021, který zpracoval finanční 
výbor, a rozhodli tento návrh zveřejnit.          10-0-0 

6. Komunikace pro pěší v Jimramově
Místní akční skupina (MAS) Zubří země vypsala do-
tační titul „Bezpečnost dopravy II“, příjem žádostí je 
od 3. 11. 2017 do 20. 12. 2017. Výše dotace je 95 % ze 
způsobilých výdajů projektu. Zastupitelé rozhodli po-
dat žádost o dotaci z  výše uvedeného dotačního titu-
lu na „Komunikaci pro pěší v  Jimramově“. Jedná se o 
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chodník od přechodu pro chodce, přes park, dále kolem 
radnice až na konec parku Bludníku a dále po druhé stra-
ně silnice k hasičské zbrojnici a odtud k dětskému hřišti. 
Projekt pro územní řízení je ke hlédnutí na internetových 
stránkách městyse.  

10-0-0

Za účelem zpracování materiálů pro žádost o dotaci zastu-
pitelé rozhodli uzavřít smlouvu s fi rmou IPI s.r.o. Žďár nad 
Sázavou za cenu 24.000,-Kč + DPH.               10-0-0

7. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynáren-
ského zařízení
Zastupitelé projednali Dodatek ke smlouvě o nájmu a provo-

zování plynárenského zařízení č. 9402004508/3000005192 
mezi Městysem Jimramov a GasNet, s.r.o. Částka za nájem 
se s účinností od 1. 1. 2017 mění na 130.765,-Kč ročně bez 
DPH. Částka za zajištění provozu a běžné údržby se  mění od 
1. 1. 2017 na 71.450,-Kč ročně bez DPH.  Zastupitelé rozhodli 
o podpisu dodatku.                                       10-0-0  

8. Různé
- Pan Matýsek žádá, aby zastupitelé byli seznámeni s dopi-

sem, který pan starosta zaslal na Povodí Moravy
- Starosta seznámil zastupitele s  dopracovanou cenovou 

nabídkou fi rmy ProVenkov spol.s.r.o., týkající se dopraco-
vání variantní studie odkanalizování Městyse Jimramov, 
části Ubušín

Zápis č. 10/2017
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 14. 12. 2017 v budově radnice v Jimramově

Přítomni: Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, 
Gregor Jiří, Ing. Homolka Josef, Just 
Jiří, Mgr. Křížová, Věra, Matýsek 
Miroslav, Pachovská Dana, Pajkr 
Jaroslav, Ing. Petr Jan, Tušla Josef, 
Vojta Petr    (12)

Omluveni: Mgr. Bartošová Jaroslava, 
Kalášek Pavel, Sedláková Petra

(3)  

Je přítomna nadpoloviční většina 
všech zastupitelů. Zastupitelstvo je 
usnášeníschopné.

1. Schválení programu jednání
Program jednání byl rozšířen o násle-
dující body:
- Volba přísedící pro okresní soud ve 

Žďáru nad Sázavou
- Zřízení věcného břemene
- Pověření rady narovnáním rozpoč-

tu za rok 2017
- Podání žádosti o dotaci na opravu 

místní komunikace v Jimramově
- Rozpočtové opatření č. 10

Program jednání byl doplněn o  výše 
uvedené body a bylo upraveno pořadí 
projednávání. 
1. Schválení programu jednání 
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení rozpočtu na rok 2018

4. Schválení Střednědobého výhledu 
rozpočtu na roky 2018 - 2021

5. Schválení výběru dodavatele pod-
zemních kontejnerů v  rámci akce 
„Sběrné místo – Městys Jimra-
mov“

6. Volba přísedící pro okresní soud 
ve Žďáru nad Sázavou

7. Zřízení věcného břemene
8. Pověření rady narovnáním roz-

počtu za rok 2017
9. Podání žádosti o dotaci na opravu 

místní komunikace v Jimramově
10. Rozpočtové opatření č. 10
11. Různé 12-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvo-
leni pan Milan Ďuriš a paní Dana Pa-
chovská.    10-0-2

3. Schválení rozpočtu na rok 2018
Zastupitelé schválili návrh rozpoč-
tu na rok 2018 s  tím, že závazné pro 
čerpání rozpočtu nejsou jednotlivé 
položky, ale částky celých kapitol.    

12-0-0 

4. Schválení Střednědobého výhledu 
rozpočtu na roky 2018 - 2021
Zastupitelé schválili Střednědobý vý-
hled rozpočtu na roky 2018 - 2021.  

12-0-0

5. Schválení výběru dodavatele 
podzemních kontejnerů v  rámci 
akce „Sběrné místo – Městys Jimra-
mov“
Dne 11. 12. 2017 proběhlo výběro-
vé řízení  na dodavatele podzemních 
kontejnerů  v  rámci akce „Sběrné 
místo – Městys Jimramov“. 

Nabídku předložily 3 firmy:
- VHS BOHEMIA a.s., Haško-

va 153/17, 638 00 Brno za cenu 
555.986,83 Kč

- PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 
591 01  Žďár nad Sázavou za cenu 
561.110,49 Kč

- AQUASYS spol.s.r.o., Jamská 
2488/65, 591 01  Žďár nad Sáza-
vou za cenu 618.310,00 Kč

Byla vybrána nejlevnější nabídka fir-
my VHS BOHEMIA a.s.  Zastupitelé 
schválili výběr dodavatele a uzavře-
ní smlouvy s  vítěznou firmou VHS 
BOHEMIA a.s. za cenu 555.986,83 
Kč.   12-0-0

6. Volba přísedící u okresního sou-
du
Zastupitelé zvolili paní Olgu Grou-
líkovou, Sedliště 8, jako přísedící u 
okresního soudu ve Žďáru nad Sá-
zavou  na období 2018 - 2022 

12-0-0
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7. Zřízení věcného břemene
Zastupitelé rozhodli zřídit věcné 
břemeno – služebnost – zřízení in-
ženýrské sítě kanalizačního potru-
bí po vymezené části pozemku p.č. 
774 v  k.ú. Trhonice dle GP č. 248-
125/2016 a uzavření smlouvy s Lesy 
ČR s.p. Hodnota věcného břemene 
– služebnosti činí 51.770,- Kč bez 
DPH.         12-0-0 

8. Pověření rady narovnáním roz-
počtu za rok 2017
Zastupitelé pověřili radu narovná-
ním rozpočtu Městyse Jimramov za 
rok 2017.              12-0-0

9. Podání žádosti o dotaci na opravu 
místní komunikace v Jimramově
Starosta seznámil zastupitele s  mož-
ností podat žádost o dotaci z  minis-
terstva pro místní rozvoj – programu 
Podpora obnovy rozvoje venkova 2018. 
Maximální výše dotace je 1.000.000,- 
Kč, maximálně však 50% z  celkových 
uznatelných nákladů.  Žádost je potřeba 
podat do 15. 1. 2018.  Na opravu byla 
navržena místní komunikace v  ulici 
Kostelní. Jedná se o nahrazení stávající-
ho asfaltového krytu žulovou dlažbou. 
Zastupitelé rozhodli o podání žádosti a 
uzavření smlouvy s fi rmou IPI s.r.o. na 
administraci projektu. Cena za zpraco-

vání žádosti a kompletaci všech povin-
ných příloh včetně podání žádosti činí 
12.000,- Kč + DPH.          12-0-0

10. Rozpočtové opatření č. 10
Zastupitelstvo projednalo a schválilo 
rozpočtové opatření č. 10, které je přílo-
hou tohoto zápisu. 12-0-0

11. Různé
Starosta poděkoval členům rady, zastu-
pitelstva, předsedům a členům výborů, 
předsedům a členům komisí za jejich 
práci v  roce 2017 a popřál jim hodně 
pracovních a osobních úspěchů v roce 
2018. 

Zápis č. 1/2018
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 11. 1. 2018 v budově radnice v Jimramově

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďu-
riš Milan, Ing. Homolka Josef, Just Jiří, Mgr. Křížová 
Věra, Pajkr Jaroslav, Ing. Petr Jan, Sedláková  Petra, 
Tušla Josef, Vojta Petr        (11)                                         

Omluveni: Gregor Jiří, Kalášek Pavel, Matýsek Miroslav, 
Pachovská Dana                      (4)

Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Za-
stupitelstvo je usnášeníschopné. 

1. Schválení programu jednání
Program jednání byl rozšířen o následující body:
- Bytový dům č. p. 71
- Podání žádosti na obnovu památek místního významu

Program jednání byl doplněn o výše uvedené body a bylo 
upraveno pořadí projednávání. 
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
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3. Zprávy předsedy fi nančního výboru o činnosti výboru 
za rok 2017

4. Zpráva předsedy kontrolního výboru o činnosti výbo-
ru za rok 2017

5. Strategický rozvojový dokument
6. Oprava dešťové kanalizace
7. Komunální sypač na zimní údržbu komunikací
8. Kanalizace Ubušín
9. Rozpočtové opatření č. 1
10. Bytový dům č. p. 71
11. Podání žádosti na obnovu památek místního význa-

mu
12. Různé                                                            11-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Jaroslav 
Pajkr a paní Petra Sedláková.        9-0-2

3. Zpráva předsedy fi nančního výboru o činnosti výbo-
ru za rok 2017
Zprávu o činnosti fi nančního výboru za rok 2017 před-
nesl jeho předseda Ing. Jan Petr. Ing. Petr informoval 
zastupitele o schůzi fi nančního výboru dne 13. 11. 2017, 
na které byli členové fi n. výboru seznámeni s výsledkem 
čerpání rozpočtu k 31. 10. 2017 a navrhli sestavení roz-
počtu Městyse Jimramov na rok 2018. Návrh byl vytvořen 
s předpokládaným zůstatkem 
4.000.000,-Kč a po projednání jednotlivých rozpočtových 
položek byl předán zastupitelům. 
Dále byl  projednán návrh rozpočtového výhledu Městy-
se Jimramova na roky 2018 - 2021.
Zastupitelstvo vzalo zprávu o činnosti fi nančního výboru 
na vědomí.   

4. Zpráva předsedy kontrolního výboru o činnosti vý-
boru za rok 2017
Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2017 před-
nesl jeho předseda pan Petr Vojta. Přítomné zastupitele 
informoval o kontrole hospodaření Základní školy a Ma-
teřské školy Jimramov za rok 2017. Bylo kontrolováno 
čerpání  neinvestičních prostředků.  Z kontroly vyplynu-
lo, že škola hospodaření věnuje patřičnou pozornost, fi n. 
prostředky jsou využity hospodárně, výsledky hospoda-
ření lze hodnotit kladně.
Dále byla provedena kontrola poskytnutého fi nančního 
podílu městyse Jimramov v rámci 
dotace z Kraje Vysočina  na opravu památkových objektů 
v  Trhonicích č. p. 15 a v  Ubušíně č. p. 17. Při kontrole 
nebyly shledány nedostatky. 
Zastupitelstvo vzalo zprávu o činnosti kontrolního výbo-
ru na vědomí.      

5.  Strategický rozvojový dokument
Zastupitelé projednali a schválili strategický rozvojový 
dokument „Program rozvoje Městyse Jimramov na ob-
dobí let 2018 - 2025“.                11-0-0

6. Oprava dešťové kanalizace
a) oprava dešťové kanalizace Sedliště
V místní části Sedliště je třeba opravit dešťovou kanali-
zaci na pozemcích st. 42/1 a 875/10 v k.ú. Sedliště. Jedná 
se o délku 50 m, jmenovitá světlost je 400 mm. Z důvodu 
malé hloubky kanalizace musí být převážná část obetono-
vána. Cena opravy činí 365.000,- Kč včetně DPH. Materi-
ál bude nakupovat Městys Jimramov přímo od dodavate-
le. Zemní, montážní a stavební práce provede fi rma Aleš 
Dufek.   11-0-0    
b) oprava dešťové kanalizace před hasičskou zbrojnicí Ji-
mramov
Je třeba opravit dešťovou kanalizaci na pozemcích p.č. 
1263/21 a 1263/3 v k.ú. Jimramov před hasičskou zbroj-
nicí. Jedná se o délku 36 m, jmenovitá světlost je 300 mm. 
Z  důvodu malé hloubky kanalizace musí být převážná 
část obetonována. Cena opravy činí 122.000,-Kč včetně 
DPH. Materiál bude nakupovat Městys Jimramov přímo 
od dodavatele.  Zemní, montážní a stavební práce prove-
de fi rma Aleš Dufek.   11-0-0

7. Komunální sypač na zimní údržbu komunikací
V současné době používané  rozmetadlo bylo zakoupeno 
před rokem 2004 a je problém jej udržet v provozuschop-
ném stavu.   Zastupitelé rozhodli zakoupit rozmetadlo 
SPR - ST 250 za cenu 57.000,- Kč bez DPH. 11-0-0

8. Kanalizace Ubušín
Zastupitelstvo městyse obdrželo dne 15. 12. 2017 dopis 
od petičního výboru obce Ubušín, který obsahoval ná-
sledující text: „Petiční výbor obce Ubušín svolal schůzi 
všech majitelů nemovitostí sloužících jak k trvalému by-
dlení, tak k  rekreaci v  obci Ubušín za účelem jejich se-
známení s Variantní studií odkanalizování obce Ubušín, 
kterou zpracovala společnost ProVenkov, spol.s.r.o.
Občané byli seznámeni se všemi vypracovanými varian-
tami, s jejich výhodami a nevýhodami, a to osobně zpra-
covatelem studie a jednatelem společnosti Ing. Romanem 
Sládkem. Po diskusi, ve které byly objasněny a zodpově-
zeny všechny dotazy občanů, občané jednomyslně schvá-
lili (2 se zdrželi hlasování, nikdo nebyl proti) k realizaci 
variantu č. 8 resp. č. 6.
Studie bude v listinné podobě doručena k dispozici zastu-
pitelstvu Městyse Jimramov, jakmile bude řádně objedná-
na (což ukládá usnesení zastupitelstva ze dne 21. 9. 2017) 
a zpracovateli uhrazena.  
V Ubušíně 14. 12. 2017
Z přiložené prezenční listiny je zřejmé, že se výše uvede-
ná akce uskutečnila 8. 12. 2017. Na výše uvedenou akci 
nebyl nikdo z přítomných zastupitelů pozván, ani nikdo 
nevěděl o jejím konání. 
Starosta podal následující informace týkající se požadav-
ku petičního výboru na dopracování studie:
Dne 21. 9. 2017 zastupitelstvo městyse, na základě poža-
davku petice, odsouhlasilo doplnění studie a požádalo 
petiční výbor, aby konkretizoval své požadavky, protože 
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text petice nespecifi kuje, jaká technická řešení se mají do 
studie doplnit.
Dne 9. 10. 2017 zastupitelstvo městyse obdrželo od pe-
tičního výboru informaci, že jsou požadovány všechny 
technicky dostupné způsoby odkanalizování a čištění od-
padních vod z  obce Ubušín. S  tímto požadavkem jsem 
se dne 10. 10. 2017 obrátil na zpracovatele studie, fi rmu 
ProVenkov, spol. s r.o. s  žádostí o vypracování závazné 
nabídky, dle požadavku petičního výboru. 
Dne 11. 10. 2017 nám byla zaslána nabídka, ze které ne-
bylo zřejmé, jaká další technická řešení jsou nabízena. Je 
zde přímo mimo jiné uvedeno: Zpracování všech mož-
ných reálných řešení odkanalizování a čištění odpadních 
vod. Dále zpracování všech dotačních titulů, projednání 
studie na Kraji Vysočina, Povodí Moravy a Vodoprávním 
úřadu. Dále pak prezentace variantní studie odkanalizo-
vání na veřejném zasedání. Za toto dopracování požadují 
18.500 Kč, přičemž celková délka dopracování studie je 
5 měsíců.  
Vzhledem k tomu, že nabídka neříká, jakými variantami 
se chtějí tak dlouho zabývat, požádal jsem je dne 27. 10. 
2017, aby bylo v nabídce rozepsáno, na jakých variantách 
budou pracovat. Dne 30. 10. 2017 jsme dostali doplněnou 
verzi nabídky, která nadále nová technická řešení nespe-
cifi kovala. Vzhledem k tomu, že ani na druhý pokus nám 
nebylo sděleno kolik variant a jaké varianty chtějí vlastně 
do studie doplnit, seznámil jsem s touto skutečností radu 
městyse dne 1. 11. 2017 a následně vyzval fi rmu ProVen-
kov k doplnění. Dne 13. 11. 2017 jsme se konečně dozvě-
děli, jaké varianty chtějí dopracovat do své studie. Jedná 
se o domovní čistírny odpadních vod, septiky a jímky na 
vyvážení.  
Studie, která má být dále dopracována, bohužel vykazu-
je, mimo mnoha jiných nedostatků, špatný výpočet ceny 
stočného u varianty napojení budoucí ubušínské kanali-
zace na čistírnu odpadních vod v Jimramově. Ve studii 
je počítáno se špatnými daty a výpočet je proveden tak, 
aby tato cena byla co nejvyšší. Bylo požadováno, aby cena 
stočného byla počítána jako cena solidární pro všechny 
obyvatele Jimramova včetně místních částí. Tento způ-
sob stanovení ceny stočného odsouhlasilo zastupitelstvo 
městyse na svém zasedání dne 16. 3. 2017, zápis č. 2/2017 
v bodě č. 6.  Zpracovatelé studie ignorují tuto skutečnost 
a svým výpočtem zbytečně straší obyvatele Ubušína ex-
trémně vysokou a nepravdivou cenou stočného. Z toho-
to důvodu jsem uplatnil tuto výtku opakovaně, tentokrát 
formou reklamace dne 27. 10. 2017. Reklamace pak byla 
urgována ještě 13. 11. 2017 a 12. 12. 2017. Bohužel do 
dnešního dne (11. 1. 2018) zůstala tato reklamace bez ja-
kékoliv odezvy. Jednání fi rmy ProVenkov spol. s r.o. je 
v tomto směru velmi nestandartní. Není správné, aby se 
studie dále rozpracovávala, aniž by byly opraveny zásadní 
chyby v ní obsažené. Z tohoto důvodu nebylo dopracová-
ní studie doposud objednáno. 
Vzhledem ke skutečnosti, že s vedením obce fi rma Pro-
Venkov spol. s r. o. komunikuje,  jak komunikuje a také 

proto, abychom neztráceli cenný čas, byla studie, která 
byla řádně předána předávacím protokolem dna 22. 8. 
2017 Městysi Jimramov a za kterou bylo řádně hrazeno 
15.000 Kč, zaslána na Kraj Vysočina, Povodí Moravy s.p., 
Vodoprávní úřad v Novém Městě na Moravě a také na 
ministerstvo zemědělství s žádostí o vyjádření. Všechna 
obdržená vyjádření jsou včetně studie a uplatněné rekla-
mace uveřejněna na internetových stránkách městyse Ji-
mramov www.jimramov.cz . Na základě výše uvedených 
vyjádření, především vyjádření ministerstva zemědělství 
je zřejmé, že realizovatelná je pouze varianta, která je 
v současném platném Plánu rozvoje vodovodů a kanali-
zací městyse Jimramov a která je v tomto plánu minimál-
ně od roku 2010. Ostatní varianty řešení odkanalizování 
Ubušína jsou tudíž bezpředmětné. 
Následovala rozsáhlá diskuze na téma „studie“ s přítom-
nými občany a chalupářem z Ubušína. 
Starosta městyse doporučil za dané situace dopracování 
studie již neobjednávat a navrhnul následující usnesení:
Zastupitelstvo městyse ruší svoje usnesení ze dne 21. 9. 
2017 bod č. 3, zápis č. 7/2017
Pro návrh hlasovalo 5 zastupitelů - návrh nebyl přijat.

Požadované dopracování studie bude objednáno ve 3. 
týdnu roku 2018.  

9. Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatře-
ní č. 1, které je přílohou tohoto zápisu.    11-0-0

10. Bytový dům č. p. 71
V bytovém domě č. p. 71 se vlevo v přízemí nachází totál-
ně vybydlený byt po nepřizpůsobivém nájemníkovi, který 
je nutné zrekonstruovat.  Od 1. 1. 2018 se nad tímto by-
tem uvolnil další byt. Po prohlídce tohoto bytu bylo zjiš-
těno, že ocelolitinové kanalizační potrubí je v tomto bytě 
prorezlé a musí být vyměněno. Je zřejmé, že toto špatné 
potrubí se nachází též pod a nad tímto bytem. Z  toho 
důvodu je třeba provést rekonstrukci kanalizačních roz-
vodů ve všech třech bytech v levé části domu. Současně 
s  touto rekonstrukcí je třeba vyměnit i rozvody teplé a 
studené vody, provést rekonstrukce koupelen a záchodů, 
přívodu vody do kuchyní  a odvodu splaškové vody z ku-
chyní. V celém domě jsou elektrické rozvody v hliníku, 
což v  současné době činí problém se znovu napojením 
přízemního bytu na elektrickou energii. Z tohoto důvo-
du je vhodné provést předělání elektrorozvodů ve všech 
třech bytech.  Rovněž je třeba vyměnit ve všech třech 
bytech podlahové krytiny a předělat podhledy. Bytový 
dům č. p. 71 je v současné době vytápěn kotlem na uhlí, 
který bychom museli během příštích let vyměnit. Z dů-
vodu výše popsané rekonstrukce bytů je vhodné předělat 
i topení v tomto domě. Bude pořízen nový plynový kotel, 
v  rekonstruovaných bytech bude kompletně předěláno 
topení a v ostatních bytech budou využity stávající roz-
vody tepla do doby rekonstrukce bytů. Celkové náklady 



Jimramovský zpravodaj 1/2018

6

na opravu tří bytů a rekonstrukci kotelny včetně změny 
kotle jsou předběžně stanoveny na 2.500.000,-Kč.
Vzhledem k  tomu, že minimálně byt v  přízemí se re-
konstruovat musí, zastupitelé rozhodli zahájit přípravy 
rekonstrukce, zadat projekt na plynofikaci a topení a 
připravit výběrové řízení na dodavatele.  11-0-0    

11. Podání žádosti na obnovu památek místního vý-
znamu 
Pan starosta informoval o možnosti podat žádost o 
dotaci z ministerstva zemědělství  na obnovu památek 
místního významu. Jedná se o 11 památek místního vý-
znamu:
kamenný kříž na javorské cestě v Jimramově, kamenný 
kříž na katolickém hřbitově v Jimramově, kamenný kříž 
v Horce v Jimramově, kamenný kříž v Ochozi v Jimra-
mově, smírčí kámen na Benátkách, litinový kříž na ulici 
Borovnické, litinový kříž za propustkem přes Trhonic-
ký potok - směr Ubušín, litinový kříž v  Trhonicích u 
„vystrčanovské polní cesty“, litinový kříž u horní auto-

busové zastávky v Trhonicích, kamenný kříž u kapličky 
v Sedlištích, kamenný kříž na ulici Borovnická.

V této  souvislosti  projednali  zastupitelé  nabídku  fir-
my  IPI s.r.o.  na  zpracování  žádosti o dotaci v rámci 
Programu MZE,včetně přípravy a kompletace a podání 
žádosti za cenu 9.000,- Kč bez DPH.  Zastupitelé roz-
hodli o uzavření  smlouvy s firmou   IPI s.r.o. a o podání 
žádosti o dotaci. 11-0-0

12. Různé: 
- Starosta informoval zastupitele o nárůstu nákladů při 

budování nových WC u školní jídelny. Nárůst nákla-
dů vznikl vícepracemi z důvodu nutné změny dispo-
zice  jednotlivých WC. (původní rozmístění záchodů 
nebylo možno dodržet z důvodu nesouladu rozměrů 
v  projektové dokumentaci a rozměrů skutečných). 
Jedná se o navýšení 47.011,- Kč.

- Zastupitelé byli seznámeni s nově vypracovanou stu-
dií rekonstrukce a přístavby jimramovské sokolovny. 

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, opět po roce, 
krátké ohlédnutí
 a malou rekapitulaci.

V  loňském roce byla dokončena 
a zkolaudována stavba splaškové ka-
nalizace v Trhonicích s napojením na 

čistírnu odpadních vod v Jimramově. 
Náklady v  roce 2017 činily 474  978 
Kč. 

V části ulice V Potokách bylo roz-
šířeno a zkolaudováno nové veřejné 
osvětlení a v  ulici Padělek vyměně-
na stará světla za nová. V  současné 
době jsou nová LED světla kompletně 
v  Sedlištích, Trhonicích a Ubušíně. 
V  Jimramově a Benátkách tato ob-

měna probíhá postupně tak jak stará 
světla, případně žárovky dosluhují.

V  minulém roce byly vypracovány 
dva projekty týkající se základní školy. 
První z nich se týkal vestavby nových 
WC do původní odpočinkové míst-
nosti, která nebyla využívána. Na tuto 
akci s rozpočtem 343 745 Kč jsme do-
stali od Kraje Vysočina dotaci v rámci 
výzvy Naše Škola 2017 ve výši 120 000 
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Kč, což je maximální částka, kterou 
bylo možné získat. Záchody jsou již 
hotové a slouží především žákům a 
pracovnicím kuchyně. Druhý projekt 
řeší zbourání roky nevyužívaného a 
chátrajícího skladu uhlí. Na jeho mís-
tě bude vybudován nový bezbariéro-
vý vstupní objekt do školní jídelny, 
včetně nových WC pro strávníky při-
cházející do školní jídelny na oběd. 
Tento projekt na svoji realizaci ještě 
čeká a bude zřejmě z fi nančních dů-
vodů rozdělen do několika etap.

V horní části náměstí Jana Karafi -
áta byla za podpory Kraje Vysočina, 
v  rámci Podpory obnovy venkova, 
vybudována nová dešťová kanaliza-
ce. Celkové náklady činí 603 802 Kč 
a obdržená dotace z  Kraje Vysočina 
120  000 Kč, což je opět maximum 
možného.

Městys Jimramov také žádal na 
rok 2018 o dotace na hasičská do-
pravní auta pro SDH Trhonice a SDH 
Jimramov. Dotace je max. 750  000 
Kč na jeden automobil a skládá se ze 
dvou částí. V případě úspěchu žadatel 
dostává 400  000 Kč od Ministerstva 
vnitra a 350 000 Kč od Kraje Vysoči-
na. Bohužel jsme pro rok 2018 nebyli 
podpořeni, proto budeme naši žádost 
pro oba SDH znovu opakovat. 

V loňském roce jsme byli podpo-
ření dotací na pořízení dopravního 
automobilu pro SDH Sedliště. Byl po-
řízen nový automobil Ford za 1  018 
457 Kč, při naší spoluúčasti 268 457 
Kč. Vzhledem k  tomu, že dopravní 
automobil byl dodán až před Váno-
cemi, dotace z  Ministerstva vnitra i 
Kraje Vysočina budou Vyplacené až 
v letošním roce.

Opětovně jsme žádali o dotaci 
na hasičskou zbrojnici v  Jimramově. 
Tentokráte jsme uspěli. Byly podpo-
řeny 4 stavby v  rámci celého Kraje 
Vysočina a mezi nimi i Jimramov. 
Na základě toho bychom měli v roce 
2018 obdržet dotaci 1 718 770,88 Kč 
z Ministerstva vnitra a od Kraje Vy-
sočina můžeme žádat dalších 1  145 
847 Kč. Předpokládaný termín reali-
zace je rok 2018. Jsem velmi rád, že 
tato již letitá stavba konečně míří ke 
svému dokončení.

Kraj Vysočina nás podpořil část-

kou 137 500 Kč na zpracování projek-
tové dokumentace na akci „Posílení 
vodních zdrojů a zkapacitnění vodo-
vodu v Jimramově“ z dotačního titulu 
Čistá voda 2016. Celkové náklady na 
zpracování projektové dokumentace 
činily 250 000 Kč. 

V rámci stejného programu Kraje 
Vysočina, tentokrát Čistá voda 2017, 
jsme byli podpořeni částkou 287 000 
Kč na zpracování projektové doku-
mentace na odkanalizování místní 
části Ubušín, dle platného Plánu roz-
voje vodovodů a kanalizace. Vzhle-
dem k tomu, že se na žádost občanů 
stále hledají jiné varianty řešení lik-
vidace splaškových vod v  Ubušíně, 
nelze tuto dotaci využít, což je dle 
mého názoru velká škoda. Ještě větší 
škoda je, že se v  Ubušíně rozhodu-
jí na základě studie, která vykazuje 
velké množství nedostatků a zpraco-
vatel studie fi rma ProVenkov spol. 
s r.o. buď nekomunikuje, nebo pouze 
prostřednictvím petičního výboru. 
Chtěl bych zde znovu upozornit, že 
zpracovatel studie do dnešního dne 
(7.2.2017) nijak nereagoval na moji 
reklamaci výpočtu provozních ná-
kladů čištění odpadních vod na ji-
mramovské čistírně, kterou jsem jim 
zaslal dne 27. 10. 2017. Místo toho, 
aby se alespoň jednou větou k mé re-
klamaci vyjádřili, začali ubušínkým 
občanům a chalupářům nabízet, jako 
další možná alternativní řešení do-
movní čistírny, septiky a jímky na vy-
vážení. Toto jejich počínání považuji 
za nekoncepční, nesystémové a ne-
zodpovědné. Dle mého názoru, kte-
rý jsem konzultoval, jak s odborníky 
z praxe, tak specialisty vodoprávních 
úřadů, je z  hlediska provozních ná-
kladů nejvýhodnější varianta, kterou 
máme schválenou Ministerstvem ze-
mědělství a která je v  platném Plá-
nu rozvoje vodovodů a kanalizace a 
která byla do tohoto plánu zařazena 
na základě studie, zpracované fi rmou 
EVČ z Pardubic. Pokud by byla stu-
die předaná fi rmou ProVenkov, spol. 
s r. o. objektivní a nebyla by zpraco-
vána s  cílem zastrašit lidi v Ubušíně 
vysokými cenami stočného v případě 
připojení na čistírnu odpadních vod 
do Jimramova, došla by ke stejnému 

závěru. Náklady na pořízení studie 
jsou 15 000 Kč v roce 2017 a 18 150 
Kč v roce 2018.

Dále jsme v roce 2017, na základě 
naší žádosti, obdrželi dotaci z  Mini-
sterstva životního prostředí na akci 
„Sběrné místo – městys Jimramov“ 
ve výši 1 633 641 Kč na pořízení auto-
mobilových kontejnerů pro auta Liaz 
a Bonetti, drtiče větví a podzemních 
kontejnerů na tříděný odpad. Celko-
vé náklady tohoto projektu jsou 1 922 
345 Kč. Automobilové kontejnery a 
drtič již byly dodány v loňském roce. 
Podzemní kontejnery mají být insta-
lovány nejpozději do 31. 5. 2018. Do-
tace bude kompletně čerpána v letoš-
ním roce.

 Z  důvodu zajištění bezpečnosti 
byl v areálu ZŠ v Jimramově instalo-
ván kamerový systém, doplněna ka-
mera na ČOV a v Ubušíně na příjez-
du od Olešnice nainstalován ukazatel 
rychlosti. Celkem se jedná již o čtvrtý 
ukazatel v našem městysi.  

Pokračovaly práce na přístavbě 
garáže hasičské zbrojnice v Ubuší-
ně. Práce vykonávali zdarma členové 
SDH Ubušín.  Městys Jimramov při-
spěl v loňském roce částkou 171 000 
Kč, na zajištění materiálu a některých 
odborných prací. Tímto všem, kteří 
se na stavbě garáže podíleli, i v  loň-
ském roce, děkuji.

V  Trhonicích byla provedena 
oprava památníku padlým v  první 
světové válce, ve věžičce kapličky byl 
připojen zvon na elektropohon, opra-
ven kamenný kříž u kapličky a nain-
stalována nová skluzavka na dětském 
hřišti.

Během loňského roku byla vypra-
cována studie nové hasičské zbrojni-
ce v Sedlištích, která má stát na místě 
obecního domu č. p. 39. Na základě 
této studie již lze každoročně žádat 
o stejnou dotaci, jakou jsme získali 
pro hasičskou zbrojnici v Jimramově. 
Opakovaným žádáním budeme po-
stupně sbírat body. Je velká šance, že 
až nasbíráme dostatek bodů a budou 
uspokojeny požadavky obcí s jednot-
kami JPO III, dojde i na jednotky JPO 
V, kam jsou hasiči ze Sedlišť zařazeni.

Téměř celý rok byla připravována 
dokumentace na nový chodník ve-
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Výsledky 2. kola volby prezidenta ČR

doucí od přechodu pro chodce v hor-
ní části náměstí, parčíkem kolem au-
tobusové zastávky, před radnici a dále 
kolem Bludníku, až k hasičské zbroj-
nici a odtud k dětskému hřišti. Tento 
projekt byl připravován tak, aby byl 
celý podpořitelný z  dotačního titu-
lu, který vypisuje MAS Zubří země, 
kam teritoriálně patříme a kde je 
městys Jimramov členem. Z  důvodu 
komplikovaného výkupu dotčených 
pozemků, ale především z  důvodu 
prvotního zamítnutí cca 2/3 výšeuve-
deného chodníku Národním památ-
kovým ústavem pracovištěm v Telči, 
trvala příprava celý rok, a žádost o do-
taci byla podána až na poslední chvíli. 
Rozpočet na tuto akci je 2 609 594 Kč a 
žádá se o dotaci ve výši 95%.   

Pokračovaly práce a vyjednávání 
týkající se přípravy nového územního 
plánu s cílem schválení plánu do konce 
loňského roku. Vzhledem k digitaliza-
ci katastrálních map v  celém městysi, 
nemělo smysl schvalovat územní plán 
se starými katastrálními mapami. Z to-
hoto důvodu bylo rozhodnuto mapy 
aktualizovat a plán schválit až následně.

Co se týká přípravy protipovodňo-
vých opatření, je stav následující. Dne 
6. 1. 2017 jsme poslali žádost na Povodí 
Moravy do Brna o vyjádření k plánova-
né výstavbě protipovodňových opatření 
Jimramov, které jsme nutně potřebovali 
pro další postup. Po urgenci jsme toto 
vyjádření obdrželi 24. 3. 2017. Po vy-
jasnění dalšího postupu byla dne 11. 4. 
2017 podána žádost o posouzení návrhu 
protipovodňového opatření (vyjádření 
správce povodí bylo povinnou přílo-
hou). Kladné vyjádření jsme dostali dne 
20. 7. 2017. V tu dobu již byly započaty 
práce katastrálním úřadem na digitali-
zaci katastrálních map, takže nám bylo 
doporučeno, přesto že měření za účelem 
příprav geometrických plánů, na zákla-
dě kterých se budou potřebné pozemky 
vykupovat, posečkat a geometrické plá-
ny vydávat až po digitalizaci. S výkupem 
pozemků by se mělo začít na jaře 2018. 

Podařilo se též vykoupit pozemky 
před jimramovskou hasičskou zbrojni-
cí a pod antukovým hřištěm (tenisové 
kurty a hřiště na volejbal). Výkup těchto 
pozemků byl dlouhou dobu odkládán 
z fi nančních důvodů.

Nemohu se zde nezmínit o otevření 
letního kina v parku Bludníku o letních 
prázdninách. Měl jsem trochu obavy, 
jestli bude o tento způsob zábavy mezi 
občany zájem. Velmi mě potěšilo, že se 
na letní kino v Jimramově chodí a vě-
řím, že přijdete i letos. Chtěl bych vy-
užít této příležitosti a poděkovat všem, 
kteří se na provozu kina jakkoliv po-
díleli. Letní kino tak vhodně rozšířilo 
aktivity v oblasti kultury v Jimramově. 
Myslím, že díky nadšené a obětavé prá-
ci místní kulturní komise, ale i občanů 
spolupracujících a pomáhajících při 
různých akcích pro děti i širokou veřej-
nost, se máme stále na co těšit. Všem 
patří velký dík. Jen bych chtěl požádat 
občany, aby si udělali čas a využívali 
možnosti účastnit se obecních akcí, ale 
i akcí pořádaných místními spolky. Dá-
váte tím najevo, že si práce pořadatelů 
vážíte i vy.

Na závěr mi dovolte, abych touto 
cestou poděkoval i všem, kteří se ja-
kýmkoliv způsobem zapojují do dění 
v  Jimramově, včetně místních částí, a 
pomáhají zlepšovat život v naší obci. 

Josef Homolka, starosta
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I v letošním školním roce proběhl výukový program, 
který provádí společnost Seiferos Lednice. Každý žák pla-
til 20 Kč a 30 Kč přispěla škola.

Na fotbalovém hřišti si všichni mohli prohlédnout 45 
druhů dravců a sov, což je nejucelenější sbírka v celé ČR. 
Pracovník společnosti uměl o životě každého druhu pou-
tavě vyprávět. 

Následovala řada otázek a každá správná odpověď 
byla odměněna fotografi í dravce.

Dalším bodem programu byly ukázky letových schop-
ností některých dravců a sov. Zapojili se do něj i někteří 
žáci, pro které to byl jistě mimořádný zážitek. Nejvíce nás 
zaujal orel, který se s radostí vznesl do výšky a zmizel za 
benzinovou pumpou. Ale poněvadž jsou ptáci se svými 
majiteli kamarádi, vrátil se. 

Program byl pěkný i užitečný a určitě budeme mít zá-
jem o jeho uskutečnění i v příštím školním roce.        

Mgr. L. Teplá

Informace ze ZŠ
Ukázky výcviku dravců a sov

Ohlédnutí za zájezdem žáků ZŠ Jimramov do Anglie

 Ve dnech 30. 10. – 4. 11.2017 se 12 
žáků naší školy zúčastnilo zájezdu do 
Anglie s cestovní kanceláří CK Scho-
lare. Téma pobytu bylo To nejhezčí ze 
srdce Anglie. Měli jsme možnost vi-
dět univerzitní město Oxford a místa 
spojená s  natáčením fi lmu o Harry 
Potterovi. V Oxfordu jsme navštívili 
Ashmolean muzeum, kde byla ex-
pozice z  celé existence lidstva. War-
wick Castle byl nádherný rozlehlý 
hrad, kde mimo jiné najdeme vosko-
vé fi guríny patřící Madam Tussauds, 

krásné zahrady s dravci a pávy. Zaví-
tali jsme do rodného města Williama 
Shakespeara - Stratford upon Avon. 
Hlubokým zážitkem pro všechny 
byla návštěva Stonehenge a elegant-
ního městečka Bath s  gregoriánskou 
architekturou a Římskými lázněmi. 
V  Londýně jsme prošli nejznámější 
místa jako je Buckinghamský palác, 
Houses of Parliament, Big Ben., Lon-
don Eye, Trafalgar Sguare, Westmin-
ster Abbey,  Downing Street, China 
Town, Tower Bridge. Pro všechny to 

byla nová zkušenost, setkání s  cizím 
jazykem v  reálu a spousta zážitků. 
Díky profesionalitě paní průvodkyně, 
která dokázala přizpůsobit program 
jak pro studenty Střední pedagogické 
školy z  Prachatic, tak pro naše žáky, 
vstřícným pánům řidičům, vlídnému 
počasí, které nás v Anglii čekalo, a sa-
mozřejmě zásluhou našich žáků jsme 
strávili několik krásných nezapome-
nutelných dnů.

Mgr. Sylva Totušková,
 Mgr. Michal Budig
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Dějepisná olympiáda

Je příjemné, že v  době inkluze, 
kdy se všichni intenzivně věnujeme 
žákům s poruchami učení a chování, 

mohu od této problematiky odbočit. 
Máme ve škole i žáky šikovné, bezpro-
blémové a dokonce velmi nadané. Jed-

ním z nich je Adam Tobiáš z 8. roční-
ku. Dne     16. 1. se zúčastnil okresního 
kola dějepisné olympiády. A je jasné, 

Cesta do Anglie

 Moc jsem se těšila, protože to byla moje první cesta do 
zahraničí. Po plavbě trajektem přes kanál La Manche, kde se 
mně hned udělalo špatně, jsme do Velké Británie dorazili ko-
lem páté hodiny ráno. Při celodenní prohlídce Oxfordu jsem 
netrpělivě čekala, jaké to bude, až se večer dostaneme k ro-
dině, která nás ubytuje. Pro mě a Leu si přijela paní Fiona. 
Byla to moc milá černoška se čtyřmi dětmi. Ubytovala nás 
v malém pokojíku s fi alovými stěnami a na uvítanou uvařila 
k večeři špagety. I když to není typické anglické jídlo, pochut-
naly jsme si.

Ve středu jsme měli namířeno na moc hezký hrad War-
wick s velkou zahradou a pávy. Tam mě zaujaly voskové fi -
guríny, které přibližovaly život na hradě. Některé z nich byly 
docela strašidelné. Navštívili jsme také město Stratford, kde se 
narodil slavný spisovatel William Shakespeare. Další den ráno 
jsme vyrazili podívat se na Stonehenge. Zpočátku jsme se báli, 
že nic neuvidíme, protože byla velká mlha, ale naštěstí opadla. 
Příští zastávka byla v lázeňském městečku Bath, kde jsme na-
vštívili římské lázně.

A nastal pátek, my si sbalily kufry a rozloučily se s Fionou. 
Už od středy jsme ji prosily, aby se s námi vyfotila, ale vymlou-
vala se, že není hezká a že se musí nejprve nalíčit. Přesto se 
s námi nakonec vyfotila. A pak hurá do Londýna! Viděli jsme 
většinu nejznámějších londýnských památek. Jen Big Ben byl 
obklopen lešením, což mě trošinku naštvalo, protože jsem si 
tuto stavbu vybrala jako téma na výtvarce v zušce, a proto jsem 
na něj byla nejvíc zvědavá. V Buckinghamském paláci se mi 
nejvíce líbila královská stráž s čepicemi z medvědí kůže, které 
prý váží asi 10 kg. Potom jsme se byli projet na London Eye. 
Byl to pro mě obrovský zážitek. Jedno otočení trvá půl nebo tři 
čtvrtě hodiny. Nakonec jsme propluli lodí pod mostem Tower 
Bridge a tím jsme prohlídku Londýna zakončili. I můj foťák se 
vybil právě v tuto chvíli.

Pak už nás čekala zpáteční cesta domů. Jsem moc ráda, že 
jsem měla příležitost podívat se do Velké Británie, vidět hod-
ně zajímavých míst, o kterých se učíme, a vyzkoušet si svoji 
angličtinu.

   Pavla Šafrová, 5. ročník

Anglie

Dne 30. 10. 2017 v 10 hodin jsme 
z  Jimramova odjeli na náš šestidenní 
výlet do Anglie. Všichni jsme se moc 
těšili. Ovšem nejeli jsme v  autobusu 
sami. Asi po třech hodinách jsme za-
stavili u SOŠ a VOŠ v  Prachaticích. 
Nastoupila veliká spousta holek a málo 
kluků. A jede se do Anglie! Nakonec 
jsme zastavili ve francouzském městě 
Calais. Odtud jsme  měli přeplout na 
trajektu kanál La Manche. To se úspěš-
ně zdařilo a za hodinu jsme byli v An-
glii. Jmenovitě v anglickém přístavním 
městě Dover.

Asi až po půl hodině mi došlo, že 
se v Anglii jezdí vlevo. V poledne jsme 
dorazili do Oxfordu. Tam nás čekala 
prohlídka vysoké školy. Po Oxfordu 
jsme chodili asi 8 hodin. Potom jsme 
nasedli do autobusu a čekali na naše 

rodiny. Bydlel jsem v ulici Pegasus na 
čísle 123. Druhý den jsme vyrazili na 
Warwick Castle. Byl to obrovský hrad, 
kde se nacházelo i muzeum voskových 
fi gurín Madam Tussauds. Následně 
jsme jeli do města Stratford Upon Avon. 
Zde se narodil anglický spisovatel a dra-
matik William Shakespeare. Byli jsme 
si prohlédnout katedrálu Holy Trinity 
Church, kde je pohřben. Potom jsme šli 
do repliky jeho rodného domu. Navečer 
jsme ještě stihli navštívit Poundland, 
kde všechno stálo pouze 1 libru!

Další den jsme navštívili Stonehenge. 
Na toto kamenné monstrum a Londýn 
jsem se těšil nejvíce. Bylo to úžasné. Po-
stupně jsme ho celý obešli, až jsme byli u 
něho skoro na dotek. Po tomto super zá-
žitku jsme se vydali do lázeňského měs-
ta Bath. Byly to lázně starých Římanů! 

Poslední den jsme celý strávili v Lon-
dýně. Navštívili jsme Buckinghamský 
palác, viděli jsme Houses of Parliament 
a Big Ben. Ten byl naneštěstí zrovna 
opravován. Potom jsme zavítali na Lon-
don Eye. Byl to jeden ze zážitků, který 
se mi neodmyslitelně zapsal do srdce. 
Bylo to něco neuvěřitelného. Měli jsme 
rozhled na celý Londýn. Potom jsme šli 
na loď a doplavili se až k Tower Bridge. 
Ten byl také velmi krásný. Nakonec až 
později večer jsme navštívili Trafalgar 
Sguare, kde je velký pomník Nelson Co-
lum. Pak jsme nastoupili do metra a jeli 
k autobusu.

Vraceli jsme se stejnou cestou a 
domů jsme dorazili kolem šesté večer. 
Výlet do Anglie byl super a rozhodně 
bych si ho rád zopakoval.    

Štěpán Buršík, 8. ročník
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Výsledky Národního testování žáků 9. ročníku firmou SCIO

V měsíci listopadu proběhlo  testování 9. ročníku 
fi rmou SCIO v rámci projektu Národní testování. Žáci 
online vyplňovali test studijních předpokladů, test z 
matematiky a českého jazyka, a test z anglického jazyka 
formou SCATE. Přestože jsou studijní předpoklady (  vý-
sledky testu OSP ) v této třídě poměrně nízké, testování 

ukázalo, že žáci v českém jazyce mají výsledky lepší než 
70 % zúčastněných škol, v matematice jsou pak výsledky 
testování lepší než u 60 % zúčastněných škol. V anglickém 
jazyce splnilo předepsanou úroveň 44, 4 % žáků, 2 žáci se 
dokonce dostali na úroveň B2

Mgr. Svatava Hejtmánková

Atletický čtyřboj

Každým rokem pořádá ZŠ Svratka pro úplné ves-
nické školy atletický čtyřboj. Tradičně se zúčastňují ZŠ 
z Herálce, Jimramova, Kameniček, Krouny, Sněžného a 
Svratky. Soutěží se v běhu na 60 m, 1500 m, skoku dale-
kém a hodu v chlapecké a dívčí kategorii pro 6. – 9. roč-
ník. Nejsou zvány městské školy, protože jejich žáci často 
sportují v atletických oddílech, a tak by se s nimi mohly 
vesnické děti jen těžko poměřovat. Přestože dnešní žáci 
raději vysedávají u počítačů, tato školní soutěž dokazuje, 
že se někteří umějí hýbat a že si rádi zasportují. Všich-

ni účastníci berou soutěž vážně a jejich zápolení často 
připomíná soutěže profesionálních sportovců. Naše ško-
la v počtu medailí obsadila společně se ZŠ Sněžné 3. – 
4. místo se ziskem 15 medailí, z  toho bylo 6 zlatých, 4 
stříbrné a 5 bronzových. Nejúspěšnějšími sportovci naší 
školy byli Pavel Bojanovský z  9. ročníku, který vyhrál 
všechny čtyři disciplíny ve své kategorii, a Sára Sedláko-
vá ze 6. ročníku, která získala ve své kategorii 2 zlaté a 1 
stříbrnou medaili.   

Mgr. Ludmila Teplá

že v  roce stého výročí vzniku samo-
statného státu nemohlo být téma jiné: 
První republika aneb Československo 
v letech 1918 – 1938. Toto učivo probí-
rají žáci 9. ročníku celé první pololetí 
v dějepise, literatuře i dalších předmě-

tech. Nikdo z nich však neměl o účast 
v okresním kole zájem. Vyžadovalo by 
to totiž práci navíc. Proto je třeba Ada-
ma pochválit za to, že se na olympiádu 
svědomitě připravil. A dobře si vedl i 
v  konkurenci dalších 45 soutěžících. 

Umístil se na 24. místě mezi mnoha 
deváťáky a studenty gymnázií. Věřím, 
že když obstál v  této zkoušce, získal 
tím také cenné zkušenosti pro příští 
rok. Budeme se těšit na další téma!  

 Mgr. Dana Hanělová

Sběr papíru

Během podzimu škola vyhlásila 
sběrovou akci na starý papír. Někte-
ré paní učitelky tuto akci pojaly jako 
třídní soutěž, aby žáky více motivo-
valy ke sběru. Ve druhém ročníku 
šest nejlepších sběračů ocenila paní 
učitelka Buršíková knihou. Nejú-

spěšnějšími sběrači se stali tito žáci: 
Alexandra Vojtová, Julie Novotná, 
Petra Jílková, Michal Dobiáš, Adéla 
Chládková a Adéla Zánová. Rovněž 
ve 4. ročníku soutěžili o nejúspěš-
nějšího třídního sběrače. Paní uči-
telka Kutalová vyhodnotila a odmě-

nila cenou nejlepšího z řad chlapců, 
tím se stal Jan Havliš, a nejúspěšněj-
ší sběračku – dívku, což byla Klára 
Prügerová. Děkujeme žákům a jejich 
rodičům, že podpořili sběrovou akci 
školy. Na jaře se opět zapojíme do 
sběru papíru. 

Ceník obědů od 1. 2. 2018
Cizí strávníci:
1) cena oběda odneseného, vč. konzumvaného ve školní jídelně - MALÁ PORCE
Vstupy: bez DPH sazba DPH s DPH
Potraviny - suroviny 25,00 15%  
Osobní režie 14,00    
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V roce 1922 docházely zprávy o tom, jak neutěšené po-
měry panují na východě od nás na území Ruska a Ukra-
jiny. Po ukončení 1. světové války v roce 1918 následova-
ly boje občanské války a hospodářství bylo rozvráceno. 
K  tomu přišlo velké sucho, nastala neúroda, nedostatek 
potravin a vypukl hladomor. Z popudu Kostnické jedno-
ty bylo rozhodnuto zorganizovat humanitární pomoc na-
šim krajanům na Ukrajině. Pan vikář Šedý byl požádán, 
aby se této akce ujal. Měl k  tomu všechny předpoklady 
dané tím, že již jednou zde mezi krajany byl. V  letech 
1911 až 12 z  popudu Misijní jednoty vykonal cestu na 
východ, projel celou Ukrajinou až na jih na Krym a na-
vštívil všechna místa, kde žili naši krajané. Navázal řadu 
osobních kontaktů a měl dokonalý přehled o životě a po-
třebách našich krajanů.

Po vyřízení administrativních záležitostí a povolení 
k pobytu se vypravili do Kyjeva, kde vyčkali příjezdu vla-
ku s humanitární pomocí. Před odjezdem byli varováni, 
že na území Ukrajiny panují ještě nejisté poměry. Tou-
to dobou se tam ještě potulují bandité, kteří přepadávají 
a loupí. Na mnoha místech je epidemie cholery a tyfu. 
Navíc po katastrofálním suchu panuje velká neúroda a 
je zde hrozivý nedostatek potravin. Nedali se odradit a 
postupně navštěvovali všechny obce, ve kterých žili čeští 
osadníci. Jak zjistili, poměry byly opravdu velmi zlé. Pan 
vikář Šedý tuto cestu za našimi krajany velmi podrobně 
popisuje ve svých pamětech. Přes všechny potíže se jim 
postupně podařilo zmapovat poměry, rozdělit humani-
tární pomoc a šťastně se vrátit domů.

Zpráva o hladových a opuštěných dětech vyvolala 
upřímnou soustrast a touhu jim pomoci. Kostnická jed-
nota se usnesla uskutečnit druhou cestu na Ukrajinu a 
vikář Šedý byl znovu požádán, aby se vydal na cestu a 
v Charkově projednal možnosti převozu sirotků do Čes-
koslovenska. Společníkem mu byl učitel Martínek, který 
měl svolení sovětských úřadů zaujmout místo učitele na 
některé české škole. Po souhlasu příslušných správních 
orgánů provedli postupně výběr a shromáždění dětí, 
většinou sirotků, které byly zařazeny do skupiny urče-
né k  převozu do Československa, k  umístění a výchově 
v českých rodinách. Vypravení transportu a vybavení po-
třebných povolení od sovětských úřadů provázely mnoh-
dy nečekané situace. V pamětech vikář Šedý uvádí tento 
příklad: „Navštívil mě úředník od státní policie (GPU), 

Z historie
Dvě cesty na Ukrajinu a Krym

Věcná režie 5,00 21%  
Ostatní 2,09    
Výstupy:      
Konečná cena 46,09 15% 53,00

2) cena oběda odneseného, konzu-
movaného ve školní jídelně -  VELKÁ 
PORCE

Vstupy: bez DPH sazba DPH s DPH
Potraviny - suroviny 27,00 15%  
Osobní režie 14,00    
Věcná režie 5,00 21%  
Ostatní 2,70    
Výstupy:      
Konečná cena 48,70 15% 56,00
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aby překontroloval naše průvodní listiny, a řekl, že ne-
můžeme s těmito doklady překročit hranice a vycestovat. 
Vysvětlil, že na pasu chybí souhlas policie GPU a že bez 
tohoto schválení nemůže nikdo ze země vycestovat. Na-
bídl se, že vezme naše doklady s sebou a potvrzené  nám 
je druhý den donese. Skutečně se tak stalo“. Po několi-
ka dnech čekání jejich vagony připojili k vlaku, který je 
přepravil do pohraniční železniční stanice Zdolbuchnov. 
Zde pobyli v karanténě a pak odjeli do Lvova. Po krátké 
přestávce pokračovali do Bohumína již na území ČSR. 
Zde pobyli několik dní a po vybavení nezbytných zále-
žitostí odjeli do konečného cíle putování, do Pardubic.

Po návratu začala neméně důležitá činnost, umís-
tění dětí do vhodných rodin a starost o jejich výchovu 
a vzdělání. Zájemců o umístění dětí bylo sice dost, ale 
ne všichni vyhovovali požadavku, aby kromě materiál-
ního zabezpečení zajistili dětem i přiměřené vzdělání. 
Mezi rodinami, které se navrátilců ujaly, byla rodina 
Janáčkových z  Trhonic. Jak se ukázalo, tito sourozenci 
Krinských,  Naděžda, Alexandr a Dimitrij, byli vlastně 
příbuzní. Jejich rodiny pocházely z  Křížové (Krucem-
burku). Jejich životní osudy i osudy dalších navrátilců 
podrobně popisuje ve svých obsáhlých pamětech. O je-
jich vydání se zasloužili členové farního sboru ČCE v Ji-
mramově. První vydání v počtu 700 kusů bylo pro velký 
zájem brzy rozebráno a v současné době je nedostupné.

Za celoživotní činnost udělila Synodní rada ČCE vik-
áři Rudolfu Šedému titul faráře.

V roce 2003 při osmdesátiletém jubileu sboru v Hra-
bové a k zásluhám vikáře Šedého o sbor mu byla na far-
ním kostele odhalena pamětní deska.

Farář  Rudolf Šedý se celým svým životem zařadil 
mezi lidi, kteří prožili smysluplný život, kteří by měli 
sloužit za příklad a vzor dalším generacím. V  doslovu 
svých pamětí uvažuje o tom, jaký by chtěl být, kdyby byl 
ještě jednou mladý. Píše mimo jiné:
- Řídil by se zkušeností lidí vážených a starších.
- Mnoho by se učil užitečným vědomostem, zvláště 

také řečem.
- Mnoho by cestoval a obdivoval by dílo velkého Tvůr-

ce od travičky, květinky, broučka až k vrcholkům ve-
lehor a divům Mléčné dráhy, od potůčku až k veleb-
nému vlnobití moře.

- Volil by si za přátele ty nejlepší lidi.
- Usiloval by o nějaké krásné dílo, chtěl by po sobě za-

nechat světlou památku.
Rudolf Šedý v hojné míře svá předsevzetí ve svém ži-

votě naplnil. Jsem přesvědčen, že patří nesporně k neza-
pomenutelným jimramovským osobnostem. Po návra-
tu do Jimramova bydlel v domě č. 50. Starší občané jej 
pamatují, jak chodil v tmavém dlouhém kabátě, na hla-
vě tmavý klobouk. Hubený obličej zdobil bílý masary-
kovský vous. Chodil mírně nakloněn na pravou stranu. 
Ubývají pamětníci jeho hodin náboženství, které zpest-
řoval promítáním diapozitivů ze svých cest. Doplňoval 

je svým poutavým výkladem. Projížděl též po Jimramově 
ve staré Pragovce, kterou jsme jako kluci obdivovali.

V Jimramově prožil ještě 
dlouhá léta. Nezapomínali na něj 
ani jeho bývalí farníci z Hrabové, 
kteří ho několikrát v  Jimramo-
vě navštívili. Bylo by záslužné se 
s jeho celoživotním dílem sezná-
mit, uchovat na něj trvalou vzpo-
mínku a zvážit, jakým způsobem 
ho trvale připomínat příštím ge-
neracím.                

Dobiáš
Poděkování
Pan Josef Dobiáš je naším „ nej-

věrnějším dodavatelem“ článků, 
které v našem Zpravodaji vycháze-
jí, a právě tento příspěvek o vikáři Šedém je 200. příspěvkem.

V  říjnu loňského roku pan Dobiáš oslavil významné ži-
votní jubileum. Rozhodl se proto, že svou literární činnost ve 
Zpravodaji omezí. Všichni známe pana Dobiáše jako vynika-
jícího malíře Vysočiny, vždyť i kresba na první straně našeho 
Zpravodaje pochází z jeho výtvarné dílny. Pan Dobiáš je však 
bezesporu i největším současným znalcem jimramovské his-
torie, což stále dokazuje nově uveřejňovanými informacemi o 
významných rodácích, domech, událostech. Zajímá se však i o 
dění a osobnosti ze současnosti, příkladem jsou třeba rozho-
vory se strachujovskou rodačkou Petrou Kudovou, které jste si 
mohli přečíst rovněž v našem Zpravodaji. Navíc je velmi obdi-
vuhodné, že všechny tyto zájmy, které by na takové úrovni těž-
ko mohl obsáhnout profesionál, jsou koníčkem pana Dobiáše.

Velice panu Dobiášovi děkujeme za jeho články z historie 
Jimramova, o rodácích, o starých stromech, články k různým 
tématům, za jeho krásné kresby, které jsme mohli otisknout. 
Přejeme mu mnoho zdraví, klidu a pohodu a dostatek inspira-
cí na malování, psaní, bádání …

A budeme rádi, pokud zůstane i nadále naším příznivcem, 
přispěje i dalšími články a bude spokojeným čtenářem našeho 
Jimramovského zpravodaje.   

 Redakční rada

Rudolf Šedý 
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Můj zrak spočinul na obchodní knize pana Reinera, 
která byla položena na špalku na dřevo. Měli jsme prv-
ní prohlídku zanedbaného domu čp. 73, smíšené pocity. 
Duch místa byl velmi silný v kontrastu s představami o 
robotě a pracovního „doživotí“, než bude hotovo.  Když 
jsme zakoupili dům čp. 73 od paní Liliane Meyerové 
z Francie, obchodní kniha končící rokem 1942 už na špal-
ku nebyla, ztratila se, bohužel zřejmě nenávratně. 

S manželkou jsme oba historici, kteří prahnou po mi-
nulosti, po vědění v sounáležitostech mnohdy přetěžkých 
dob. Měli jsme jen pár informací o židovském původu 
posledních majitelů domu, rodiny Reinerových, a pře-
kvapilo nás, jak málo se o nich a jiných židovských ro-
dinách Jimramova ví. Často jen v  jedné větě. Bílé místo 
v  dějinách Jimramova se v  čase s  manželkou pokusíme 
doplnit, aby se nikdy nezapomnělo na občany, na lidi a 
zvůlí ukončené jejich životy.

Milý pan Dobiáš nám předal „rodný list“ domu čp. 73 
se jmény obyvatel tohoto domu od 16. století po součas-
nost. V porovnání s informacemi kronikářů si nelze ne-
všimnout propojení obchodu a židovských rodin s naším 
domem. Jak se píše v kapitole Obchodníci: „Za dob nej-
starších provozovali obchod formani, kteří místní výrob-
ky vyváželi do Vídně a do Budapešti a odkud vše potřeb-
né dováželi. Bylo to hlavně koření, sůl, víno, jemné látky 
apod. Písemná zpráva o prvním místním obchodníku jest 
z  roku 1715. Nájemce vinopalny a koželužny panský žid 
marek Westenheimer směl dle smlouvy s  paní Marií An-
nou z Nübernu mimo samožitné kořalky prodávati koření 
a ostatní zboží. Později kolem roku 1800, když již se mohli 
židé volně usazovati, usadily se v Jimramově židovské rodi-
ny Brady, Skutezky a Lampe. Všichni tito židé byli obchod-
níky a prodávali zboží smíšené, železo, obilí, máslo, vejce 
– zkrátka všechny potřebné věci….“  Dům čp. 73 kupu-
je roku 1869 pan Skutecky – obchod s  lihovinami, roku 
1870 vdova po Vilému Brady, roku 1907 Karel Lampl – 
obchod s lihovinami, roku 1913 Rudolf Reiner – obchod 
s lihovinami, zemskými plodinami, obchod s textiliemi.

Při vyklízení půdy stodoly jsme našli ve slámě některé 
původní písemnosti z  obchodní korespondence, drážní 
poplatky za balíky s máslem, ale i vizitku, výplatní pásku 
a pár soukromých dopisů. Na půdě domu jsme našli dva 
manželské kolorované portréty z poč. 20. století. Naše pá-
trání po osudech a věcech lidí mohlo začít. Pomohla nám 
v objasňování i paní Meyerová z Francie, která je přímým 
potomkem a důkazem, že člověk ač zkoušen tragédiemi 
se nemá vzdávat. Její maminka Marie za svobodna Reine-
rová velmi nerada vzpomínala na léta v koncentračních 
táborech, proto chybí na některé mé otázky odpovědi.

Rudolf Reiner, který se narodil roku 1885, si vzal Ma-

tyldu Strakovou narozenou v  témže roce. Žili v Táboře. 
Jako třetí dítě se jim narodila 21. 8. roku 1914 v  Tábo-
ře dcera Marie. V roce 1913 kupují dům čp. 73 v Jimra-
mově. Kolem roku 1925 dům přestavuje a modernizuje. 
Žijí zde i rodiče paní Matyldy, manželé Strakovi. Někte-
ré dochovalé dopisy od příbuzných jsou posílány přímo 
jim na adresu Jimramova i s  označením „soukromník“, 
jiné s prosbou dětí či vnoučat o předání. Paní Matylda se 
věnuje střižnímu zboží, tkalcovství i šití, její muž obcho-
du s lihovinami a zemskými plodinami jako máslo, vejce 
apod. Máslem zásobuje např. Prahu, Litomyšl, Pardubice, 
Děčín apod.

Dcera Marie prožívá krásné a šťastné dětství spolu se 
starším bratrem Františkem v poklidné kotlině romantic-
kého městečka na pomezí Čech a Moravy. Gymnázium 
studuje v  Litomyšli, rodném městě Bedřicha Smetany. 
Velkým přáním jejího otce bylo, aby vystudovala medi-
cínu. Bohužel její otec zemřel krátce před její maturitou 
roku 1933 ve věku 48 let na Anginu Pectoris. Na podzim 
roku 1933 se Marie zapsala na lékařskou fakultu české 
pražské univerzity. Avšak již v druhém semestru jí zemře-
la její matka ve věku 50 let. Zůstala sama spolu se svým 
o dva roky starším bratrem a postiženou sestrou. Díky 
dobrému fi nančnímu poměru a podpory bratra, který 
převzal obchod po otci, mohla dále studovat vysokou 
školu. V roce 1939 absolvovala studium medicíny s titu-
lem MUDr. a provdala se za svého kolegu MUDr. Franze 
Kahouna. Bohužel rok po svatbě její muž tragicky zahy-
nul při dopravní nehodě. Mezitím byla země obsazena 
fašisty a pronásledování židů bylo v plném proudu. Žila 
u svého tchána a tchýně v Praze, ale v květnu 1942 byla 
deportována do Terezína, kde mohla pracovat ve špitále. 
Roku 1944 byla deportována do koncentračního tábora 
v Osvětimi, odkud byla po jednom měsíci přemístěna do 
Christianstadtu ve východním Prusku (dnes město Kr-
zystkowice v Polsku), aby pracovala v muničce. V únoru 
1944 se jí podařilo utéct z  transportu do koncentrační-
ho tábora v Bergen-Belsenu. Vrátila se do Prahy, kde jí i 
přes velké riziko až do konce války ukrýval její tchán. Po 
konci války pracovala dva roky na neurologické univer-
zitní klinice v Praze. V roce 1947 odchází do švýcarského 
Curychu, kde pracuje jako host v  Kantonské univerzit-
ní nemocnici pod dohledem prof. Löffl  era. V roce 1948 
se provdala za svého druhého muže a přijala jeho jméno 
Mandl. Narodil se jim syn Th omas a dcera Liliane.

Podle jimramovské kroniky sepsané panem Josefem 
Pavelkou byli roku 1943 vyvezeni do koncentračních 
táborů všichni zdejší židé. „Byly to rodiny Reinerova čp. 
73, Haasova čp. 23. Kromě nich cizí židé, kteří sem utek-
li, rodiny Langova z Jihlavy a Eisingerova z Brna, Tichova 

Příspěvky čtenářů
Zmizelí sousedé Reinerovi



Jimramovský zpravodaj1/2018

15

ze Svitav. Z  těch se vrátila pouze MUDr. M. Reinerová-
-Kahounová. V Jimramově zůstal pouze jeden žid – zdejší 
rodák Vilém Ticho. Celá jeho rodina, až na jednu dceru, 
která byla v Palestině, zahynula v koncentračním táboře.“   

Chtěl bych tímto požádat nejen pamětníky, pokud 
mají nějakou další informaci, dopisy, fotografi e obchodu, 
rodiny Reinerů či jiných jimramovských židovských ro-
din (např. Haasovi), dobové reklamní letáky či jiné ma-
teriály, ač se laskavě obrátí přímo na mne, či mou ženu. 
Materiály po elektronickém přeskenování v pořádku vrá-
tíme. Děkuji.

Mým snem je v  letošním roce vytvořit v  jedné části 
výlohy tištěný panel s informacemi a dobovými fotogra-
fi emi, k mobilnímu stažení s QR kódem a pokud se po-
daří, např. ve spolupráci s Izraelským velvyslanectvím či 
Židovskou obcí, umístit do dlažby chodníku tzv.: Stolper-
steine (Kámen zmizelých) se jménem František Reiner, 
obchodník v Jimramově, zavražděn v Terezíně, 1943 (?), 
tak abychom podobně jako v jiných městech „zakopávali“ 
pohledem o jména nevinných a jako spoluobčané neza-
pomněli.

Václav Frömmel

Památkově chráněná území 2018

Městys Jimramov má oprávněně 
od roku 1990 Městskou památkovou 
zónu (dále jen MPZ). Patříme mezi 
22 obcí v  kraji Vysočina a mezi 243 
obcí v  České republice (vyjma Pra-
hy, která se dělí na 10 památkových 
zón). Naše městečko vystavěné v ma-
lebné krajině u soutoku řek Svratky 
a Fryšávky je nebývale historicky za-
chovalé v ucelené podobě náměstí a 
jeho okolí se šlechtickým zámkem. 
Pozastavil se tu čas. Né nadarmo se 
tu zastavují projíždějící návštěvníci, 
projdou se a fotí, né nadarmo se sem 
vrací i fi lmaři, kdy naposledy v seri-
álu Četníci z  Luhačovic mnoho zá-
koutí dodalo fi lmu nejen „lázeňský“ 
charakter. Taky Vás to hřálo u srdce 
poznávat domy, uličky našeho měs-
tečka z obrazovky televize? 

Již v minulosti jsem v tomto občas-
níku psal článek „Pohled přivandro-
valce“, jakousi zpověď k místu i k často 
kladeným otázkám lidí: Proč právě Ji-
mramov? Co nás mladé vedlo k tomu 
se tady usadit, když jiní odcházejí? 
Ano, jsme oba s  manželkou profesně 
svázáni s historií, kulturou a uměním, 
a proto jsme asi přirozeně nikdy neu-
važovali bydlet v  moderním domě na 
okrajích měst v  různorodé a většinou 
zahuštěné satelitní zástavbě, kde lze 
vidět téměř vše od „podnikatelského 
baroka“ až po nízkoenergetické malé 
domky. Prostředí a Génius loci místa 
se vzrostlou zelení je pro nás živoucím, 
hřejivým pohlazením, kterému se v po-
citech zvukomalebně říká domov. 

Už před třemi lety jsem pozoroval, 
jak se tvář městečka proměňuje, k lep-

šímu i k  horšímu. Kolik plastových 
oken, dveří a jiného „moderního“ se od 
té doby náhle vyrojilo. Říkám si, jak to 
ti lidé dokázali u památkářů prosadit, 
když my jsme se v Závazném stanovis-
ku památkové péče o jiných než v kopii 
či repasováním původních dřevěných 
nikde nedočetli? Jak? Prostě tzv. „na 
černo“, bez konzultace a zjevně s poru-
šením zákona o ochraně území v MPZ 
a s hrozící fi nanční sankcí. 

Často slýchávám názor, že památ-
káři jsou brzdou vývoje, jen diktují 
a nedají ani korunu na dům, co není 
památkově chráněn, tak si přeci mohu 
dělat svobodně to, co uznám za vhod-
né, co mi „doporučí“ leták ve schránce 
s akční výhodnou slevou na nová plas-
tová okna (?). Možná si říkáte, dřevo 
je krásný, ale drahý a většinou všichni 
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máme omezené rozpočty. Peníze? Čas-
to na prvním místě. Omyl v  ceně, bez 
informací, bývá často pravdou. Zdraví? 
Bohužel není na prvním místě, neboť už 
dávno je všeobecně známo, že plastová 
okna uzavírají prostor, jako dřevo nedý-
chají. Pokud často nevětráte ve starých 
domech, vznikají zdravotně nebezpeč-
né plísně, zvedá se hladina vlhkosti ve 
zdivu..., ale jsou s  ditermovanými skly 
energeticky úsporné a zvukotěsné. Ne-
musí se natírat, ale co drobné stavební 
úpravy kolem výměny? Nestačilo by ko-
likrát jen ty staré repasovat, vložit diter-
mované skla a natřít? 

Máme krásný starý dům s bohatou i 
tragickou historií, s  rodokmenem jako 
ostatní. Dům v MPZ, který není památ-
kově chráněn, ale s povinnostmi stejný-
mi jako by byl památkou. Naše první 
seznámení s  památkáři? Starosta obce 
pan Homolka nám „poslal“ paní Šustro-
vou z  Nového Města na Moravě, která 
nám doslovně sdělila jeho slova: „Běžte 
se podívat, co tam se děje!“. Po zklidně-
ní situace se vše vysvětlilo a na základě 
dokumentace a průzkumu povolilo. 
Nejsem rád, že náš funkcí nejvyšší před-
stavil obce „hlídá“ občany a „domlou-
vá“ jim za zády schůzky kompetentních 
úředníků. Chtěl bych věřit, že tak činí 
bez rozdílu všem. 

Paní Šustrová, nikoliv starosta nebo 
někdo z  představitelů obce, či výzvou 
ze Zpravodaje, nám řekla o možnosti 
dotace na nepamátky v  MPZ, kterou 
poskytuje Kraj Vysočina. Rok co rok 
máme všichni možnost získat na opravu 
fasády, oken, střech, komínů, ale i pří-
padně oprav v exteriérech se vzácnými 
štukovými stropy či stropními malbami 
až 50% z částky nákladů, ale pouze do 
maximálních 100 tisíc korun. Je nutné 
podotknout, že podat žádost k  dotaci 

neznamená automaticky kladné vyří-
zení a získání dotace. Vždy bývá převis 
poptávky po nabídce schváleného obje-
mu peněz, ale rozhoduje transparentní 
bodový systém a odborná komise Kraje. 
Samozřejmě získaná dotace má svá pra-
vidla a povinnosti i úskalí v  proplacení 
celé částky až po vlastním zafi nancování, 
kdy po odborné kontrole hotových pra-
cí pracovníky památkové péče dojde po 
závěrečné zprávě a splnění všech podmí-
nek k zpětnému proplacení přidělených 
peněz na účet žadatele dotace. Požádali 
jsme tedy po informacích v  následují-
cím roce o dotaci na obnovu vrat, oken 
a výkladu, tedy na zlepšení pohledového 
stavu domu, podotýkám, že nikoliv na 
nějakou rekonstrukci vně.

Na Kraji jsme získali 40% dotaci a po-
žádali písemně Radu města o spolufi nco-
vání v hodnotě 10%, jak to bývá v jiných 
městech zvykem. Místo jednání a vyjád-
ření Rady s číslem jednacím nám přišel 
jen prapodivný dopis pana starosty Ho-
molky, že všeobecně nepřispívají niko-
mu, jen tam, kde ze zákona musí (?). Šel 
jsem tedy na jednání Zastupitelstva a po-
žádal na konci jednání přímo zastupitele 
o projednání naší nepodstoupené žádos-
ti. Po diskusi se nakonec ustanovilo, aby-
chom znovu požádali Radu městyse a na 
dalším jednání Zastupitelstva bylo větši-
nou po diskuzi rozhodnuto, že nám obec 
10 % přidá, tzn. cca 18 tisíc korun. Znovu 
tedy rád děkuji všem zastupitelům, co nás 
„mladé přistěhovalce“ podpořili.

Na jednání Zastupitelstva jsem vybí-
zel pana starostu k větší informovanosti 
ve Zpravodaji o možnosti získání krajské 
dotace pro nepamátky v  MPZ, včetně 
toho, že funkcionář či úředníci mohou 
pomoci dotyčným případným žadatelům 
s  vyplněním žádosti či elektronického 
zaslání Kraji Vysočina, neboť je mnoho 

starších občanů, kteří nevládnou v po-
čítačových programech a internetu, a 
možná by předem bez podpory vzdali 
povinné „papírování“. Na tomto jedná-
ní zastupitelstva byla i paní Menšíková, 
která nás požádala o informace a zku-
šenosti a v následujícím roce získala od 
Kraje poměrovou dotaci na obnovu fa-
sády a oken svého domu.

Co by se stalo, kdyby městys pro 
informaci všech toto vždy s  předsti-
hem vyhlášení dotace udělal? Možná 
bychom v uplynulých letech měli méně 
nezákonných černých staveb v  podobě 
nevhodných plastových oken, možná by 
majitelé zjistili, že je to nakonec vyjde s 
fi nančním přispěním Kraje méně a měli 
by prodyšná dřevěná okna s ditermální-
mi izolačními skly i proti hluku.

Co více by si měla obec přát, než 
pěkné opravené historické domy s kvě-
tinovou výzdobou v truhlíkách, spoko-
jené návštěvníky a občany? Já býti zastu-
pitelem, podpořím hlasováním každou 
krajem podpořenou dotační žádost na 
obnovu oken, fasády či střechy v MPZ 
městyse Jimramova s  fi nančním pří-
spěvkem 10%, která je vždy v  souladu 
se zákonem posouzena, vyhodnocena a 
kontrolována památkáři.

Na závěr bych chtěl vyzdvihnout 
jeden dobrý příklad z  poslední doby. 
Svým úsilím a myšlenkou pan Vojta ze 
Sedlišť velmi dobře a citlivě opravil bý-
valý hotel Koruna, který se jako zázra-
kem proměnil z ostudné ruiny. Jaká by 
byla veliká škoda, kdyby byl tento histo-
rický dům zbourán a neuzavíral by dnes 
dolní náměstí. Kdejaké oči spočinuly 
dříve na vytlučená okna s děravou stře-
chou, kdejaké oči spočinou dnes na jeho 
pěkné štukové fasádě, na výzdobě v ok-
nech, kde bydlí občané. Chvála Bohu.

Václav Frömmel

Vychází třetí kniha Myslivost s kamerou i s puškou, jejímž autorem je pan Pavel 
Sztwiertnia

Pavel Sztwiertnia:
Myslivost s kamerou i s puškou 
 Pavel Sztwiertnia se narodil v Třinci roku 1949. V r. 1973 

absolvoval Lesnickou fakultu VŠZ v Brně. Pracoval jako les-
ník v Beskydech, Jeseníkách a ve Žďárských vrších v době, 

kdy v  tamních honitbách byl ještě dostatek jelení zvěře. 
V tehdejších Jeseníkách na přelomu sedmdesátých a osm-
desátých let minulého století nebylo vzácné setkat se s tet-
řevem i  s  tetřívkem. Namnoze tu dosud existovaly zbytky 
původních horských lesů, ve kterých tato vzácná zvěř žila. 
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Kamzíci se tu od jara do zimy zdržovali na holích. Byli zde 
natolik rozšířeni a přivykli přítomnosti člověka do té míry, že 
setkání s nimi patřilo i pro turisty k naprosto běžným zážit-
kům. 

 Autor tady hodně fotografoval, fi lmoval, nahrával hlasy 
zvěře, pěstoval letní i zimní turistiku. Zajímal se hlavně o je-
lení a  tetřeví zvěř. Myslivosti, ke které jej kdysi přivedl jeho 
otec, se dnes věnuje jen ve specializované formě. Odborně 

spolupracuje s polskými lesníky, kteří vedou úspěšný umě-
lý odchov tetřeva hlušce. Tento druh vzácné zvěře si nad jiné 
oblíbil.
Formát po ořezu: 145 x 205
Počet stran: 160
Vázaná
ISBN 978-80-7497-203-4
Srnec v dešti

Povídka z knihy Myslivost s kamerou i s puškou 
Srnec v dešti

Žďárské vrchy, obec Koníkov – 
blízké okolí Koníkovské myslivny; rok 
1992

Motto: Čím je dopadová energie 
střely vyšší, tím vyšší je i její porážecí 
účinek na zvěř. Podmínkou však je, aby 
cíl byl pro střelu dostatečně pevnou pře-
kážku, schopnou její deformaci a tím i 
zmíněný účinek vyvolat… 

Lovy srnců řadí lesnický personál 
vždy mezi ty nejobtížnější. V  půlce 
května, kdy započne doba jejich od-
střelu, přichází soumrak moc pozdě. 
Ranní rozbřesk přitom nastupuje pro 
změnu příliš brzy. 

Když jsem měl v tomto období do-
provázet loveckého hosta, znamenalo 
to pro mne doslova vysilující maraton. 
Do postele jsem se pokaždé dostal až 
někdy kolem půlnoci a vstávat jsem 
musel denně už kolem půl čtvrté ráno. 
Sotva jsem se kolem deváté dopoledne 
vrátil z lovu, už mne kolegové v kan-
celáři polesí bombardovali různými 
vzkazy. Den za dnem totožná situace. 
Jen, co jsem překročil práh zmíněné 
úřadovny, můj zástupce mi promptně 
vyřizoval celý seznam úkolů. Všechny 
byly samozřejmě neodkladné. 

Zatímco lovecký host po ranním 
lovu celé dopoledne sladce spinkal, já 
jsem se ve stejnou dobu téměř neza-
stavil.  Spánkový dluh se utěšeně na-
baloval. Stačily obvykle pouhé tři dny 
takového zápřahu a člověk byl „jako 
po kozlatech“.

Je pochopitelné, že jsem využil ka-
ždé možnosti k  tomu, aby můj host 
ulovil co možná nejdříve. Za tím úče-
lem jsem se snažil mít už dlouho před 
začátkem srnčí sezóny „v zásobě“ ně-
kolik spolehlivě obeznaných srnců. 

Jen tak mi svítala naděje, že ho budu 
mít brzy, jak se říká „s krku“. 

Doby, kdy myslivost tvořila pod-
statnou část pracovní náplně lesníka, 
byly už dávno pryč. Starší kolegové 
občas nostalgicky zavzpomínali na 
časy svých otců a dědů. Tehdy platil 
jiný služební řád. Když kupříkladu 
nadřízený potkal svého hajného v lese 
bez fl inty, znamenalo to pro neozbro-
jeného lesníka okamžitou výpověď.     

Věděl jsem o starém srnci. Nepra-
videlně vycházel na louku pod mys-
livnou. Pokud vyšel na pastvu, bylo to 
pokaždé až se setměním. Několikrát 
jsem se snažil obeznat ho dalekohle-
dem, ale pokaždé se na louce objevil 
skoro až za tmy. Obvykle se nejdříve 
ukázaly srny. Teprve až ztichlá kraji-
na ještě více potemněla, zahlédl jsem 
někdy na okraji smrkového laťáku 
i  tohoto staršího pána. Moc jsem si 
přál opatrného mudrlanta odpověd-
ně posoudit, jenže… Pokaždé vytáhl 
z  porostní stěny, v  jejíž blízkosti bo-
hužel žádný posed nebyl. Jak to tedy 
provést…? Nakonec mi nezbylo nic ji-
ného, než se pokusit „přečíst ho“ z ka-
zatelny u újediště. V  tomto  případě 
však šlo o vzdálenost necelých dvou 
set metrů a ta je pro spolehlivé posou-
zení srnčí trofeje neúměrně velká. Ter-
mín začátku odstřelu srnců se kvapem 
blížil a já o něm ještě stále nevěděl nic 
bližšího… Po několika neúspěšných  
pokusech mi zbyla poslední možnost. 
Zkusit ho obeznat během čekané na 
louce, tedy přímo ze země. Nakonec 
se mi to povedlo. Obeznal jsem v něm 
dobrého šesteráka třetí věkové třídy. 

Už na počátku roku navázal náš 
pan ředitel přátelské styky se skupinou 

lovců z Německa. Tehdy přijeli na naše 
polesí na několik dní. Lovili tu divočá-
ky a odjížděli od nás velmi spokojeni. 
Vedoucím desetičlenné skupiny lovec-
kých hostů byl pan Henri G.

Ale vraťme se do přítomnosti. Na 
konci května mne ředitel telefonicky 
informuje, že zmínění hosté k nám už  
za týden přijedou na lov srnců. Týden 
rychle uběhne a pojednou je tu pátek, 
pátého června.  Svou návštěvou nás 
dnes poctil pan Henri se svým synem 
Frédericem, manželkou a několika 
dalšími přáteli. Ubytovali se v pensio-
nu na okraji osady Tři Studně. Dalšího 
dne večer se rozjeli po jednotlivých 
polesích, kam byli přiděleni ředitelem. 
Vedoucí lovecké skupiny, pan Henri 
G. s rodinou, přijel na moje polesí. 

Jediné, co našim hostům nevyšlo, 
bylo počasí. Celé odpoledne totiž vy-
trvale pršelo. Déšť chvílemi dokonce 
přecházel  v liják. Co teď? Kde máme 
toto nepříznivé období přečkat a čím 
mám naše hosty rozptýlit? Pozval jsem 
je do skromně zařízené kanceláře po-
lesí. 

Díky své znalosti středoškolské 
němčiny jsme si naštěstí mohli popo-
vídat. Pan Henri mne nejprve sezná-
mil s tím, jaké si s sebou přivezli zbra-
ně a loveckou optiku. Pak přišla řeč na 
to, jak se myslivost provozuje u nich 
doma. Samozřejmě jsme nemohli vy-
nechat ani mysliveckou kynologii. 

Déšť nepřestává a já jsem z tohoto 
vývoje situace už docela ustaraný. Ná-
hradní program pro zahraniční lovce 
nemám… V  kanceláři debatujeme už 
více než hodinu. Konverzace v němči-
ně mi nevadí, ale za tím účelem sem 
přece naši hosté z takové dálky nepři-
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jeli… Déšť jako by nemínil přestat, 
co tedy budeme dělat? Ven se zatím 
jít nedá a výhled na náš hospodářský 
dvůr je nezajímavý…

Blíží se sedmá hodina večerní, 
když oknem zahlédnu, že ze zadního 
vchodu myslivny právě vybíhá na uza-
vřený dvůr moje manželka. Seběhne 
ze schodů, nejkratší cestou utíká ve 
slábnoucím dešti k  oknu kanceláře a 
vzápětí se objevuje hned za ním. 

Stoupá si teď na špičky a několikrát 
zaťuká prstem na okenní tabuli. Chce 
mi přes zavřené okno cosi sdělit. Teď 
se ke mně otáčí zády a usilovně uka-
zuje prstem zpátky za sebe přes dvůr 
směrem k louce, kam odsud přes pro-
vozní budovy není vidět. Znova se 
otáčí obličejem ke mně a naše never-
bální komunikace skrz okenní tabuli 
pokračuje. Nestačí to, proto se mi teď 
pokouší jednotlivá slova sla-bi-ko-vat. 
Střídavě přitom pomalu  otvírá a zaví-
rá ústa, jako v nějakém kurzu pro hlu-
choněmé. Mimikou a posunky se mi 
usilovně snaží něco naléhavého pově-
dět. Konečně mi dochází, že na louce 
pod myslivnou je srnec. Zahlédla ho 
z okna kuchyně, odkud je na tato mís-
ta dobře vidět. 

Ustávající déšť spolu s prvními 
paprsky slunce nám dávají částečnou 
naději na úspěch. Krátce vysvětluji 
hostovi svůj plán. Říkám mu, že na 
louce nedaleko myslivny je starý šes-
terák, kterého můžeme ulovit. Máme 
možnost vyjít z  kanceláře polesí za-
dem a obejít hospodářské budovy. Pak 
vstoupíme do lesa a jeho okrajem se 

pokusíme k němu přišoulat na dostřel. 
Naslouchá mi poněkud nedůvěřivě, 
ale nakonec souhlasí. 

Nejraději bych vyrazil do deště 
hned, ale musím s ním mít trpělivost. 
Jsem připraven lovit v oblečení, které 
mám na sobě, tedy pouze v lesnickém 
stejnokroji. Chvilku čekám, než se do 
své „plné polní“ obřadně ustrojí můj 
host. Je na ni zvyklý, proto ho při této 
činnosti raději nevyrušuji. Kromě puš-
ky si s sebou vezme ještě svůj nezbytný 
spektiv Optolyth 30 x 80. Přes sebe si 
přehazuje zelenou loveckou pelerínu a 
nakonec si s sebou bere i menší batoh. 
Mám z  toho všeho pocit, že s  tímto 
vybavením a batohem na zádech má 
v úmyslu vyrazit minimálně na týden-
ní výpravu do odlehlých končin, ale 
nijak jeho počínání nekomentuji. 

Zbraň má dokonalou. Kulovnice 
Sauer 90 v ráži .300 Winchester Mag-
num mi však k našemu účelu připadá 
svým výkonem přece jen poněkud 
předimenzovaná.

Už za chvilku se oba opatrně kra-
deme okrajem lesa k louce. Mírný deš-
tík nám nevadí. Již z  dálky zahlédnu 
několik srn a nakonec i předem obe-
znaného srnce. Je od nás vzdálen asi 
150 metrů. 

Naštěstí o nás zvěř dosud neví. Jde 
teď o to dostat se k ráně. Oba se při-
krčíme a opatrně v nízkém předklonu 
zdoláváme vzdálenost kolem laťkové-
ho plotu mé zahrady. Zvěř pořád drží. 
Vstupujeme do porostní stěny a obe-
zřetně se blížíme k louce. 

Konečně jsme u silného modřínu. 
Je místem, kde okraj porostu tvoří roh. 
Pan Henri se přitiskl ke kmeni. Teď si 
srnce prohlíží svým spektivem. Chce 
si ho obeznat sám. Po chvíli odkládá 
monokulár a opře se předloktím o 
zvrásněnou borku modřínového kme-
ne. Připravuje se k ráně. 

Je nejvyšší čas, protože srny už za-
čínají něco podezřelého tušit. Náš šes-
terák právě stojí zepředu naostro. 

Jedna z  jeho družek se teď poma-
lounku dala do pohybu. Jakoby roz-
vážně nyní odměřuje jednotlivé kroky 
a  zatahuje do lesa. To srnce přiměje, 
aby změnil postoj. Stojí teď z našeho 
pohledu bokem a skýtá nám dobrý 
cíl. Pozoruji ho dalekohledem a host 

soustředěně míří. Vteřiny se vlečou. 
Šesterák může v kterémkoli z příštích 
okamžiků odskočit.

Konečně zahřmí hostova kulovni-
ce. Díky svému triedru jsem postřehl 
značení. V ráně sebou stařešina ma-
linko trhl a prohnul se přitom v kří-
ži. Veškerá zvěř se v mžiku rozprch-
ne. Srnec z  nástřelu odskakuje a už 
během několika příštích vteřin nám 
dlouhými skoky mizí u vysokých smr-
ků na protilehlém okraji louky     

Je pryč a pan Henri začne zcela 
nečekaně řádit. Hromuje a šermu-
je rukama na všechny strany. Nikdy 
bych do něj neřekl, že dovede tak láte-
řit. Proklíná kdeco a především stále 
opakuje, že srnce chybil. Marně se mu 
snažím vysvětlit, že jsem značení po 
ráně svým dalekohledem zřetelně po-
střehl, nevěří mi.  Stojí tu v mokré trá-
vě a jako argument mi pořád dokola 
předhazuje, že přece není možné, aby 
po zásahu z jeho hyperrasantní med-
vědobijky nezůstal v  ohni. Opakova-
ně vykřikuje svoje nadávky a snaží se 
mne přesvědčit, abychom okamžitě 
vyrazili na nástřel. Nemůže pochopit, 
že šesterák byl zasažen, a přesto od-
skočil. Marně se mu snažím vysvětlit, 
že se mýlí. Nakonec se mi přece jen 
podaří trochu ho uklidnit a vracíme 
se do kanceláře.  

Cestou mu říkám, že tam chvilku 
počkáme a pak nasadíme psa. V kan-
celáři jeho slovní i  fyzická rozcvička 
pokračuje. Svoje vyprávění totiž do-
provází rozmáchlými gesty. Nadává 
a chvílemi mi připadá, že má ve zvyku 
mluvit spíše rukama,než ústy. Má tady 
publikum, zřejmě proto se tak před-
vádí. Pořád dokola vykládá přítom-
ným, jak se vše seběhlo. Usedne na 
židli, ale hned zas vstává a netrpělivě 
rázuje po kanceláři sem a tam. Kdy-
bych nezůstal neoblomným, byl by 
ochoten vyrazit na louku a dohledávat 
srnce hned teď, tak temperamentní je 
to člověk. Pro mne tím nastala těžká 
zkouška, ale od svého úmyslu se odra-
dit nenechám.

Čtvrt hodiny uplynulo a jdeme 
provést dosled. Nástřel se stříkanci 
plicní barvy jsme našli snadno. Drs-
nosrstý jezevčík Dag si ho chvilinku 
ověřuje a zakrátko vyráží po pobar-
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vené stopě. Ta se táhne napříč loukou a 
sešlapaná stébla mokré trávy nám dobře 
ukazují směr. Pes pracuje na dlouhém 
řemeni. Zakrátko nás přivádí na břeh 
malého rybníčka. Leží tu zhaslý srnec 
s komorovou ranou. Je to pětiletý šeste-
rák kratších, dobře perlených lodyh

Za svou mysliveckou praxi jsem 
zažil dva podobné případy lovu srnců 
hyperrasantní kulovnicí. V  obou pří-
padech došlo k zásahu, přesto však kus 
po ráně z místa nástřelu odběhl. V této 
povídce se jedná o  kulovnici ráže 300 
Winchester Magnum, kterou byl srnec 
zasažen na komoru s  průstřelem plic. 
Ve druhém případě šlo o zbraň ráže 8 
x 68 S a okrajovou ránu naměkko, při 
kterém střela otevřela břišní dutinu. 

Pravdě nejbližší se mi zdá být vysvět-
lení, podle něhož při zásahu srnčí zvěře 
vysoce výkonnou zbraní nemá střela 
možnost nadbytek své energie zasažené-
mu kusu vůbec předat.   Srnčí tělo pro ni 
nepředstavuje dostatečně tuhou překáž-
ku, která by byla schopna u ní žádoucí 
hřibovitou deformaci vyvolat. Téměř ne-
porušený projektil válcového tvaru, kte-
rý je doslova „napěchován“ nadbytečnou 
energií, subtilním srnčím trupem pouze 
„projede“ podobně jako čepel kordu lis-
tem papíru. Střela, nezměněná deforma-
cí, svoji ohromnou energii srnčímu tě-
líčku prostě nemá možnost odevzdat. A 
to je příčinou, proč tu takzvaný porážecí 
účinek chybí a následkem toho zasažená 
zvěř z nástřelu odbíhá.

Musím přiznat, že jsem přečetl 
spoustu odborných článků, zabýva-
jících se problematikou porážecího 
účinku střely v cíli. Sám jsem toho v 
myslivecké praxi také dost zažil, stej-
ně tak, jako někteří moji kolegové. 
Tyto tuzemské poznatky mohu navíc 
doplnit o zkušenost svého přítele, 
kterému se poštěstilo lovit na seve-
roamerickém kontinentu medvěda 
baribala, losa a  soba karibu. Došel 
k názoru, že teoretické závěry odbor-
níků na slovo vzatých, se s  loveckou 
praxí často rozcházejí.

Nezbývá mi tedy, nežli úplně na 
závěr ocitovat ono okřídlené pořeka-
dlo, že: „Lepší je špetka praxe, nežli 
tuna teorie...“

Dne 2. 12. 2017 v 17 hodin proběhlo v Ubušíně již tradičně slavnostní rozsvícení vánočního stromu, při kterém 
vystoupily místní děti s krátkým pásmem básniček a písniček.

Rozsvícení vánočního stromu v Ubušíně
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SDH Ubušín – kulturní akce 2018

V letošním roce jsme poprvé pořádali besedu o ost-
rově Madagaskar. Ta se uskutečnila v pátek 19. 1. 2018. 
Besedu vedl entomolog, cestovatel a fotograf Dr. Kamil 
Klečka.

Jeho poutavé vyprávění doprovázené promítáním 
fotografií   zaujalo malé děti i dospělé. Celkem besedu 
sledovalo 65 lidí z naší vesnice a blízkého okolí.

Z jeho přednášky jsme se dozvěděli mnoho zajímavé-
ho o přírodě a endemitních druzích živočichů, kteří se 
na tomto ostrově nacházejí, o zvycích a způsobu života 
původních obyvatel Malgašů.

Beseda byla první akcí tohoto druhu, kterou náš sbor 
pořádal, a jsme velice rádi, že měla tak velkou diváckou 
účast a velmi kladné hodnocení.

Velký dík patří panu Dr. Klečkovi za skvělé vyprávění 
a doufáme, že podobnou akci o jiné zemí opět zopaku-
jeme.

Hned druhý den, v  sobotu 20. 1. 2018, proběhla již 
čtvrtá obecní zabíjačka, která je stále oblíbenější tradicí, 
jakou náš sbor pořádá. Zabíjačka začíná pravidelně v 7 
hodin porážkou pašíka a dále se postupuje dle tradič-
ních řeznických postupů. Před obědem jsme ochutnali 

vařené maso, které se následně zpracovalo do tlačenek a 
jitrnic a dalších výrobků.

Odpoledne se podávala polévka, pečené kroupy se ze-
lím, smažená játra a řízky.

Že má tato akce úspěch, naznačila účast 76 lidí, kteří 
se přišli pobavit a ochutnat pochoutky, které se na zabi-
jačkách podávají.

Velký dík patří všem, kteří se na této akci podíleli a 
zajišťovali pořadatelskou činnost, protože tato je velmi 
náročná na přípravu a celý její průběh.

Další a poslední akcí pořádanou v  měsíci lednu byl 
turnaj ve stolním tenise, který se konal v  sobotu 27. 1. 
v budově místní školy. Turnaj se uskutečnil po sedmi le-
tech a to díky místním mladým hasičům. Tohoto turnaje 
se zúčastnilo 12 soutěžících. Soutěžící byli rozděleni do 
dvou skupin. Z těchto skupin postoupili pouze čtyři ha-
siči, kteří nadále bojovali o stupně vítězů. První místo 
obsadil Martin Golas ml., druhé místo patřilo Josefu Ko-
vářovi a na krásném třetím místě se umístil Petr Dobiáš 
ml. K dobrým výkonům pomohlo jistě i výborné občers-
tvení, které se podávalo během celého turnaje.        

SDH Ubušín

Veleúspěšná sezóna Lady Vondrové

Talentovaná atletka Lada Vondro-
vá, rodačka z Nového Města na Mo-
ravě, dosáhla v letošním roce mimo-
řádných úspěchů. Může se pochlubit 
čtyřmi tituly juniorské mistryně ČR, 
bronzovou medailí z mistrovství ČR 
dospělých a hlavně úspěšnými starty 
v reprezentačním týmu, kde vrcholem 
byl zisk 7. místa na juniorském mist-
rovství Evropy. Jejími hlavními disci-
plínami jsou 400 m překážek (os. rek. 
58,89 ) a 400 m (os. rek. 54,30).

Lada pochází ze Sedlišť u Jimra-
mova, v Jimramově vychodila základ-
ní školu a v současné době studuje 
3. ročník Sportovního gymnázia v 
Pardubicích. Závodí za oddíl atletiky 
Hvězda Pardubice, své sportovní zá-
klady však získala doma na Vysočině. 
Původně začínala s kopanou, kde rov-
něž patřila mezi nejlepší, ale nakonec 
zvítězila atletika. Její první medaile z 
mistrovství ČR byla bronzová, tu vy-
bojovala před dvěma lety na halovém 
dorosteneckém šampionátu v běhu na 

800 m. V létě pak “osmistovku” 
vyhrála a získala první zlatou. 
Svoji sbírku pak postupně roz-
množovala a dnes cenných kovů 
z republikových šampionátů má 
už celkem 15.

Letošní rok byl pro Ladu z 
hlediska reprezentace ČR za-
tím nejúspěšnější. Především se 
nominovala na juniorské mist-
rovství Evropy, které se konalo 
v italském Grossetu. Startovala 
v běhu na 400 m překážek a po 
hladkém postupu z rozběhu si v 
semifi nále vytvořila nový osob-
ní rekord 58,89. Tím si zajistila 
i postup do fi nále, ve kterém vy-
bojovala skvělé 7. místo. Vyna-
hradila si tím svůj loňský zmar-
něný start na mistrovství Evropy 
dorostu v Gruzii, kde ji o fi nále 
na 400 m překážek připravila 
akutní angína.

Další letošní reprezentační 
starty absolvovala při mezistát-
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ním utkání juniorů v Trnavě (Sloven-
sko – ČR – Maďarsko - Slovinsko), kde 
zvítězila v běhu na 400 m a ve štafetě 
4x400 m. Úspěchem byl také její start 
v Curychu, kdy v rámci Diamantové 
ligy běžela v závodě evropských nadě-
jí na 400 m překážek a skončila na 3. 
místě.

Domácí šampionáty zvládla rov-
něž na vysoké úrovni. 
Na tratích 400 m a 400 m 
překážek získala celkem 
4 zlaté a 1 bronzovou 
medaili a potvrdila, že v 
těchto disciplínách patří 
mezi nejlepší české atlet-
ky.

V zimní halové sezóně 
se stala juniorskou mist-
ryní ČR v běhu na 400 m 
a na mistrovství dospě-
lých pak obsadila 4. mís-
to. V hlavní letní sezóně 
vyhrála na juniorském 
mistrovství ČR 400 m a 
na mistrovství ČR mužů 
a žen vybojovala bron-
zovou medaili na 400 m 
překážek. V  závěru léta 
pak Lada zabodovala na 
mistrovství ČR juniorské 
kategorie do 22 let. Získa-

la zlatou medaili v obou svých disci-
plínách (400 m i 400 m překážek).

Mezi přednosti Lady patří nesmír-
ná bojovnost, píle a zodpovědnost. V 
soutěžích družstev byla nejvíce bodují-
cí závodnicí svého týmu jak v extralize 
žen, tak v soutěži juniorek. V součas-
né době už probíhá zimní tréninková 
příprava na další rok. Lada Vondrová 

má smělé cíle. Chce obhájit juniorské 
mistrovské tituly, upevnit svoji pozi-
ci mezi dospělými a samozřejmě vy-
lepšit a posunout své osobní rekordy. 
Tím hlavním cílem je však juniorské 
mistrovství světa, které se bude konat 
v červenci 2018 ve fi nském Tampere. 
Lada sní o své účasti ve fi nále běhu na 
400 m překážek.

Tříkrálová sbírka

Z mnohých povzbuzujících sloganů známe heslo:  „Pře-
konej sám sebe!“ Například sportovci, kteří si na svůj účet 
připsali osobní rekord, i nadále trénují, aby příště byli ještě 
lepší a tento rekord překonali. Někteří „menší sportovci“ 
si každý měsíc posouvají start melodie budíku o minutu 
dříve, aby tak překonali sami sebe ve vstávání, které je také 
pro mnohé takovým sportovním kláním. A koneckonců i 
tříkrálová sbírka je takový určitý druh sportu, do kterého 
se může zapojit mnoho družstev i jednotlivců, a dokonce 
zde, na rozdíl od jiných sportů, mohou všichni stanout 
na stupni vítězů současně. Toto tvrzení o všech zúčastně-
ných verifi kuje i letošní výsledek tříkrálové sbírky, a to v 
mnoha směrech. Bylo zapojeno více koledníků, mohlo tak 
vzniknout více skupinek, bylo tak dáno v možnost rozšířit 
tříkrálové území (letos se tříkrálová sbírka konala poprvé 
ve Strachujově), možnost přispět do charitních kasiček do-
stalo více obyvatel a především: byla překonána nasbíraná 
fi nanční suma. V obcích, které spadají pod správu Městyse 
Jimramov, bylo na charitní pomoc potřebným vybráno ná-

sledovně:  Jimramov 30.865,- Kč; Sedliště 4.141,- Kč; Trho-
nice 6.386,- Kč; Ubušín 4.362,- Kč. Ve farnosti Jimramov, 
kde se vybíralo i v některých dalších obcích (Borovnice, J. 
Pavlovice, Míchov, Strachujov, Věcov) se vybralo celkem 
81.259,- Kč. Ve všech třech farnostech, které jsou svěřeny 
pod moji správu (Jimramov a okolní obce, Dalečín a okol-
ní obce, Sulkovec a okolní obce), bylo prostřednictvím Tří 
králů nastřádáno rekordních 140.971,- Kč, čímž jsme spo-
lečnými silami jako jeden tým oproti loňsku překonali sami 
sebe o 22.557,- Kč. Srovnávané výsledky jsou vyvěšeny na 
stránkách farnosti (www.farnostijimramovska.cz) a srov-
návací tabulka z let 2006 – 2018 je vystavena našim očím 
na nástěnce v síňce katolického kostela (sejmuta bude v po-
lovině února).

Všem, kteří se do letošního ročníku tříkrálové sbírky za-
pojili, patří velká gratulace k vítězství, a to jménem mým, 
jménem brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho i jménem 
paní ředitelky Oblastní charity Žďár nad Sázavou Jany Ze-
lené. Prohrál pouze ten, kdo ze startu vůbec nevybíhal. 
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Ale tím ještě nemusí být vše ztraceno, protože máme 
opět celý rok na to, abychom se v ochotě a dobrosrdeč-
nosti učili překonávat sami sebe. A třeba se nám, jak se v 

posledních letech stalo již tradicí, podaří v příští tříkrá-
lovém kole prolomit dosud nejvyšší rekord.

P. Pavel Vybíhal

Pozvánka
Jako každý rok, tak i o nedělích letošní postní doby bude na katolické faře probíhat Kurz vzdělávání. Letošní téma je 
„Služba Bohu ve službě lidem“. Povídat, na naše dotazy odpovídat a diskutovat s námi budou tito naši hosté: 
18. února 
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR
25. února 
jáhen Mgr. Ladislav Kinc, kaplan ve Věznici Kuřim
4. března 
ppor. Mgr. Aleš Tulis, policejní vyjednavač a vedoucí oddělení silničního dohledu Policie ČR v Jihlavě
11. března 
MUDr. Petr Zítka, lékař v nemocnici v Novém Městě na Moravě (specialista gastroenterologie, urgentní medicíny a 
vnitřního lékařství)
18. března 
R.D. Mgr. Pavel Kafk a, biskupský delegát pro materiální zajištění kněží a pastorace brněnské diecéze, správce Diecéz-
ního fondu PULS
Všichni jsou srdečně zváni vytvořit dobrou atmosféru. Setkání se koná v uvedené termíny v 15:45 na katolické faře (od 
15 hodin je platná nabídka účastnit se pobožnosti křížové cesty v kostele). Poslední postní neděli (Květná neděle) 25. 
března bude místo přednášky možnost slavit svátost smíření v kostele.  

P. Pavel Vybíhal, katolický farář
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Stejně jako předchozí roky se i letos rychle blíží zá-
konná lhůta pro podání daňového přiznání k dani z pří-
jmů za zdaňovací období 2017. Termín pro jeho ode-
vzdání v  neprodloužené lhůtě je stanoven nejpozději 
na úterý 3. dubna 2018. Jde-li o daňový subjekt, jehož 
daňové přiznání zpracovává a podává poradce (daňový 
poradce, advokát), lhůta se prodlužuje do 2. července 
2018. Podmínkou je, aby příslušná plná moc udělená 
poradci byla uplatněna u správce daně do 3. dubna 2018.     

Poplatníkům, kteří se rozhodnou osobně navštívit 
územní pracoviště finančního úřadu, jsou jeho pracov-
níci připraveni zabezpečit nezbytnou součinnost po-
třebnou k  řádnému splnění jejich povinnosti odevzdat 
daňová přiznání.

Pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé čin-
nosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňo-
vých nerezidentů České republiky) za zdaňovací období 
(kalendářní rok) 2017 je k dispozici daňový formulář č. 
25 5405/D MFin 5405/D – vzor č. 2.           

Podání daňového přiznání, včetně jeho příloh, lze 
učinit též elektronicky, datovou zprávou podepsanou 
způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky 
vlastnoručního podpisu, nebo s ověřenou identitou po-
datele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové 
schránky, a to ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřej-

něných na webové adrese www.daneelektronicky.cz. Po-
kud je datová zpráva nepodepsaná způsobem, se kterým 
jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního pod-
pisu, je třeba takové podání podle § 71 odst. 3 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „daňový řád“), do 5 dnů potvrdit nebo 
opakovat způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového 
řádu. Má-li poplatník nebo jeho zástupce zpřístupněnu 
datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost 
mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je dle § 72 odst. 
4 daňového řádu povinen podání daňového přiznání 
učinit pouze datovou zprávou s využitím dálkového pří-
stupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně 
odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového 
řádu, tedy buď podepsanou způsobem, se kterým jiný 
právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, 
nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým 
se lze přihlásit do jeho datové schránky.

V  rámci aktivního přístupu daňové správy k  veřej-
nosti bude zabezpečen pracovníky Územního praco-
viště ve Žďáru nad Sázavou výběr daňových přiznání 
k dani z příjmů nejen na úřadě, ale i ve vybraných ob-
cích. Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou rozšiřuje 
úřední hodiny a místa pro odevzdání daňových přizná-
ní následovně:

Informace pro občany 
Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou 
rozšiřuje úřední hodiny pro veřejnost

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

02.03.   pan Jiří Šauer, Jimramov       70 let
07.03.   pan František Tušla, Jimramov     75 let
09.03.   pan Jiří Just, Jimramov                 60 let
10.03.   paní Eliška Dufk ová, Jimramov    82 let
13.03.   pan Milan Kubík, Jimramov      60 let
13.03.   paní Růžena Mašíková, Jimramov    84 let 
16.03.   pan Jaroslav Tušla, Jimramov           81 let
17.03.   paní Zdeňka Tomková, Jimramov  50 let
19.03.   paní Josefa Vápeníková, Jimramov  88 let
20.03.   paní Květoslava Tušlová, Jimramov  81 let
29.03.   pan Jiří Sedlák, Jimramov                  91 let

13.04.   paní Anežka Urbanová, Jimramov          85 let
21.04.   paní Jaroslava Boháčová, Ubušín            87 let
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Úřední hodiny Územního pracoviště ve Žďáru nad Sázavou – oddělení vyměřovací:

Od 05.03.2018 do 23.03.2018 pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin

úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin

pátek od 8:00 do 14:00 hodin

Od 26.03.2018 do 29.03.2018 pondělí až čtvrtek od 8:00 do 17:00 hodin

03.04.2018 úterý od 8:00 do 18:00 hodin

Úřední hodiny Územního pracoviště ve Žďáru nad Sázavou – podatelna

pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin

úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin

pátek od 8:00 do 14:00 hodin

Úřední hodiny Územního pracoviště ve Žďáru nad Sázavou ve vybraných obcích:

místo výběru    den čas

Nové Město na M. prostory městského úřadu 14.03.2018 8:00 – 16:00 hodin

prostory městského úřadu 28.03.2018 8:00 – 16:00 hodin

Jimramov prostory úřadu městyse 21.03.2018 8:00 – 16:00 hodin

Pracovníci ÚzP nebudou v těchto obcích vybírat daně 
v hotovosti.

Jak správně zaplatit daň z příjmů:
• Převodem z účtu u peněžního ústavu na účet Finančního 

úřadu pro Kraj Vysočina:
• Fyzické osoby – číslo účtu 721-67626681/0710, variabil-

ní symbol – rodné číslo poplatníka, konstantní symbol 
– 1148.

• Právnické osoby – číslo účtu 7704-67626681/0710, VS – 
IČ PO, konstantní symbol – 1148.

• Poštovní složenkou, která je k dispozici na každém poš-
tovním úřadě. Použití této složenky je zpoplatněno dle 
ceníku poštovního úřadu.

• Občané (fyzické osoby) mohou využít bezplatnou 
Poštovní poukázku A – doklad V/DS (tzv. daňovou 
složenku) pro placení v hotovosti daně z příjmů fy-
zických osob podávajících přiznání.

• V  hotovosti na pokladně Územního pracoviště ve 
Žďáru nad Sázavou.

Případné další informace k  výběru daňových při-
znání mohou poplatníci získat na telefonním čísle 
566 652 311.                                          

Bc. Jiří Kubík, v.r. vedoucí oddělení  
Finanční úřad pro Kraj Vysočina, 

Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za říjen 2017

ORP a příslušné
POÚ

Uchazeči v ev. 
ÚP

Dosažitelní 
uchazeči 15 – 64

Obyvatelstvo 
15 - 64

Podíl nezaměst-
naných uchazečů

 Volná místa

Bystřice nad Pernštejnem 675 12 935 5,2% 44

Nové Město Na Moravě 639 12 762 5,0% 108

Velká Bíteš 250  5 952 4,2% 38

Velké Meziříčí 637 18 106 3,5% 204

Žďár nad Sázavou 815 27 859 2,9% 668

nezařazen 19

Okres Žďár nad Sázavou 3092 3035 77614 3,9 1095
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Nezaměstnanost v obcích a městech v okrese Žďár nad Sázavou za říjen 2017

Obec Dosažitelní Uchazeči 
15-64

Obyvatelstvo 15-64 Podíl nezaměstnaných 
osob

Volná místa

Borovnice 4 117 3,4%  0

Dalečín 21 442  4,7% 5

Daňkovice 3 91 3,3% 2

Dolní Rožínka 30 406 7,4% 3

Javorek 5 82 6,1%   0

Jimramov 26 752 3,5% 9

Nový Jimramov 3 41 7,3% 0

Sněžné  24 462 5,2% 14

Strachujov 1 85 1,2%  0

Svratka  29 879 3,3% 49

Ubušínek  1   66 1,5% 0

Unčín 7  133 5,3% 0

Věcov 20 462 4,3% 5

Statistika dopravní nehodovosti chodců v Kraji Vysočina v roce 2017

  celkem usmrceno těžce zraněno lehce zraněno

Územní odbor Pelhřimov 15 1 0 12

Územní odbor Havlíčkův Brod 27 0 4 23

Územní odbor Jihlava 29 3 4 20

Územní odbor Třebíč 19 1 2 16

Územní odbor Žďár nad Sázavou 16 1 4 11

Dálniční oddělení Velký Beranov 3 0 0 3

Kraj - celkem 109 6 14 85
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Statistika dopravní nehodovosti chodců v Kraji Vysočina v roce 2016

  celkem usmrceno těžce zraněno lehce zraněno

Územní odbor Pelhřimov 16 1 1 14

Územní odbor Havlíčkův Brod 22 1 4 15

Územní odbor Jihlava 20 0 1 19

Územní odbor Třebíč 35 0 1 34

Územní odbor Žďár nad Sázavou 26 2 2 18

Dálniční oddělení Velký Beranov 3 0 2 1

Kraj - celkem 122 4 11 101

Termíny uzávěrek pro příspěvky k jednotlivým číslům:
Číslo 1/2018  příspěvky do 31.01.2018 – Zpravodaj vyjde v únoru 2018
Číslo 2/2018  příspěvky do 31.03.2018 – Zpravodaj vyjde v dubnu 2018
Číslo 3/2018  příspěvky do 31.05.2018 – Zpravodaj vyjde v červnu 2018
Číslo 4/2018  příspěvky do 15.08.2018 – Zpravodaj vyjde v září 2018
Číslo 5/2018  příspěvky do 31.10.2018 – Zpravodaj vyjde v listopadu 2018

Pozvání
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