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Léto u ceyskch krajanů
v rumunském Banátu

s plavbou po Dunaji a výletem do
Srbska 1.- 7. července 2022
Vydejte se s námi za českýml krajany do rumunského Banátu!

Cestou do Banátu si projdeme starobylé lázeňské městečko Baile Herculane,
proslulé zejména v dobách císaře Františka Josefa ]. Navštívíme zde krasovou
jeskyní a bude zde i možnost tradičních lázeňských procedur. Poté přejedeme
k Dunaji přes přístavní město Oršavu do první české krajanské (havířskéj
vesnice, Eibentál. Zde se na dvě noci ubytujeme. Prohlédneme sí vesnici a mj.
vystoupáme na vrch Známana s fantastickým výhledem do okolní krajiny. Zde
sI něco dobrého opečeme na rožni a zazpiváme s kytarou. ZTlsového údolí se
přesuneme proti proudu řeky do nejstarší české vesnice, Svatá Helena, kde na
jednu nor: zakotvíme. Po seznámení se smístnirni reáliemi (škola, kostely
apod,) nás dalšího dne čeká výlet iodí do Srbska nově zřízeným říčním

hraničním přechodem. Přeplavíme se tak na protější břeh Dunaje, kde
navštívíme nově zrekonstruovaný středověký hrad Golubac. Po přepluti Dunaje
zpět na rumunskou stranu se přemístíme do třetí české vesnice, Gernlk. Zde se
opět na dvě nocí ubytujeme, odpočineme a občerstvírne dobrým jídlem u
našich krajanů. ZGerniku bude možnost vyrazit pěšky do sousedního Rovenska,
nejvýše položené české vesnice v Rumunsku s nejkrásnějšími výhledy na Dunaj
a malebnou krajinu jižního Banátu. Cestou zpět se zastavíme ve třetím
největším rumunském městě, Temešvár, muítietnlckém a historickém srdci
Banátu s úchvatnou architekturou.
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Cena zájezdu: 7.500; Kc./ seno,-Kč (dítě do 10 let)
Vceně zájezdu zahrnuto: cesto autobusem tam a zpět, 5x ubytování
v rodinách s polopenzí: výlet lodí po Dunaji do Srbska se vstupem na hrad,
cestovnípojíštěnínenízohmuto...

Zájemci o zájezd volejte na 721 101 531 ilolčaj, 502 560 168 anebo pište na
When  m.budnvvo.cz nejpozději do 12.června 2022

Těší se Jolana a Michal Budlgovi, vaši průvodci (podrobnější info později...
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Evropská unie Prázdniny v Jimramově
Evropský sociální fond registrační číslo
Operační program Zaměstnanost CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011669

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR

JIMRAMOV
Pro děti 1. stupně ZŠ

SPORTOVNÍ AKTIVITY, SOUTĚŽE,
TVOŘENÍ, HRY VENKU A ZÁBAVA

O LETNÍCH PRAZDNINACH

Termíny: Cena: 500; Kč
11.-15.7. 2022 (Cena zahrnuje
IS.-19.8. 2022 s t ravu,  vý le t ,
22-268. 2022 odměny pro děti-_)

PŘMLÁSIT své DĚTI MůŽETE NA EMAIL ADRESE—.
senmxovmnruevomvxz NEBO M

TEL. 736 626 269
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Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, MgA. Fröm-
mel Václav, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Just Jiří, 
Mgr. Křížová Věra, Ing. Jan Petr, Petrásová Renata, Sedláková 
Petra, Vojta Petr (11)

Omluveni: Hrdlička Radek, Ing. Lorencová Ivana, Matýsek Mi-
roslav, Pachovská Dana (4)

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

1. Schválení programu jednání
Návrh MgA. Frömmela na doplnění programu jednání:
a) Pořizování hlasového záznamu pro zápis z jednání ZM 

4-1-6, Nepřijato
Pro: pan Vojta, paní Petrásová, paní Sedláková, MgA. Frömmel      

Proti: Mgr. Bartošová
b) Návrhy MgA. Frömmela – opravy zápisů ZM č. 2/2022 

11-0-0, Schváleno
c)  Návrh občanů Sedlišť o vybudování dětského hřiště v Sedliš-

tích            11-0-0, Schváleno
d) Návrh paní Sedlákové – výměna podlahové krytiny ve Vý-

stavní místnosti 11-0-0, Schváleno
e) Návrh MgA. Frömmela, umístění informací o  panu Josefu 

Dobiášovi do Síně rodáků (1932-2022) 11-0-0, Schváleno
f) Žádost o připojení k veřejné kanalizaci 11-0-0, Schváleno
g) Z navrhovaného programu odsunout do příštího jednání ZM 

bod č. 3. z důvodů neposkytnutí požadovaných materiálů za-
stupitelům           0-0-11, Nepřijato

Zastupitelé hlasovali o navrženém programu a schválili program 
jednání s doplněním:
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Návrhy MgA. Frömmela – opravy zápisů ZM č. 2/2022 
4. Schválení výběru dodavatele akce „Stavební úpravy části ob-

jektu měšťanského domu č.p. 41 – Jimramov“
5. Oprava střechy domu č.p. 27 v Jimramově
6. Nákup a prodej pozemků
7. Výměna oken v obecním domě v Ubušíně
8. Projekt na stavební povolení „Novostavba objektu s dvěma 

bytovými jednotkami“, ulice Pavlovická, Jimramov 
9. Projekt „Revitalizace veřejného prostranství Jimramov-Padělek“
10. Návrh občanů Sedlišť o vybudování dětského hřiště v Sedliš-

tích
11. Návrh paní Sedlákové – výměna podlahové krytiny ve Vý-

stavní místnosti
12. Návrh MgA. Frömmela, umístění informací o  panu Josefu 

Dobiášovi do Síně rodáků (1932-2022)
13. Žádost o připojení k veřejné kanalizaci
14. Rozpočtové opatření č.3
15. Různé 10-0-1
 Zdržel se: MgA. Frömmel       Schváleno

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byli navrženi:
1) p. Hejtmánek a MgA. Frömmel 4-0, Neschváleno
2) p. Just a MgA. Frömmel 3-0, Neschváleno
3) MgA. Frömmel 0-0-11, Neschváleno
4) p. Just 9-0-2, Schváleno

Zdrželi se: p. Just, MgA. Frömmel
5) Hejtmánek         9-0-2, Schváleno

Zdrželi se: p. Hejtmánek, MgA. Frömmel                                                                 

3. Návrhy MgA. Frömmela – opravy zápisů ZM č. 2/2022
a) Oprava ze zápisu jednání ZM č.2/2022 – opravit z řádného 

jednání na mimořádné jednání ZM. 0-4-7, Nepřijato
 Proti: Ing. Homolka, Ing. Petr Jan, Mgr. Křížová, Mgr. Bar-

tošová        
b) Oprava zápisu z jednání ZM ze dne 8.3.2022, bod 3 – hlasování:
 MgA. Frömmel označen v návrhu hlasování Pro, změnit na 

Zdržel se z důvodů, aby o hlasování rozhodli ostatní zastu-
pitelé.            0-1-10, Nepřijato

Proti: pan Bureš
c) Oprava zápisu z jednání ZM ze dne 8.3.2022, bod č. 5 Růz-

né – proč pan starosta nesplnil slib, že před vypsáním kon-
kursního řízení na ředitelku ZŠ, MŠ nejdříve vše projedná 
na ZM.       0-6-5, Nepřijato

 Proti: Ing. Homolka, Mgr. Křížová, Mgr. Bartošová, Ing. 
Petr, pan Just, pan Bureš

4. Schválení výběru dodavatele akce „Stavební úpravy části 
objektu měšťanského domu č.p. 41 – Jimramov“

 Osloveno 5 fi rem, nabídku poslaly 2 fi rmy, nabídkové ceny 
jsou bez DPH:

 Stavební společnost V & K s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, 
IČ 48910961- 1.279.058,34 Kč 

 František Vojta, Sedliště, IČ 60671858 – 1.352.714,78 Kč
 Zastupitelé schválili výběr dodavatele a  uzavření smlouvy 

s vítěznou fi rmou V & K s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem.
 MgA. Frömmel: zdrží se hlasování, protože nedostal poža-

dované materiály před hlasováním 8-0-3, Schváleno
Zdrželi se: pan Vojta, MgA. Frömmel, paní Petrásová                                                

5. Oprava střechy domu č.p. 27 v Jimramově
 Osloveny 4 fi rmy, nabídku poslala jenom fi rma Petr Vícha:
 cenová nabídka: 396.986,44 Kč vč. DPH
 Navrženo schválit cenovou nabídku fi rmy Petr Vícha a ob-

jednat realizaci.  10-0-1, Schváleno
Zdržel se: MgA. Frömmel

6. Nákup a prodej pozemků
a) Zastupitelé zrušili usnesení ze dne 9.12.2021, Zápis č.5/2021, 

bod č. 7b, týkající se prodeje pozemku na Žabárně paní Mgr. 
Zdence Nettové. 11-0-0, Schváleno

Zápis č. 3/2022 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov 
konaného dne 7.4.2022 od 18 hod. na Úřadě městyse Jimramov
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b) Návrh starosty:
 Schválit prodej pozemku p.č. 204, ostatní plocha, jiná plocha, 

o výměře 1100 m 2, v k.ú. Jimramov, která vznikla na zákla-
dě GP 619-169/2021 za cenu 10,-Kč /m 2, tj. 11.000 Kč panu 
Davidu Štětkovi, Javorek 6, 592 03 Sněžné. Prodávaná parcela 
je částečně zaplocená, po obecních pozemcích je nepřístupná 
a pro městys nevyužitelná.

- Protinávrh MgA. Frömmel: prodat za 30 Kč /m 2   
                                 0-0-11, Nepřijato

- Zastupitelé schválili prodej pozemku p.č. 204, ostatní plocha, 
jiná plocha, o výměře 1100 m 2, v k.ú. Jimramov, která vznikla 
na základě GP 619-169/2021 za cenu 10,-Kč /m2, tj.11.000 Kč 
panu Davidu Štětkovi, Javorek 6, 592 03 Sněžné. Prodávaná 
parcela je částečně zaplocená, po obecních pozemcích je ne-
přístupná a pro městys nevyužitelná. 10-0-1, Schváleno

Zdržel se: MgA. Frömmel
c) Zastupitelé schválili prodej pozemků p.č. 681/80, ostatní plocha, 

jiná plocha, o výměře 10 m 2 a p.č. 681/28, zahrada, o výměře 139 
m2, v k.ú. Ubušín, které vznikly na základě GP 150–298/2021, za 
cenu 50,-Kč /m 2, tj. 7.450 Kč panu Jiřímu Kalovi, Královopolská 
544/54, Žabovřesky, 61600 Brno a paní Jitce Kalové, Královopol-
ská 544/54, Žabovřesky, 616 00 Brno, do společného jmění man-
želů. Prodávané pozemky jsou částečně zaplocené a pro městys 
nevyužitelné. 11-0-0, Schváleno

d)  Zastupitelé schválili prodej pozemku p.č. 681/79, ostatní plo-
cha, jiná plocha, o výměře 12 m 2 v k.ú. Ubušín, který vznikl 
na základě GP 150–298/2021, za cenu 50,-Kč /m 2, tj. 600,-Kč 
panu Miroslavu Matýskovi, Ubušínská 67, Benátky, 592 42 Ji-
mramov a paní Lucii Matýskové Ubušínská 67, Benátky, 592 42 
Jimramov, do společného jmění manželů. Prodávaný pozemek 
je zaplocený a pro městys nevyužitelný. 11-0-0, Schváleno

e) Zastupitelé schválili nákup pozemků p.č. 12/10, zahrada, 
o výměře 33 m 2, a p.č. 676/4, ostatní plocha, ostatní komuni-
kace, o výměře 22 m 2, v k.ú. Ubušín, které vznikly na základě 
GP 150–298/2021, za cenu 50,-Kč /m 2, tj. celkem 2.750 Kč 
od pana Miroslava Matýska, Ubušínská 67, Benátky, 592 42 
Jimramov a  paní Lucie Matýskové Ubušínská 67, Benátky, 
592 42 Jimramov. 11-0-0, Schváleno

7. Výměna oken v obecním domě v Ubušíně
 Nabídku podaly 3 fi rmy: 
 Bohemia okno, a.s. p. Pečínka  231.182,- Kč
 PKS okna, a.s.  202.562,71,- Kč
 PKS si vyhrazuje právo navýšit cenu až do 15 %.
 RI OKNA a.s. – Okna Bystřice s.r.o. 212.513,56,- Kč
 Návrh starosty: Pořídit okna od fi rmy RI OKNA a.s. – Okna 

Bystřice s.r.o. za cenu 212.513,56,- Kč a uzavřít smlouvu. 
8-0-3, Schváleno

Zdrželi se: MgA. Frömmel, pí Petrásová, pí Sedláková

8. Projekt na stavební povolení „Novostavba objektu s dvěma 
bytovými jednotkami“, ulice Pavlovická, Jimramov

 Zastupitelé byli seznámeni se studií vypracovanou Ing. arch. 
Petrou Pleskačovou, která řeší zbourání domu č.p. 121 a jeho 
nahrazení novým domem se dvěma bytovými jednotkami. 

 Na základě této studie bude umožněno provést demolici 

domu Pavlovická č.p. 121. Ing. Leoš Pohanka ve spolupráci 
s  Ing. arch. Petrou Pleskačovou podal nabídku na vypra-
cování projektové dokumentace na stavbu nové budovy se 
dvěma bytovými jednotkami. Cena za projektovou doku-
mentaci pro stavební povolení činí 117.800 Kč.

 Cena projektové dokumentace pro realizaci stavby a výběr 
dodavatele činí 250.000 Kč.

       Celkem bez DPH 367.800,- Kč
 Autorský dozor 600,- Kč/hod. + DPH
 MgA. Frömmel – při hlasování zastupitelů se zdrží hlasová-

ní z důvodů střetu zájmů s Ing. arch. Pleskačovou – projekč-
ně zpracovává jeho dům.

 Návrh pana starosty: objednat tyto projekty.  
10-0-1, Schváleno

Zdržel se: MgA. Frömmel                                                                               

9. Projekt „Revitalizace veřejného prostranství Jimramov - 
Padělek“

 Pan starosta  seznámil zastupitelé  s Návrhem projektu for-
mou vizualizace. K návrhu nebyly žádné připomínky, bude 
pokračováno ve zpracování projektu.  Bez hlasování

10.  Návrh občanů Sedlišť o  vybudování dětského hřiště 
v Sedlištích

 Pan Vojta seznámil zastupitele s návrhem občanů Sedlišť na 
vybudování dětského hřiště v Sedlištích. Dětské hřiště bude 
umístěno na obecním pozemku u současného sportoviště. 
Mezi zastupiteli byla diskuse také o  tom, že by bylo třeba 
provést částečnou obnovu dětského hřiště v Jimramově.

 Návrh: vybudovat dětské hřiště v Sedlištích a provést částeč-
nou obnovu dětského hřiště v Jimramově částkou 700.000,- 
Kč a upravit tímto také RO č.3 11-0-0, Schváleno

11. Návrh paní Sedlákové - výměna podlahové krytiny ve Vý-
stavní místnosti 

 Paní Sedláková informovala zastupitele o  špatném stavu 
podlahové krytiny ve Výstavní místnosti o nutnosti její vý-
měny a vymalování.

 Návrh: provést výměnu podlahové krytiny a vymalování
 11-0-0, Schváleno

12. Návrh MgA. Frömmela, umístění informací o panu Jose-
fu Dobiášovi do Síně rodáků (1932-2022)

 Pan starosta informoval zastupitele, že již se na tom pracu-
je a informace o osobnosti pana Dobiáše tam budou trvale 
umístěny.           Bez hlasování

13.  Žádost o připojení k veřejné kanalizaci
 Pan Stanislav Zána, Borovnická 333, Jimramov, parcela č. 

463/2, žádá zastupitele o projednání jeho žádosti o připojení 
do veřejné kanalizace. Je nutné oslovit projektanta o zhoto-
vení projektu k jeho realizaci.

 Návrh: oslovit projektanta na zhotovení návrhu  
11-0-0, Schváleno

14.  Rozpočtové opatření č. 3
 Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3. 11-0-0
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15. Různé 
- Paní Petrásová – kdy budou umístěna světla do země v Jimra-

mově na náměstí.

 V současné době je vše připraveno, jenom se čeká na vhod-
né počasí.

- Paní Sedláková – umístit vývěsku oznámení na jiném (bliž-
ším) místě, např k české poště.

Jimrales
J Jedinečnost
I Individualita
M Možnosti
R Respekt
A Aktivita
L Laskavost
E Ekologie
S Spolupráce

Jimrales je školní les, který se nachá-
zí nad školou v Jimramově. Skládá se ze 
dvou částí. První část je kopec o ploše 
cca 1800 m2 a druhá je rovinka na vr-
cholu kopce o rozloze cca 920 m2. Cel-
kové převýšení od školy k vrcholu je 50 
m na vzdálenosti 160 m.

S nápadem školního lesa přišla paní 
učitelka Macenauerová, která se o  této 
myšlence dozvěděla na Globe setkání 
a znovu na konferenci EVVO. O nápad 
se podělila s učiteli a paní ředitelka za-

volala panu starostovi. Pan starosta Ho-
molka nápad podpořil. Ve škole se sešel 
s paní ředitelkou, učitelkou a Martinem 
Křížem, který projekt zastupuje.

Spodní část lesa se nechá zarůst 
volným náletem. V  části již roste pár 
modřínů a  javorů a  také lísky a  bezy. 
Téměř celá část byla v lednu vykácena 
kvůli stromům napadeným kůrovcem. 
Větve posunuli lesníci na kraj a bude-
me sledovat jejich degradaci. Jako hra-
nice mezi volně rostlým lesem a vysá-
zeným lesem byly ponechány modříny. 
Ty však nevydržely při silném větru 
a zlomily se.

Horní část osázeli žáci druhého 
stupně při oslavách Dne Země 27. 4. 
2022. Nahoře na žáky čekal pan Šan-
tora se svými pomocníky. Pan Šantora 
žákům ukázal hranici lesa a s deváťáky 
začal na hranici stavět oplocenku. Žáci 

6., 7. a 8. třídy plochu nejdříve vyčistili. 
Poté zasázeli 200 smrků. Mezitím přijel 
pan Polívka, který dovezl další druhy 
stromů. Žáci pak sázeli douglasky, duby, 
buky a  modříny. Kromě sázení si žáci 
všimli i  několika živočichů, např. slu-
néčka sedmitečného nebo užovky pod-
plamaté, u které nejdříve křičeli: „Zmi-
je“. Žákům šla práce od ruky a zasadili 
okolo 600 stromů. Během dopoledne 
byla hotová i oplocenka.

Dalšími plány je zavést děti první-
ho stupně do Jimralesa, jít prozkoumat 
druhy stromů v neoplocené části a vý-
sledky porovnat s  pozorováním pupe-
nů v  zimě. Před prázdninami se bude 
sešlapávat tráva. V novém školním roce 
budeme sešlapávat trávu, porovnávat 
růst obou částí, poznávat druhy stromů, 
kreslit, malovat, zapisovat a fotit.

Mgr. Jitka Macenauerová

Fotbalové jaro
Po dvou covidových jarech, kdy se tato část sezóny neode-

hrála, tentokrát vše běží v plném proudu. V době psaní tohoto 
článku chybí odehrát poslední dva víkendy a  prozatímní vý-
sledky jsou převážně velmi úspěšné.

Starší přípravka
Kluci pod vedením trenérů Lukáše Buchty a Pavla Borov-

ského hrají také na jaře formou mini turnajů. S předváděnou 
hrou jsme vesměs spokojeni a u všech hráčů jsou vidět pokroky 
v jejich fotbalových dovednostech. Důraz klademe také na tré-
ninky, kde se snažíme pilovat základy fotbalové abecedy a opa-
kování různých herních situací, protože jak se říká, trénink dělá 
mistra:-)

Starší žáci
Svěřenci Markéty Čuprové a Josefa Satorieho zažívají skvě-

lou jarní část. Dvě kola před koncem soutěže ještě na jaře ne-
ztratili ani bod, mají jisté celkové druhé místo a stále ještě šanci 
dokonce celou soutěž vyhrát. Navíc hrají pohledný, týmový 
kombinační fotbal, kdy dokážou přenášet do zápasů věci, které 

pilují na výborně připravených trénincích. Cestu do dospělého 
fotbalu mají ještě dlouhou, ale věřím, že nám roste silná budoucí 
generace.

Dosavadní výsledky: Jimramov vs. Žďár B 6:0, Štěpánov 10:0, 
Rožná 2:0, Křižanov 3:0, Bory 10:0, Rad. Svratka 2:1, Měřín 5:0, 
Os. Bítýška 8:1, Radostín 4:2, Svratka 2:0, Bohdalov 5:0, zbývá 
sehrát ještě 2 zápasy.

Dorost
Tato kategorie pod vedením Bronislava Chuchmy trpí hlav-

ně tím, že jí hrají pouze 4 družstva. Na jaře už je vidět, že zápasy 
s neustále se opakujícími soupeři se klukům „přejedly“. Výsled-
ky, výkony i přístup není tak dobrý jako na podzim. Proto jsme 
se rozhodli, že na podzim zkusíme nejnižší krajskou soutěž a vě-
řím, že to hráče znovu nakopne. Pokud se vrátí k podzimním 
výkonům měli by to zvládnout. I nadále bude pokračovat spolu-
práce s Jiskrou Vír a budeme nastupovat jako sdružené družstvo.

Dosavadní výsledky: Jimramov vs. Počítky 3:0, Křižanov 0:4, 
Os. Bítýška 1:5, Počítky 11:0, Křižanov 1:2, Os. Bítýška 3:5, Po-
čítky 4:2, zbývá sehrát ještě 2 zápasy.
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Muži
Muži pod vedením hrajícího trenéra Pavla Borovského před 

sebou měli těžký úkol v podobě záchrany III. třídy, když do jara 
jsme vstupovali se ztrátou 8 bodů. Už na podzimní ukončené 
jsme se jasně shodli na tom, že do toho půjdeme naplno. Zimní 
příprava byla na naše poměry nadstandardní a přístup většiny 
hráčů velmi dobrý. Hlavně se nám to však podařilo přenést na 
hřiště a dva zápasy před koncem soutěže je záchrana již jistá. 
Doufám, že takto budeme pokračovat i na podzim.

Dosavadní výsledky: Jimramov vs. Bohdalec 4:0, Křižanov 
B 1:0, Ujčov 2:2, Hamry B 3:2, Polnička 1:1, Měřín B 4:0, Rožná 

1:3, Pohledec 2:0, Počítky B 7:3, Radostín B 7:1, Vel. Losenice 
1:3, zbývá sehrát ještě 2 zápasy.

Podrobnější statistiky v  příštím zpravodaji:-). Zároveň dě-
kujeme všem fanouškům za přízeň a povzbuzování a to nejen 
v domácích zápasech, DÍKY!!!

Závěrem Vás chci pozvat na sobotu 25.6., kdy se na hřiš-
ti uskuteční tradiční a oblíbené Setkání bývalých a současných 
hráčů. Začátek je ve 13 hodin

Pavel Borovský, předseda oddílu

Úspěšná sezona pro Ski team Jimramov
V uplynulé sezoně se náš tým před-

stavil na šesti závodech a  z  každého 
závodu si člen našeho týmu přivážel 
domů osobní maximum. Dalším mil-
níkem se stal datum 13. 3. 2022, kdy se 
naši závodníci Michal Buchta a  Lukáš 
Lorenc poprvé postavili na start závo-
du na tzv. holých lyžích (bez stoupacího 
vosku).

Pracovali jsme i  na tváři našeho 
týmu a nechali jsme zpracovat logo pro 
náš tým, ve kterém hrají prim symboly 
Jimramova. V další sezoně už nás bu-
dou v závodech doprovázet vlajky právě 
s tímto logem.

Prvním závodem sezony byla Vi-
amont  Zlatá lyže v  Novém Městě na 
Moravě. Závod se jel jako kombinace 
na 15 km volně a  10 km klasicky. Na 
těžkých závodních tratích se sešla skvě-
lá konkurence závodníků, ve které bral 
Lukáš Lorenc celkově 34. místo a  Mi-
chal Buchta místo 60.

Na druhý závod vyrazil z  našeho 
týmu jen Michal Buchta. Z Krušnohor-
ské 30 přivezl Michal krásné 49. místo.

Dne 11. 2. 2022 přišel jeden z vr-
cholů sezony a to tradiční Jizerská 50. 
Víkendová akce, konaná už opět jako 

za starých časů se zázemím v  hotelu 
Perla Jizery, která se stala naším dal-
ším sponzorem. V  sobotu se na trať, 
už tradičně, vydala Kamila Buchtová. 
Do závodu nastoupila zdravotně in-
disponovaná, přesto v cíli v osobním 
maximu, a  to na krásném 376. místě 
z  1140 závodníků. Den s  velkým D, 
přišel v neděli. Musíme uznat, že noc 
nebyla úplně klidná, počasí nám dě-
lalo vrásky na čele a  každý čekal, co 
bude ráno. Kladli jsme si otázky, zda 
budeme ráno v  5 hodin přemazávat 
všechny lyže? Nebo zůstaneme u vol-
by ze sobotního večera? Nakonec 
všichni zůstali u  varianty z  předešlé-
ho dne a volba to byla více než dobrá. 
Jednou nám zase štěstí přálo a  byla 
z  toho nejhezčí Jizerská 50, kterou 
jsme kdy jeli. Azůro, rychlá podmín-
ka (stopa), skvělé lyže a především pa-
rádní výsledky našeho týmu.

Lukáš Lorenc 416. místo 
Jan Buchta 520. místo
Michal Buchta 737. místo
Bohumil Lorenc 1565. místo 

z cca 4400 závodníků. 

Týden po Jizerské 50 jsme se do 
Bedřichova vrátili na noční maraton, 
který se jel na 30 km klasicky. Již tradič-
ní noční závod s čelovkami za náš tým 
zajel Lukáš Lorenc na 28. místě a  Mi-
chal Buchta na 42. místě.

Druhým tradičním vrcholem se-
zony pro nás je Bieg Piastow na 50 km 
v  polských Jakuszycích. Tento závod 
je známý velmi těžkým profi lem v po-
sledních 20 km. Když k  tomu přičte-

me únavu, která se nastřádá ke konci 
sezony, je to závod extrémně bolestivý. 
K  letošnímu ročníku máme i  krásný 
příběh. V pátek při testování lyží jsme 
se potkali s  pánem v  letech, který se 
s  námi dal do řeči. Povídali jsme si 
a  po chvíli jsme zjistili, že se bavíme 
s  Jaroslavem Balatkou, vítězem Jizer-
ské 50, X krát vítěz Biegu Piastow, re-
prezentant ČR v  severské kombinaci, 
servismanem Lukáše Bauera a  mohli 
bychom pokračovat ještě dlouho dále 
ve výčtech jeho úspěchů. Po vzájem-
ném přání hodně štěstí v závodě, pan 
Balatka povídá: „Tak kluci, pozdravuj-
te v Jimramově.“ Touto cestou pozdrav 
vyřizujeme.  

Naše výsledky v Polsku:
Lukáš Lorenc 185. místo
Michal Buchta 309. místo
Bohumil Lorenc 454. místo 

z cca 1700 závodníků.

Poslední závod sezony se konal 
v malebném horském prostředí na Hor-
ních Mísečkách. Z našeho týmu byla na 
startu opět dvojce Michal Buchta a Lu-
káš Lorenc. Pro náš tým to byl první zá-
vod, ve kterém někdo z nás vzal na start 
holé lyže. Na extrémně těžkou 30 km 
dlouhou trať, naši kluci soupaží zvládli 
a zajeli i pěkné výsledky. Lukáš Lorenc 
28. místo a Michal Buchta 38. místo.

Poslední závod pro nás byl velkou 
motivací do další sezony, ve které bu-
deme chtít navázat na tento milník, a co 
nejvíce závodů zajet dnes už tak prefe-
rovanou soupaží.

Ski team

* * kna
JIMRAMOV
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V  plánu našeho týmu pro příští 
zimu je i jeden z velkých závodů mimo 
ČR. V  této době máme rozjednané 
starty v  Itálii – Marcialonga a  nejslav-
nější lyžařský závod světa Vasaloppet 
ve Švédsku. Doufáme, že se vše podaří 
a  minimálně na jednom z  těchto ve-
likánů lyžařského světa se objeví naše 
jimramovské barvy.

V  poslední řadě chceme všem po-
děkovat. Rodinám, za to, že s námi trá-
ví leckdy ne úplně příjemné víkendy. 
Sponzorům, bez kterých by to zkrátka 
nešlo a Vám, našim spoluobčanům, za 
přízeň našemu týmu. Děkujeme!

Ski team Jimramov

Zpráva o přípravě Lady Vondrové
    Předně společně s Ladou děkujeme za poskytnutý fi nanč-

ní dar. Omlouvám se, že zprávu posílám trochu později.
    Po závodech v Karlsruhe  a mítinku v Ostravě na přelo-

mu ledna a února utrpěla Lada zranění, které ji vyřadilo nejen 
z plánovaných závodů v zahraničí, ale  úplně z tréninku na 3 
a půl týdne. Jen 2 týdny jí zbylo na přípravu k MČR. Noha ji 
sice ještě trochu bolela, ale rozhodla se startovat. V závodě zví-
tězila v dobrém čase 51,90. V polovině března jsme odletěli do 
Bělehradu na mistrovství světa. Bolavá noha ji ještě omezovala 

a bohužel postup do semifi nále jí těsně unikl o pouhou setinku 
sekundy.  Celkově skončila na 18. místě. 

     Do konce března konečně doléčila své zranění a mohla bez 
obav začít naplno trénovat.

     Momentálně je na soustředění na Gran Canarii (6-16.4.) 
a doufám, že se jí zranění už vyhnou. Hlavní cíle pro letní sezónu 
jsou Mistrovství světa  v Eugene (USA 15-24.7.) a Mistrovství 
Evropy v Mnichově (15-21.8.). 

       Jaroslav Jón

Blahopřání jubilantům

Nabídka dovozu léků 

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

Pečovatelská služba Jimramov nabízí možnost dovozu léků. 
Pokud budete mít zájem, volejte  v pracovní dny od 7 do 15 hod. 

na tel. 604 127 568 paní Markéta Peňázová, 
anebo na tel. 606 214 655 paní Ester Trnová.

1.7.2022 p. Marie Bobková, Trhonice 75 let
2.7.2022 MUDr. Marie Belcredi, Jimramov 92 let
30.7.2022 p. Marta Vraspírová, Jimramov 84 let
4.8.2022 p. Hana Šedá, Jimramov 81 let

4.8.2022 p. Jaroslav Doležel, Trhonice 83 let
9.9.2022 p. Adolf Pražan, Jimramov 85 let
25.9. 2022 p. Věra Tobiášová, Sedliště 86 let
28.9.2022 p. Jiřina Jílková, Ubušín 96 let
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Městský úřad Nové Město na Moravě
odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Memo na Moravě

Č.j.: MUNMNM/lZSó7/2022 Nové Město na Moravě, dne 04.05.2022

Tel.: 566 598 407
e-mail: bohumil.dostal©meu.umnm.cz

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa — předcházet a branit Éoii, šíření a
přemnožení kůrovců v lesích ve stavuÉdující kůrovcové kalamity
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako orgán státní správy lesů
místně příslušný podle ust. & 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně
příslušný podle ust. & 48 zákona č. 289! 1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “lesní zákon“), se na Vás obrací — v souvislosti s významnými obdobími sucha
v minulých letech a gradující kůrovcovou kalamitou s následujícím upozorněním:

Vlastníci lesů ( stát, obce, ostatní právnické osoby fyzické osoby) jsou podle 5 32 z.č. 289/95 Sb., o lesích
(dálejen lesní zákon) povinni předcházet a bránit působení škodlivých činitelů (kůrovců) na les, zejména:

- Bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů, tedy i jednotlivých druhů podkorního
hmyzu poškozujícího les, tj. kůrovců ( Iýkožrout smrkový, Iýkožrout severský, lýkožrout lesklý a
další), vyskytujících se především na smrku.

K lnění této ovinnosn ' e  nez e' ab 'ednotliví vlasmíci lesů  v situaci

! .  aktivně a nejlépe osobně prověřovali v týdenních intervalech stav svých lesních majetků. Je třeba
nerezignovat. nepodcenit situaci a aktivně vyhledávat napadené stromy,

2. neprodleně zajistili zpracování kůrovcových stromů a kůrovcem napadeného dříví, spočívající v
pokácení a účinné asanaci před ukončením vývoje brouků, k tomu využili (od března) chemické asanace
( např. insekticidní sítě, fumigace, celoplošné povrchové ošetření schválenými insekticidy) či asanace měním
odkoměním ( celoročně — do stadia kukly).Veškeré stromy usychajíci, zrezivělé, smolící, ale i zelené stromy
s drtinkami za šupinami kůry, s opadávajíci kůrou či jehličím jsou napadené a musí být neprodleně
přistoupeno k jejich pokácení a asanaci. V souladu s opatřením obecné povahy, vydaným Mze ČR dne
3.4.2019 pod Č.j. l898/2019-MZE-16212 nemusí vlastníci lesů až do  31.12. 2022 zpracovávat kůrovcové
souše (stromy s dokončeným vývojem kůrovců, kte“ již strom opustili — sterilní kůrovcové souš), tento
termín se blíží a proto je nutné včas tuto dřevní hmotu zpracovat, čemuž napomáhjí velice příznivé
výkupní ceny dřeva.

3. soustředili se na zpracování a včasnou asanaci čerstvě napadeného dřiví( zeleně stromy, neopadaná
kůra),

4. vstoupili v kontakt se svým odborným lesním hospodářem ( případné informace podají jednotlivé OÚ),
který upřesní rozsah nahodilé těžby včetně termínů asanace a zpracování a neprodleně se vší vážností
reagovali na jeho ústní i písemné upozornění a pokyny, týkající se postupu zpracování kůrovce na Vašem
lesním majetku.



Jimramovský zpravodaj3/2022

9

5. zpracovali a asanovali veškeré stromy & dříví s přítomnými vývojovými stadií kůrovce ( v průběhu
pozdního podzimu, zimy a předjaří uschlě a usychajicí stromy) — do 31.3.2022, nejpozději však
prokazatelně před výletem dospělců z napadených stojících stromů či ležícího dříví.

6. zpracovali a asanovali kůrovcové stromy napadené v období měsíců dubna a května 2022 ( v
průběhu těchto měsíců uschle' a usychající stromy) — do 30.5.2022, nejpozději však prokazatelně před
výletem dospělců z napadených stojících stromů či ležícího dříví,

7. v dalším průběhu roku zpracovávali a asanovali objevující se kůrovcové stromy průběžně, nejpozději však
prokazatelně před výletem dospělců z napadených stojících stromů či ležícího dříví.

Vyzýváme tímto tedy všechny vlastníky, aby aktivně a v součinnosti s odborným lesním hospodářem
realizovali shora uvedené kroky a zabránili tak dalšímu šíření kalamitních škůdců, kteří jinak způsobí
další výmamné škody na Vaších lesních majetcích i lesích sousedních vlastníků. Navíc nesplněním
zákonných povinnosti v ochraně lesa, daných právě ust. & 32 lesního zákona, se vlastník lesa vystavuje
nebezpečí správního řízení a postihu.

Současná gradace kůrovců se s ohledem na předchozí dlouhé období významného sucha jevíjako velmi
vážná, neboť dospělé smrkové porostyjsou i přes spadlé děšťové srážky stále významně oslabený. Situace se
nadále zhoršuje. Orgán státní správy lesů proto považuje za vhodné využít možnosti měst, městysů a obci k
upozomční na výše uvedené skutečnosti. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme s žádostí o spolupráci a o
OPAKOVANÉ zveřejňování níže uvedeného textu způsobem v místě obvyklým, např.: místním
rozhlasem, webové stránky obce, obecní zpravodaj, vyvěšením na  úřední desce po dobu min. pěti
měsíců.

Wíklad textu pro opakované vyhlášení místním rozhlasem ( opakovaně v průběhu měsíce ledna až května):

“ Upozorňujeme vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádáme o jejich zvýšenou aktivitu,
která může omezit výši škod a zbrzdit průběh kůrovcové kalamity. Proto vyzýváme vlstníky lesů k
opětovnému prověření stavu jejich lesů a k odstranění a asasnaci napadených stromů se  zaměřením
na stromy čerstvě schnoucí. Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky č i  chemicky ošetřit a to
před výletem dospělců z napadeného dříví. Na tyto činnosti jsou poskytovány krajským úřadem
dotace. Vylétlě opuštěné (sterilní) kůrovcové souše se zpracovat musí - termín zpracování tohoto
dřeva je stanoven na základě vydaného OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, vydaným Mze ČR dne
3.4.2019 pod Č.j. 18982019-MZE-16212 , do konce roku 2022 !!!!l "

Děkujeme za spolupráci a za přenesení výše uvedených informací do Vašich obcí. Informace o kontaktech
na OLH rádi poskytneme, pokud Vám nejsou známy, na vyžádání na tel: 566 598 40? nebo na :
bohumil.dostal©meu.nmmn.cz

Spamm'mm“ MIŠÉSTSKY UŘAD
Ing. Bohumil Dostál “* ý NO MĚSLO na Moravě
referent odboru
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Informace o třídění odpadů  TISKOVÁ ZPRÁVA

Č eš i loni posunuli lať ku v tř í dě -
ní  odpadů ! Kaž dý  jich v  prů mě ru 
vytř í dil bezmá la 72 kilogramů !

Tř í dě ní  odpadů  v  Č esku nabra-
lo loni na obrá tká ch. Č eš i nejenž e 
udrž eli rostoucí  trend, tř í dili na-
ví c s  takový m elá nem, ž e př ekvapili 
i  celkový m množ ství m vytř í dě né ho 
odpadu. Loni ho vytř í dil kaž dý  oby-
vatel Č R do barevných kontejnerů  
v  prů mě ru 71,8 kilogramů . To je 
o celý ch 5 kilogramů  ví ce než  v roce 
2020!

I př es velké  změ ny ve společ nos-
ti, způ sobené  pandemií  koronaviru, 
rostlo množ ství  vytř í dě ný ch odpa-
dů  na jednoho obyvatele podobný m 
tempem jako v  př edchozí ch letech. 
Tř í dě ní  zůstali Č eš i vě rní , v  Č R se 
podař ilo i  v  roce 2021 udrž et stav, 
kdy bezmá la 3⁄4 vš ech obyvatel pra-
videlně  tř í dí  své  odpady. A tř í dili ješ -
tě  ví ce, než  kdy př edtí m. V prů mě ru 
kaž dý  Č ech vytř í dil 22,5 kilogramů  
papí ru, 16,8 kg plastů , stejné  mno-
ž ství  kovů , 15,2 kg skla a necelý  půl-
kilogram ná pojový ch kartonů . 

Nová  defi nice recyklace a kroky 
na podporu recyklace

Zá sadní  dopad na plně ní  stano-
vený ch cí lů  mě ly nové  odpadové  
a  obalové  př edpisy, které  zavedly 
nová  evropská  pravidla. Tí m nejdů-
lež itě jš í m byla změ na statistický ch 
defi nic recyklace, zejmé na rozliš ení  
procesu ú pravy odpadů  pro recyk-
laci od samotné  koneč né  recyklace. 
Pro Č R bylo také  vý znamné  vyř azení  
produkce certifi kovaný ch alterna-
tivní ch paliv (TAP) ze statistické ho 
vykazová ní  recyklace, kam dosud 
patř ila. I  z  toho dů vodu bylo nutné  
samotnou recyklaci (materiá lové  vy-
už ití ) ješ tě  ví ce podpoř it.

Na pozadí  epidemiologický ch 
opatř ení  tak probí haly dva velmi dů-
lež ité  procesy smě ř ují cí  k vyš š í  recy-
klaci. Tí m první m byla ú prava způ -
sobu sbě ru odpadů . V ř adě  obcí  byly 
zavedeny tzv. multikomoditní  sbě ry 

tř í dě né ho odpadu. Jedná  se o společ -
ný  sbě r materiá lově  rů zný ch odpadů  
do jedné  ná doby tam, kde dotř iď o-
vací  linka umož ň uje jejich ná sledné  
oddě lení . Typicky jde o  sbě r kovů  
spolu s  plasty. Tento způ sob sbě -
ru umož ň uje intenzivní  sbě r vš ech 
tř í dě ný ch komodit i  v  husté  zá stav-
bě , kde z prostorový ch dů vodů  není  
mož né  instalovat dalš í  kontejnery. 
Proto tuto mož nost tř í dě ní  uví tala 
ř ada obcí , které  tak mohly bez pro-
blé mů  nabí dnout hustou sí ť  ná dob 
a pytlů  pro sbě r kovů . Dí ky té to změ -
ně  dnes mů ž e takto kovy tř í dit ví ce 
než  8 milionů  obč anů  a sbě rná  sí ť  pro 
ně  se dá le rozš iř uje.

Druhý m podstatný m prvkem pak 
byla započ atá  organizač ní  i  techno-
logická  modernizace dotř iď ovací ch 
procesů  na tř í dicí ch linká ch, zejmé -
na v př í padě  plastů . Smyslem je př e-
devš í m odklon od vý roby TAP, do 
procesu recyklace, tedy zvý š ení  ú č in-
nosti dotř í dě ní  na jednotlivé  poly-
mery. Tento modernizač ní  proces na 
tř í dicí ch linká ch jsme podporovali 
ú pravou odmě n, které  nejen vý razně  
narostly, protož e kvalitní  dotř í dě ní  
je pochopitelně  draž š í , ale také  jsou 
nyní  navá zá ny na samotnou dosaž e-
nou ú č innost. To pochopitelně  moti-
vuje linky k  inovací m v  technologii 
i organizaci jejich provozu.

Smyslem změ ny způ sobu fi nan-
cová ní  bylo spojit jej nikoli s  mno-
ž ství m upravované ho odpadu, ale 
př edevš í m s  množ ství m odpadu 
vstupují cí ho do koneč né  recyklace. 
Cí lem je tedy propojit fi nancová ní  
tř í dicí ch linek s mě ř icí m bodem re-
cyklace, který  dle nové  legislativy je 
na vý stupu z dotř iď ovacího procesu. 
Souč asně  navý š ené  platby refl ekto-
valy novou zá konnou ú pravu, která  
vyž aduje, aby i nerecyklovatelný  od-
pad byl využ it, alespoň  energeticky. 
Dí ky zahá jené  intenzifi kaci procesu 
dotř í dě ní  odpadu se podař ilo do-
sáhnout dobré ho vý sledku recyklace 
i  v  př í padě  plastový ch obalů , kde je 

podle nový ch defi nič ní ch podmí nek 
zajiš tě ní  splně ní  pož adované ho cí le 
recyklace nejobtí ž ně jš í . Tento pro-
ces modernizace bude pokrač ovat 
i v dalš í ch letech, protož e pro splně -
ní  ná roč ný ch cí lů  smě rnic EU bude 
nutné  dosá hnout ješ tě  vyš š í  ú č innos-
ti tř í dě ní .

 EKO-KOM rozví jí  systé m tř í dě -
ní  již  25 let

Rok 2021 byl pro celý  systé m tř í -
dě ní  a  recyklace ná roč ný . Nejen, ž e 
se v  oblasti naklá dá ní  s  odpadem 
projevovala ř ada problé mů  spoje-
ný ch s epidemií , ale také  se zá sadně  
změ nily prakticky vš echny př edpisy 
spojené  s  odpady a  recyklací  obalů . 
EKO-KOM, a.s., problé my př ekonal 
ve spoluprá ci s  obcemi, mě sty i  od-
padový mi fi rmami. Letos je to již  
25  let soustavné  spoluprá ce na roz-
voji sbě rné  sí tě , její m fi nancová ní , 
na vylepš ová ní  technologií  tř í dicí ch 
linek a rozvoji recyklace obalů .

Tř í dě ní  a recyklace obalů  pomá-
há  sniž ovat uhlí kovou stopu

Dí ky tř í dě ní  odpadů  v  domá c-
nostech a  obcí ch vzniká  surovina, 
která  se na tř í dí cí ch linká ch dotř í dí  
na jednotlivé  druhotné  suroviny př i-
pravené  k  recyklaci a  využ ití  - pro 
vý robu nový ch produktů  nebo jako 
zdroj energie č i náhrada hně dé ho 
uhlí  v  teplá rná ch. Tř í dě ní m odpadů  
se sniž uje zá tě ž  ž ivotní ho prostř edí  
- kaž doroč ně  tř í dě ní m a  recyklací  
obalový ch odpadů  š etř í me př í rodní  
zdroje surovin, energii a zamezujeme 
rozš iř ová ní  sklá dek. A  dí ky tř í dě ní  
a recyklaci odpadů  se ná m také  dař í  
významně  sniž ovat uhlí kovou stopu. 
Loni se podař ilo dosáhnout ú spory 
CO2 ekv. ve vý š i př es 980 000 tun. 

Kontakt: Lucie Müllerová, 
tisková mluvčí EKO-KOM, a.s., 

mullerova@ekokom.cz, 
tel.: 602 186 205, 

www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz
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AUÍORÍZOFÁNÁ OBALOFÁ SPOLEČNOST

PŘÍLOHA “snové ZPRÁVY

Výsledky systému EKO-KOM za rok 2021

Na trh v ČR bylo v roce 2021 celkem uvedeno 1,33 milionu tun obalů, : toho se pak podařilo vytřídit
a předat k recyklaci nebo jinému využiti 1,02 milionu tun, tzn. celková míra recyklace a využití
dosáhla 77 %.

Nejvyšší míry celkového využití se podařilo dosáhnout tradičně u papírových obalů, míra recyklace
činila 88 % a další 3 % byla využita energeticky. U skla dosáhla míra recyklace 88 % a u kovových
obalů 63 %. U ostře sledovaných plastových obalů se míra dosažené recyklace zvýšila oproti roku
2020 na 43 % a energeticky využito bylo dalších 32 %. Celková míra využití plastových obalů tak
dosáhla 75 %. Je vhodné připomenout, že vytříděné odpadní plasty jsou velmi různorodé a obsahujíi
neplastové příměsi. To komplikuje dotříděni plastů a snižuje účinnost dotřiďovacich linek oproti jiným
materiálům.
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Vyšší účinnost dotřídění na třídících linkách bohužel sebou nese i vyšší náklady na energie a lidskou
práci. Proto jsme v minulém roce zvýšili finanční odměny třídičkám ive vazbě na dosahované
účinnosti dotřídění.

V České republice se dlouhodobě daří udržovat vysokou účast obyvatel na třídění odpadů. Tato
činnost je již pro většinu národa naprostou samozřejmostí, v roce 2021 pravidelně třídilo své odpady
73 % obyvatel. Jak vyplývá 2 nejnovějších průzkumů, nejčastěji třídí odpady lidé ve věkové kategorii
30 až 49 let. Byť se loni procento třídičů nezvýšilo, celkem významně se však zvýšila výtěžnost
tříděného odpadu přepočtená na jednoho obyvatele.
Každý Čech loni vytřídil do barevných kontejnerů a menších nádob umístěných přímo u domů
bezmála 72 kilogramů odpadů, cožje meziročně o 5 kilogramů více! K velkému posunu došlo
především u kovů, těch vytřídil každý obyvatel v průměru o 3,2 kilogramu více než v roce 2020.
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Vývoj množství vytříděných odpadů na obyvatele
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Jedním z hlavních faktorů, které často rozhodují o tom, zda lidé své odpady třídí, je určitý komfort. To
znamená, že barevných kontejnerů musí být dostatek a lidé to k nim nesmí mít daleko.
Splnění nových ambiciózních cílů evropských směrnice vyžaduje další nárůst třídění, a proto
spolupracujeme s obcemi na intenzífikaci zahušťováním sběrné sítě tam, kde dosud neodpovídá
potřebám domácností. Nicméně již dnes Česká republika disponuje jednou z nejkvalitnějších
sběrných sítí v Evropě, lidé mají k dispozici více než 678 000 barevných kontejnerů a menších nádob
na tříděný odpad. A s každým rokem se zkracuje i vzdálenost, kterou musí k nejbližším barevným
kontejnerům absolvovat. V roce 2021 se průměrná vzdálenost zkrátila o další metr, na pouhých 89
metrů ( to je  zhruba 127 kroků). Přitom v roce 2001 byla průměrná vzdálenost okolo 200 metrů.

700000 Kontinuum nirůn počtu nůdob na tříděný odpad v ČR
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Nádobový sběr je v České republice doplněn ještě dalšími způsoby sběru tříděného odpadu — někde
tak mohou občané třídit odpady doma rovnou do barevných pytlů, případně prostřednictvím
sběrných dvorů nebo výkupen druhotných surovin. Novinkou posledních let je i tzv. vícekomoditní
nádobový sběr, kdy lze například do žlutého kontejneru třídit spolu s plasty i kovy či nápojové kartony
v návaznosti na dotříďovací linku, která je schopná jednotlivé fra kce efektivně odtřídit pro účely
materia lové recyklace. Tyto způsoby sběru narůstají na oblibě, protože často řeší prostorová omezení
v obcích a přináší také úspory exhalací při zajišťování svozu.

. . . !

, a',— _ _ .:.—
„Docházkové vzdóíenost kborevným kontejnerům je vmotivaci obyvateí !( třídění odpadů jedním
zkííčových faktorů. Vroce 2021 se udávaná průměrná vzdálenost, kterou musí lidé stříděným

..odpadem ujít, zkrátilo na  89 metrů'V, ríká ředitel odděleni komunikace EKO-KOM, Lukáš Grolmus.

Sruktura nákladů systému EKO-KOM
Celých 98,5 % ročních nákladů ADS EKO-KOM, a.s., bylo v roce 2021 použito na zajištění sdruženého
plnění. Konkrétně bylo rozděieni následující: více než 83 % představovaly přímé náklady odpadových
činností (sběr obalů a zajištění sběrné sítě v obcích, sběr a využití průmyslových obalů, dotřídění
odpadů : obalů, přímá podpora recyklace obalových odpadů). A vzhledem k tomu, že pro třídění
obalových odpadů jsou klíčové obce a jejich obyvatelé, připadá největší část právě na obce. Přímé
platby zapojeným obcím za zajištění zpětného odběru obalových odpadů a sběrné sítě a za jejich
předání prostřednictvím svazových firem k dotřídění a zpracování v roce 2021 tvořily celkově 63,5 %.
Výše od měn obcím je pak závislá zejména na množství vytříděných odpadů a roste spoiu s účinností
systému sběru. Téměř 20 % celkových ná kladů systému tvořily náklady na dotřídění obalových
odpadů, náklady spojené se sběrem a využitím průmyslových obalových odpadů a na přímou
podporu recyklace a využití odpadů z obalů.

Bezmála 8 % nákladů (7,7 %] bylo nutné vynaložit na tvorbu zákonem předepsané rezervy.
V minulosti byla vytvářena kapitálová rezerva, : níž se pak hradily například mimořádné náklady AOS
na sběr a recyklaci obalových odpadů  p ř i  neočekávaných propadech cen druhotných surovin. Dle
nové legislativy je tvorba rezervy pro AOS již povinná. Tato povinnost je stanovena v & 213 zákona č.
477/2001 Sb., o obalech, kde je přímo uvedeno, že „Autorizovaná společnost je povinna vytvořit
rezervu určenou na krytí budoucích nákladů na  sdružené plnění povinností osob uvádějících obaly
na trh nebo do oběhu, zohledňující finanční rizika s tím spojené, jejímž cílem je zajistit kontinuitu ::
dostupnost poskytování služeb ze strany autorizované společnosti. "
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Výše této zákonné rezervy má do roku 2025 odpovídat nejméně 50 % celkových nákladů
autorizované společnosti. A proto. než rezervy dosáhnout této výše, bude jejich tvorba nezbytnou a
významnou součástí systémových nákladů.

Náklady na zajištění průkazné evidence všech obalových a odpadových toků, a to včetně jeji kontroly
& pravidelných auditů, tvořily loni 4,8 %. Necelá 3 % nákladů pak byla vynaložena na povinnou osvětu,
vzdělávání žáků v oblasti ochrany životního prostředí, informování spotřebitelů a na další činnosti
vedoucí ke správnému a efektivnímu třídění odpadů v ČR. Vlastní náklady na administrativu a řízení
činily 1,3 % a zákonné odvody státu představovaly 0,1 % z celkových nákladů.

Struktura nákladů ADS EKO-KOM v roce 2021

Promo-WH . recyklaci, lnformovinl' \
MNĚ: 2.996

vedeni evidence obuůoodmiiz obalů;
4m Ověřovi níúdaiů audity. hmotnom

Tvorba zikonné rezervy; 1,796

Administrativo oříooní; 1.815

Odvody státulDaně, poplatky SW); 0,196

38,5 % Náklady zalištění
: . c iuženeho  plném

O společnosti EKO-KOM
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů na základě
autorizace vydané MŽP dle zákona o obalech 477/20015b. Neziskový systém EKO-KOM funguje na principu aktivní
spolupráce průmyslových podniků, měst a obci: úpravců odpadů a jejich finálních zpracovatelů.
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Informace o kvalitě vody
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Zdravotní ústav se  sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř  č .  1393  akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISOHEC 170253018

Partyzánské náměstí 263317, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava

" 1393 PROTOKOL č.19016/2022

Zákazník : Městys Jimramov Číslo zakázky : 10291
náměstí Jana Karafiáta 39 Příjem vzorku : 1 1.4.2022 11:40
592 42 Jimramov Vyšetření vzorku : 11.4.2022 - 14.4.2022

Číslo jednací : zuoosaofzon
Číslo spisu : 5210300300017
Spisový znak : 2.0.4

Číslo objednávky : 100432117 vyrobená voda

Informaoe o vzorku
Vzorek číslo: 35336
Datum odběru: 11.4.2022 Čas odběru: 9:20
Název vzorku: veřejný vodovod
Místo odběru: Jimramov, vodojem, odtok 49.6391242N, 16.21 1827215
Matrice: voda pitná
Vzorkoval: Klouda Martin
Metoda vzork.: sop vz ov 001 (ČSN EN ISO 5667-1. ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5,

ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458)
Způsob odběru: bodový vzorek
Účel odběru: analýza ve vyžádal-ných ukazatelích
Mngžství vag-Lg: 1.1 I

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Výsíedky zkoušení - mikrobiologické

*

* Limit (zdroj pro vydání výroku o shodě), nejistota měření se do hodnocení nezahrnuje:
Vyhláška 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - příloha č. l
Ukazatele označené " !" jsou mimo limit.

Poznámka k odběru: Odbčrje předmětem akreditace, akwální plán vzorkování & záznam o odběroje k dispozici
v laboratoři.
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Snížení daní, zvýšení důchodů
Od února vzrostl růst cen o 5,2 %.
Pomoci občanům má další zvýšení starobního důcho-

du, a to v průměru o 1 000 korun, dále průměrná výše 4 
200 korun příspěvku na bydlení, či 5 000 korun na dítě do 
osmnácti let. Jistou podporou je i snížení uvedených daní:

➢ Senát podpořil snížení spotřební daně z  motorové 
naft y i z bezolovnatého benzinu o 1,50 Kč na jeden litr

Návrh zákona o spotřebních daních reaguje na stoupající 
ceny pohonných hmot v souvislosti s invazí ozbrojených sil 
Ruské federace na území Ukrajiny. Zatím se jedná o omeze-
né období od 1. června do 30. září 2022. Snížena bude i výše 
vratek spotřební daně pro činnosti v zemědělské výrobě, spa-
dající do vyšší kategorie daňového zvýhodnění, tzv. zelené 
naft y, přičemž konkrétně jde o snížení z 8,50 Kč na 7,30 Kč 
za jeden litr motorové naft y.

➢ Dobročinné dary poskytnuté Ukrajině v roce 2022 si 
budou moci daňoví poplatníci odečíst od základu daně

Možnost se rozšiřuje o  odpočet bezúplatných plnění. 
V nadcházejícím zdaňovacím období bude tedy možné ode-
číst hodnotu bezúplatného plnění ve výši 30 % u fyzických 
i  právnických osob. Přechodný režim se bude týkat pouze 
darů poskytnutých v průběhu roku 2022. Dává se zde příle-
žitost odečíst od základu daně i dary poskytnuté jiným spe-

cifi ckým způsobem než z humanitárních důvodů, to znamená 
poskytnutím například vojenského materiálu a podobně. Dále 
se v oblasti osvobození od daně z příjmů v roce 2022 zavádí 
„nová osvobození“, a to ohledně příjmu na straně ukrajinské-
ho zaměstnance v případě, že jeho zaměstnavatel poskytl jemu 
nebo jeho rodině, která opustila z důvodu války Ukrajinu, bez-
platně ubytování.

Hezké dny Vám přeje
Josef Klement, Váš senátor

Noví sousedé
Z  ofi ciálních statistik vedených 

Krajským asistenčním centrem po-
moci Ukrajině (tzv. KACPU) lze 
vyčíst, že od konce února, kdy byla 
Ukrajina napadena Ruskem, požáda-
lo na Vysočině o udělení tzv. víza za 
účelem strpění pobytu téměř devět 
tisíc osob – válečných uprchlíků. 

KACPU pro Kraj Vysočina, Jihla-
va, Tolstého 15
• Centrum je otevřeno 24 hodin den-

ně, agendy jsou vyřizovány v  době 
od 7 do 19 hodin vč. sobot a nedělí

• V  rámci KACPU je možné vyřídit 
veškeré agendy související se získá-
ním víza i další. K dispozici je Policie 
ČR, zdravotní pojišťovna, Hasičský 
záchranný sbor, který zprostředko-
vává ubytování, krajský úřad, úřad 
práce (všední dny 7–17 hodin), 
v místě lze poptat i bankovní služby.

• Pro pohodlnější vyřízení agendy 
je možné využít on-line rezervační 
systém, vybrat si konkrétní den i ho-
dinu: rezervace.kr-vysocina.cz

Naprostá většina ukrajinských 
uprchlíků u nás na Vysočině našla stře-
chu nad hlavou u svých nových přátel 
a známých v privátním ubytování, což 
je ideální pro rychlou a přirozenou inte-
graci v rámci tuzemské komunity. Další 
dočasné nouzové ubytování nabízí pro-
vozovatelé rekreačních zařízení, ubyto-
ven, penzionů i hotelů, a to z řad osob, 
fi rem, neziskových organizací nebo far-
ností, ale i měst a obcí. A jsou to zejmé-
na obce, se kterými kraj ohledně kapacit 
volného ubytování spolupracuje. Tzv. 
obce s rozšířenou působností se se zna-
lostí místních poměrů vyslovují k větši-
ně zesmluvněných ubytovacích kapacit. 
Naším společným zájmem je nabídnout 

ubytování s  dostupnými možnostmi 
vzdělávání, ideálně i  dostatkem práce. 
Děláme společně vše proto, aby nedo-
cházelo k  vyčleňování ukrajinské ko-
munity. Záložní ubytovací kapacity má 
připraveny v rámci svých objektů i Kraj 
Vysočina.

Informace pro ubytovatele na úze-
mí Kraje Vysočina
• Komerční objekty s  živnostenským 

oprávněním – kompenzace za nou-
zové ubytování (dávku vyplácí stát 
prostřednictvím krajů): kapacity.kr-
-vysocina.cz

• Veřejné subjekty, obce a  jejich or-
ganizace – kompenzace za nouzové 
přístřeší (dávku vyplácí stát pro-
střednictvím krajů): kapacity.kr-vy-
socina.cz

• Byty právnických osob – kompen-
zace za nouzové ubytování (dávku 
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vyplácí stát prostřednictvím krajů): 
kapacity.kr-vysocina.cz

• Ubytování v  soukromí a  v  domác-
nostech – žádosti o  příspěvek pro 
solidární domácnost (dávku vyplácí 
stát prostřednictvím úřadů práce): 
davkyuk.mpsv.cz/domacnost

Ukrajinci jsou nám blízcí nejen geo-

grafi cky, ale i kulturně, máme společné 
slovanské kořeny, snadněji se s nimi do-
mluvíme díky příbuznosti jazyků a při-
znejme si, že jsme na jejich přítomnost 
dávno zvyklí. Máme před sebou nejspíš 
měsíce života bok po boku. V nejlepším 
případě získáme nové sousedy – Ukra-
jinské Čechy.

Děkuji i touto cestou všem, kteří so-

lidárně nabídli ubytování lidem prcha-
jícím z východu před ruskou válečnou 
agresí. Díky i vám, kteří přispíváte ma-
teriálně i fi nančně, máte pochopení pro 
situaci, ve které se ukrajinští uprchlíci 
nachází. Je smutné zjištění, že v 21. sto-
letí je ve vyspělé Evropě možná válka. 

Vítězslav Schrek, 
hejtman Kraje Vysočina

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti
Kraj Vysočina počítá s další vlnou kotlíkových dotací ur-

čených tentokrát pouze pro nízkopříjmové domácnosti. Stát 
domácnostem prostřednictvím kraje uhradí až 95 procent 
výdajů na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá 
paliva, a to až do výše 130 tisíc korun u kotle na biomasu 
a až do 180 tisíc korun u tepelného čerpadla. Dotaci je dále 
možné využít na nový plynový kondenzační kotel, který byl 
instalovaný nebo závazně objednaný do konce dubna 2022. 
Žadatelé budou muset nově doložit, že průměrný čistý roč-
ní příjem za každého člena domácnosti, ve které má dojít 
k výměně starého kotle, nepřesáhl v roce 2020 částku 170 
900 Kč. Výjimku z povinnosti dokládat příjmy budou mít 
domácnosti složené výhradně ze starobních důchodců nebo 
z invalidních důchodců 3. stupně.

Kraj Vysočina už požádal o 119 miliónů korun na vý-
měnu starých kotlů v nízkopříjmových domácnostech. Úřad 
nyní čeká na schválení této žádosti a na potvrzení podmínek 
vyhlášení výzvy. S vyhlášením výzvy v rámci Kraje Vysočina 
se počítá na začátku července 2022. Příjem žádostí o dotaci 
bude možný pouze do konce srpna 2022. V Kraji Vysočina 
prozatím deklarovalo zájem o výměnu v této vlně kotlíko-
vých dotací cca 300 domácností. Pokud nějaké peníze ve 
výzvě zbydou, Ministerstvo životního prostředí avizovalo, 

že není vyloučeno vyhlášení dodatkové výzvy na začátku 
příštího roku. 

Zájemcům o kotlíkovou dotaci z nízkopříjmových a se-
niorských domácností doporučujeme pravidelně sledovat 
webové stránky Kraje Vysočina a  ofi ciální tiskoviny Kraje 
Vysočina, kde budou aktuální informace průběžně zveřejňo-
vány. 

Informace ke kotlíkovým dotacím na území Kraje Vyso-
čina je možné získat v úředních hodinách také na informační 
lince 564 602 888, dotazy lze zasílat i na e-mail kotliky@kr-
-vysocina.cz. Tematická stránka kotlíkových dotací pro ža-
datele na Vysočině je přístupná z odkazu www.kr-vysocina.
cz/kotliky.

Peníze na výměnu kotle, zateplení domu, výměnu oken 
a dveří, instalaci solárních panelů nebo na další úsporné pro-
jekty může veřejnost získat i  z  dotačního programu Nová 
zelená úsporám. Program nabízí dotaci až 50 procent bez 
ohledu na výši příjmů. Více informací je na webových strán-
kách novazelenausporam.cz. V tomto případě však není Kraj 
Vysočina místem pro přijímání žádostí. Agendu programu 
Nová zelená úsporám administruje Státní fond životního 
prostředí.

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

Bezpečná jízda na koloběžkách a elektrokoloběžkách 
KRAJ VYSOČINA – Koloběžky 

a  elektrokoloběžky se v  posledních 
letech stávají stále populárnějším do-
pravním prostředkem. Pohyb na tomto 
dopravním prostředku má svá specifi -
ka, ale i povinnosti, které musí jejich ři-
dič dodržovat. V zákoně o provozu na 
pozemních komunikacích se dočtete, 
že jízdním kolem se z hlediska provo-
zu na pozemních komunikacích rozu-
mí i koloběžka. To znamená, že osoba, 
která jede na koloběžce je považována 

za cyklistu se všemi právy a povinnost-
mi.

S koloběžkou se můžete vydat na sil-
nici, na stezku pro chodce a cyklisty, na 
chodník s povoleným vjezdem cyklistů 
a  na stezku pro chodce s  vjezdem pro 
cyklisty, do vyhrazených cyklopruhů 
nebo využít cyklostezek. Na chodníku 
na ní jezdit nemůžete, povolené je ji 
pouze vést. V případě, že uživatel chce, 
aby byla elektrokoloběžka způsobilá 
k provozu na pozemních komunikacích 

bez registrace a bez nutnosti držení ři-
dičského oprávnění, musí mít ale ma-
ximální rychlost do 25 km/h a  výkon 
elektropohonu nesmí překročit 250 W 
nebo maximálně 1000 W, u dodatečně 
namontovaného motoru. Elektromobi-
lita promlouvá i do prostředí kompen-
začních pomůcek, které mohou pou-
žívat chodníky, ale nesmí překračovat 
obvyklou rychlost chůze 6 km/h. 

V  opačném případě již koloběžky 
podléhají registraci a  jsou brány jako 
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Evropský den proti vloupání 2022
V rámci Evropského  dne proti vloupání do obydlí (htt-

ps://eucpn.org/focus-day), který letos připadá na středu 15. 
června 2022, je dobré si připomenout  základní pravidla za-
bezpečení objektů, a to z těchto důvodů:
• Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé 

dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, 
přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své ne-
přítomnosti často nezabezpečená. 

• K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání 
otevřené okenní ventilace či mikro ventilace. Vloupání se 
do obydlí a jeho vykradení přes mikro ventilaci může pa-
chateli trvat kolem jedné minuty.  

Evropský den proti vloupání letos doprovází ve všech 
členských státech zapojených do Evropské sítě prevence kri-
minality (EUCPN) dva slogany: „Ujistěte se, že to bude pouze 
šéfk uchař, kdo vás ten večer překvapí“ a slogan: „Ať se z vy-

sněné dovolené nestane noční můra“.  - viz přiložené letáky 
v příloze 

Do Vámi tvořených textů k Evropskému  dni proti vloupá-
ní lze použít i tyto  dvě citace:

„Základem efektivního zabezpečení obydlí je proto zamyká-
ní a zavírání oken. A to i ve chvílích, kdy si člověk odejde z do-
mova jen na moment pro něco do obchodu, nebo jde vynést 
odpadky. Je proto vhodné si návyk zamykání osvojit a zautoma-
tizovat, protože samotné překonání obyčejných nezamčených 
dveří trvá do 5 sekund, u bezpečnostních nezamčených dveří 
trvá zloději otevření pouhých 15 sekund“, apeluje na důležitost 
základního zabezpečení zamykáním plk. Mgr. Zuzana Pidrma-
nová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

„Byť počet vloupání do obydlí v celé Evropě v posledních 
letech klesá, a nejinak je tomu i v ČR, tak tato trestná činnost 
stále patří mezi ty nejpočetnější. Tato kampaň upozorňuje na 
skutečnost, že na zabezpečení obydlí je třeba neustále myslet, 

motocykl. Výjimkou je statut cyklisty, 
pro kterého platí novela zákona o silnič-
ním provozu. V tom případě je potřeba 
mít platné STK koloběžky, registrační 
značku, povinné ručení, a jakožto řidič 
vozidla i řidičský průkaz. V posledních 
letech se rozmáhá v  České republice 
trend sdílených koloběžek, které jsou 
k dispozici výhradně ve větších městech.

Pro jezdce na koloběžce platí stej-
né povinnosti, jako pro cyklisty:
- jezdí se po pravé straně komunikace 

s  dostatečným bezpečnostním od-
stupem

- pokud existuje na komunikaci jízd-
ní pruh pro cyklisty, jezdec na ko-
loběžce je povinen ho použít

- jezdci na koloběžce mohou jet je-
nom jednotlivě za sebou, nikoliv 
vedle sebe

Koloběžky na chodníku a další po-
vinnosti:
- pohyb na chodníku je umožněn 

pouze osobám do 10 let věku
- povinnost mít za jízdy ochran-

nou přilbu schváleného typu podle 
zvláštního právního předpisu platí 
pro osoby mladší 18 let

- osoba do 10 let věku se může pohy-
bovat bez dozoru osoby starší 15 let 
pouze na cyklostezce, na stezce pro 

cyklisty a chodce a v obytné zóně 
- pokud se osoba do 10 let pohybu-

je na silnici, je nezbytný doprovod 
osoby starší 15 let, osoba může jet 
sama v prostoru silnice až po dosa-
žení 10 let

Jen věkovým limitem a  platnými 
povinnostmi jezdce na koloběžce není 
zákon zcela naplněn. Koloběžka, stejně 
jako kolo, podléhá povinné výbavě. Po-
vinná výbava koloběžek je defi novaná 
ve vyhlášce č. 314/2014 Sb. o  schvalo-
vání technické způsobilosti a o technic-
kých podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. Koloběžka je 
zařazena do kategorie mezi jízdní kola.

Povinná výbava koloběžky:
- volné konce řídítek musí být zasle-

pené, nejlépe gumovými rukojeťmi
- na rukojeti nesmí být ostré hrany – 

hrozí nebezpečí vážného poranění 
při nárazu na řídítka

- účinné na sobě nezávislé brzdy 
(přední a zadní)

- ochrana páčky brzdy proti poranění 
– musí mít oblý konec

- přední odrazka – bílá, zadní odraz-
ka – červená (lze nahradit i odrazo-
vou plochou na obvody pneumatiky 
a použitím refl exních materiálů

- odrazky mohou být kombinované 

s bílou přední svítilnou a zadní čer-
venou svítilnou

Jízda za snížené viditelnosti:
- jezdec na koloběžce, stejně jako 

cyklista, je povinen za snížené vidi-
telnosti mít za jízdy rozsvícený svět-
lomet s bílým neoslňujícím světlem 
svítícím dopředu a zadní svítilnu se 
světlem červené barvy nebo přeru-
šovaným světlem červené barvy

Přechod pro chodce:
- pokud cyklostezka navazuje přecho-

dem pro chodce, musí jezdec z ko-
loběžky sesednout a koloběžku přes 
přechod jen vést, nikoliv na ní jet

Nakonec nesmíme zapomenout 
i  na důležité pravidlo „Vidět a  být vi-
děn“. Je důležité, aby i elektrokoloběž-
ku bylo v provozu dobře vidět. Kromě 
vybavení osvětlením bychom měli pa-
matovat i na užití refl exních materiálů 
a doplňků. 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

kpt. Mgr. Martin Hron
koordinátor prevence kriminality

tel: 974 261 209
mobil: 725 103 451

e-mail: martin.hron@pcr.cz
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protože pachatelé dokáží využít jak toho, že jste odjeli na do-
volenou, tak i toho, že jste si odskočili třeba jen do restaurace 
nebo na nákup. A že zabezpečení je nejen o technických opat-
řeních, ale zejména o našem běžném chování a zvycích“, říká 
JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality 
Ministerstva vnitra.

Lze také využít aktuální statistické údaje k majetkové kri-
minalitě (viz samostatná příloha)

Obecné rady a doporučení
• Prevence proti vloupání se rozhodně vyplatí, je proto dů-

ležité o zabezpečení obydlí přemýšlet ideálně již při jeho 
výstavbě. 

• Pokud to již není možné, doporučujeme s odborníky kon-
zultovat vhodný systém bezpečnostních prvků pro Váš byt 
či dům. 

• Kombinovat lze mechanické zabezpečení (bezpečnostní 
dveře, zámky, bezpečnostní folie apod.) s prvky elektro-
nického zabezpečení s oznamováním například na mobil-
ní telefon (alarmy, kamery, detektory atd.).  

• Do mechanického zabezpečení spadají bezpečnostní 
zámky, na trhu je možné vybrat si ze čtyř tříd, vhodné pro 
vstupní dveře bytů jsou pak výrobky 3. bez-
pečnostní třídy. Před mechanickým poškoze-
ním chrání také bezpečnostní kování a v ne-
poslední řadě jsou klíčové bezpečnostní dveře, 
které by ideálně měly být z  3. bezpečnostní 
třídy. Velkým pomocníkem jsou také zárubně 
proti roztažení.

• Při výběru fi rmy upřednostňujte společnosti, 
které se mohou prokázat patřičnými opráv-
něními, jsou např. členem nějaké odborné 
asociace či cechu, nabízí komplexní služby 
a v neposlední řadě se může prokázat dobrý-
mi referencemi, solidní fi rmy vám sestaví na-
bídku bezplatně

• Pokud zvažujete nákup bezpečnostních prv-
ků bez odborné pomoci, rozhodně vždy volte 
certifi kované výrobky. 

• Důležité je také udržování přehledného pro-
storu před domem či bytem. V případě domů 
je vhodné dobré osvětlení, upravená zeleň, 
prostor nezakrytý stromy apod.

• K bezpečnostním opatřením patří i ochrana 
cenností. Máte-li doma něco cenného, ne-
mluvte o tom s cizími lidmi a nejdražší před-
měty si uložte do sejfu v bance. 

• Praktické je také vytvořit soupis cenností, jejich 
fotografi e a zapište si jejich sériová čísla. Pokud 
vám někdo tyto věci odcizí, zvýší se pravděpo-
dobnost jejich nalezení a identifi kace. 

• Základem prevence jsou také dobré vztahy 
se sousedy, všímání si pohybu cizích osob 
v domě nebo okolí. A do své domácnosti pusť-
te pouze známé nebo důvěryhodné osoby.

Při odchodech či odjezdech z domova mějte stále na pa-
měti pár základních pravidel. 
1/ Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních 

sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova. 
2/ Chraňte své cennosti a pocit osobního bezpečí. Nenechte si 

vloupáním pachatele narušit integritu Vašeho domova. 
3/ Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kte-

ří Vám na něj dohlídnou, pravidelně vybírají poštovní 
schránku a zalévají květiny. 

4/ Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější 
jsou opatření, která vás nic nestojí - nezapomínejte uza-
mknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte 
volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům 
i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.

Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vlou-
pal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě 
na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně 
proto volejte linku tísňového volání 158.

Více informací k zabezpečení svých objektů jsou pro všech-
ny zájemce dostupné v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ nebo 
na webových stránkách http://www.stopvloupani.cz.

Užijte si a vyhněte se
„takovému

. “_ „ . .. |

Ujistěte se, že to budegjíiíšg _ _ __
_ ' kdo vás ten večer přala ,? _ mntívnítipy na:

' _ www.stopvloupani.cz

- fagamma-m ©

chraňte svůj majetek!
překonání obyčejných nezamčených dveří trvá do 5 sekund?

.l'l bezpečnostních dveří, které jsou nezamčeny, trvá překonání 15 sekund?
vykradení přes ventilaci okna či balkónových clveň trvá \: průměru 1 minutu?

- ceňujte zamykání dveří. zavírání oken či balkonových dveří. I když ono _
| j en  na skok.
- orňujte na. svou nepřítomnost (na sociálních sítích apod.).
ně zvolené zabezpečení vašeho domova výrazně snižuje možnost vlou - -

nujte mechanické zabezpečení (bezpečnostní dveře. zámky, bezpečn
od.) s prvky elektronického zabezpečení (alarmy. kamery atd.) vašeho .
- . Volte certiňkované výrobky.

vé cennosti.

. rtf-sele preventivních rad na. .. ..



Jimramovský zpravodaj 3/2022

20

Nezaměstnanost v dubnu mírně klesla
Úřad práce ČR evidoval k 30. 4. 2022 celkem 243 658 

uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 9 215 méně než v před-
chozím měsíci a o 54 218 méně než loni. Podíl nezaměst-
naných osob poklesl na 3,3 %. To je o 0,1 p. b. méně než 
v březnu a o 0,8 p.b. méně než před rokem. Míra nezaměst-
nanosti byla podle posledních dostupných dat  EUROST-
ATU (za březen) nejnižší v celé EU, a to 2,3 % (průměr EU 
6,4 %).

Nezaměstnanost se stále drží na relativně nízkých číslech. 
Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o  nové zaměst-
nance, převážně v dělnických a vysoce odborných profesích. 
Dlouhodobá poptávka je po kvalifi kovaných řemeslnících.

 04/2022  04/2021 04/2020
Podíl nezaměstnaných osob 
v ČR 

3,3 % 4,1 % 3,4 %

Počet uchazečů o zaměstnání 243 658 297 876 254 040
Počet dosažitelných uchazečů 
o zaměstnání

220 318 279 508 235 523

Míra nezaměstnanosti dle 
EUROSTAT (březen)

2,3 % 3,4 % 1,9 %

„V  plném proudu jsou už sezonní práce, především ve 
stavebnictví, v  gastronomii a  cestovním ruchu, dále v  ze-
mědělství, zahradnictví, lesnictví či lázeňství. V dubnu také 
probíhají jarní úklidy veřejných prostranství v rámci veřejně 
prospěšných prací. Úřad práce ČR přijímá nové žádosti ze 
strany měst, obcí a dalších zaměstnavatelů o příspěvky na 
mzdy pracovníků v této oblasti a počítá pro letošní rok s ob-
dobným objemem prostředků jako loni,“ shrnuje generální 
ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon a  dodává: „Pokud 
jde o výhled do dalších měsíců, bude se vše odvíjet od eko-
nomického vývoje s ohledem na průběh válečného konfl iktu 
na Ukrajině či aktuální pandemické situace a s ní spojených 
přijatých bezpečnostních opatření.“ 

Ukrajina
Podle dostupných zdrojů nastoupilo ke konci dubna k za-

městnavatelům v  ČR 35 943 občanů Ukrajiny s  udělenou 
dočasnou ochranou. Nejvíce jich momentálně pracuje v Pl-
zeňském (5 885 osob), Středočeském (5 278 osob) a Jihomo-
ravském kraji (3 875 osob). Nejčastěji jako montážní dělní-
ci výrobků a zařízení, pomocníci ve stavebnictví, ve výrobě 
nebo v dopravě. Momentálně ÚP ČR eviduje 10 522 občanů 
Ukrajiny pod dočasnou ochranou, kteří podali žádosti o za-
vedení jako zájemci (10 303 osob) nebo uchazeči (219 osob) 
o zaměstnání.

„Stále platí, že do ČR přicházejí především ženy s dětmi, 
které v první řadě řeší zajištění péče o potomky a ubytování. 
Následně se pak zajímají o možnost výdělku. Aktuálně vyhle-
dávají spíše krátkodobé pracovní poměry, protože věří, že se 

vrátí brzy domů. Proto i v případě, že mají vyšší nebo specia-
lizovanou kvalifi kaci, projevují zájem třeba i o manuální pro-
fese. S ohledem na děti také dávají přednost jednosměnným 
pracovním příležitostem,“ dodává generální ředitel ÚP ČR.

Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do 
agendy ÚP ČR jsou k dispozici na jeho webových stránkách 
- https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-
-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele. 

Nezaměstnanost v regionech
Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v dubnu v Ús-

teckém kraji (5,3 %), Moravskoslezském kraji (4,9 %) a dále 
v Karlovarském kraji (4 %). Tyto tři regiony měly nejvyšší po-
díl nezaměstnaných osob i loni. Což odpovídá jejich dlouho-
dobé ekonomické situaci. Naopak nejnižší nezaměstnanost 
zůstává v  Pardubickém kraji (2,3 %). Meziročně se situace 
nejvíce změnila na Karlovarsku, kde podíl nezaměstnaných 
osob poklesl oproti dubnu 2021 o 2, p. b. na 4 %. V okresech 
jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla 
ke konci předchozího měsíce v okrese Praha-východ (1,1 %), 
Praha-západ a Pelhřimov (1,5 %), Benešov (1,6 %) a Rych-
nov nad Kněžnou (1,7 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměst-
naných hlásí okres Karviná (8,3 %), Most (6,7 %), Chomutov 
(6,4 %) a Bruntál (6 %). 

Podpora v nezaměstnanosti
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v dubnu celkem 75 

336 osob, což představuje 30,9 % všech uchazečů o zaměst-
nání. Počet lidí s  nárokem na podporu v  nezaměstnanosti 
meziročně klesl o 12 685 osob.

Uchazeči v průměru pobírali 9 360 Kč měsíčně (duben 
2021 – 8 437 Kč). Podporu v nezaměstnanosti do 4 500 Kč 
dostávalo 17 570 (23,3 %) osob. Jedná se zejména o klienty, 
kteří přišli do evidence ÚP ČR např. po skončení rodičov-
ské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné 
pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti.  Ma-
ximální výši podpory, tedy 21 488 Kč, pak ÚP ČR vyplácel 2 
298 (3,1 %) uchazečům o zaměstnání.

Nezaměstnanost v regionech - 2021/2022
. 31.04.2021 I 31.04.2022 6.0 5 s 6,0
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V dubnu vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných úda-
jů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifi kaci cel-
kem 822 337 tis. Kč  (březen – 950 326 tis. Kč, únor – 950 059 
tis. Kč).

Volná pracovní místa
Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé 

prostřednictvím ÚP ČR celkem 344 350 volných pracovních 
míst, o 15 818 méně než v březnu a o 943 míst více než před 
rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v prů-
měru 0,7 uchazeče o zaměstnání. U přibližně 72,1 % z těchto 
volných pracovních míst zaměstnavatelé poptávají uchazeče 
se základním či nižším vzděláním, 72,4 % pak tvoří volná 

místa vhodná i pro cizince. Zaměstnavatelé mají zájem o děl-
níky výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků, mon-
tážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, zední-
ky, ostatní pomocníky ve výrobě nebo uklízeče a  kuchaře. 
Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (88 
791 míst) a ve Středočeském kraji (61 565 míst). 

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem 21 
428 nových volných pracovních míst, což je o 25 477 méně 
než loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 1 806 míst. ÚP 
ČR naopak obsadil a následně z evidence vyřadil 39 052 vol-
ných pracovních míst. 

Zájem je i  o  výkon veřejné služby. Celkem má ÚP ČR 
s  jejími organizátory, především obcemi, nestátními nezis-
kovými organizacemi, základními a  mateřskými školami 
nebo například knihovnami, nasmlouvaných 4 428 pozic. 
Nejvíce pak v  Ústeckém (1 566) a  v  Moravskoslezském (1 
025) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic 
a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které 
lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, 
kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během po-
mocných činností při poskytování sociální péče (např. při 
ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou služ-
bu nastoupilo 1 956 klientů. 

Informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na 
https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni.   

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR 

Karel Pohořelý
Před 110 lety se v Jimramově dne 4. 

července 1912 narodil Karel Pohořelý. 
(Jeho tatínek Karel Pohořelý byl první 
knihař odborník, v Jimramově se usa-
dil  na náměstí č.p. 19 v roce 1911. Za-
řídil si obchod papírnický, dostal kon-
cesi knihkupeckou, otevřel půjčovnu 
knih (zrušenou 1948). Byl též činite-
lem Klubu českých turistů, zprostřed-
kovatelem ubytování letních hostů, 
jemu Jimramov vděčí za povznesení 
turistického ruchu).

Po základní školní docházce stu-
doval na reálném gymnáziu v Novém 
Městě na Moravě, středoškolská stu-
dia ukončil maturitou na gymnáziu 
v  Pardubicích. Po vojenské službě 
pracoval jako úředník fi nančních 
úřadů v Boskovicích a v Bystřici nad 
Pernštejnem. Po roce 1945 přesídlil 
do Zábřehu na Moravě.  V padesátých 
letech byl přemístěn jako pracovník 

do stavebnictví. Při zaměstnání vy-
studoval Stavební průmyslovou školu, 
a dále působil v oboru jako technik - 
projektant. V roce 1981 odešel do sta-
robního důchodu.

Již od mládí byla jeho zálibou his-
torie. Jeho zájem o  historii rodného 
Jimramova byl podnícen kolem roku 
1940, kdy přepisoval pro JUDr. Emila 
Čermáka rukopis později knižně vy-
dané „Kroniky zubří země“. Mnoho 
dalších let shromažďoval písemné do-
kumenty a fotografi e z jimramovského 
regionu, získanými dokumenty dopl-
ňoval historické údaje o  Jimramovu, 
které uspořádal do šestnáctisvazkové-
ho rukopisu nazvaného „Velká jimra-
movská kronika“, čítajícího více než 
1300 stran textu. Navázal také na foto-
grafi cké zpracování dokumentace o ji-
mramovských domech, kterou započal 
ve 30. letech 20. století jeho otec. Tento 

soubor fotografi í dokončil v roce 1983 
a vytvořil tak fotodokumentaci staveb-
ního vývoje Jimramova a jednotlivých 
domů. Shromáždil také soubor foto-
grafi í Jimramova od těch nejstarších 
z roku 1870 do počátku 21. století. Zís-
kal několik set fotografi í, z  nichž ně-
které jsou zcela unikátní. Přispěl také 
mnoha dokumenty do Síně rodáků, 
například rodokmeny Belcrediů, rodu 
Mrštíků a Karafi átů.

Po celý svůj život se zajímal o dění 
v  Jimramově, nejen tím, že si nechal 
zasílat Jimramovský zpravodaj, jehož 
všechny výtisky si pečlivě archivoval. 
Často se rád do Jimramova vracel a ne-
sporně patřil k významným osobnos-
tem nejen našeho městečka, ale celého 
regionu „Horácka“, které tolik miloval.

Zemřel 24. listopadu 2003 v Zábře-
hu.

Miroslava Procházková
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VÁŽÍME SI PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ ' 2 3 . 6  . 2 02  2 . .
půda: voda a les “

: !

Srdečně Vás zveme na seminář v rámci cyklu přednášek projektu
spolupráce. '

\ . .

Akce se uskuteční v městyse Jimramov, \! sokolovně na Padělku. \ a'
'

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM AKCE: _
ČTVRTEK 23.6;2022 '
19:00 ' _ Zahájení akce a představení projektu spolupráce
18:30-19:30 Jak nyní nejvhodněji vrátit lesy a tedy i vodu do krajiny
ve smyslu holistického propojenípůda, voda a les v čase po kůrovci i
covidu, , '

_sázení stromů v Africe i jinde
19:30-20:00 Diskuze a ukončení akce

Na akci vystoupí doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D. —

V rámci akce bude také představena ekologická video soutěž pro širokou
veřejnost. '

Přililašouat se můžete v tomto formuláři:
bnpsLLLo—a-f rm si_em—tEIrlXA mnm. * ,

. _ '

Kapacita akce je omezena na 20 účastníků na akci.

OBČERSTVENÍ NA AKCI JE znuš'rčuo, AKCE JE ZDARMA!

(

Mune V. ,  _ /— .h “ .mms—.swf ] zve nene? M59 “* mw.,
How—nwm U Mt

y 6
-
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HURÁÁÁ PRÁZDNINY

KDE: Zámecký park Bludník Jimramov

KDY: 5. července 2022 od 16:00

KAPELA: Taxmeni

PŘEDKAPELA: Weget (country skupina z VjMeziříčí)

VSTUPNÉ: 270 Kč

Doprovodný program cca od 10.00 hodiň
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. .  -— “Lead/tina Jimramov
začínámevždypoaemlění

1.7. Tajemství staré bambitky 2

Pohádka, Česko, 2022, 104 min

8.7. Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Komedie / Drama, Česko, 2021, 118 min

15.7. Srdce na dlani
Komedie, Česko, 2022, 95 min

22.7. Betlémské světlo
Komedie, Česko, 2022, 100 min

29.7. Po čem muži touží 2
Komedie, Česko, 2022, 95 min

UBĚEBSTVENÍ ZMIŠTĚNU- "PIKNIKUVÉ SEZENÍ"- DEKY APUD. SSEBUIJ- [ll] LETNÍHO KINA VÁS ZVE MěSÍYSJimramov .
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Domácí hospicová péče žďárské Charity mění název na Domácí hospic Barborka
Po 15 letech existence charitní hos-

picové služby na území okresu Žďár nad 
Sázavou dochází ke změně její-ho názvu. 
Nově se bude Domácí hospicová péče 
nazývat Domácí hospic Barborka. 

„Už delší dobu jsme vnímali, že je třeba 
náš hospic více přiblížit veřejnosti, a z toho 
důvodu jsme se rozhodli jej pojmenovat. 
Návrhů jsme měli hned několik, ale Bar-
borka jednoznačně zvítězila. Přiznávám, 
že v první fázi to byl spíše humorný nápad 
hospicového týmu v  reakci na mé křest-
ní jméno, ale později jsme zjistili, že se 
nám opravdu líbí. Navíc svatá Barbora je 
i přímluvkyní za dobrou smrt, což je naše-
mu poslání blízké. Naší snahou je zkvalitnit 
lidem zbývající čas v  závěru jejich života 
tak, aby jej mohli strávit se svými blízkými 
doma,“ vysvětluje Barbora Boháčová, ve-
doucí Domácího hospice Barborka. Sama 
se však obává i přílivu případných nedoro-
zumění z řad veřejnosti. „Nerada bych, aby 
si lidé mysleli, že zde vznikla další terénní 
hospicová péče. Proto bych chtěla upřesnit, 
že jde pouze o změnu názvu.“

V roce 2018 se hospicová péče z dů-
vodu rozšiřování služby přestěhovala do 
větších prostor na Horní 28 ve Žďáře 
nad Sázavou. V  té době postupně na-
růstal i  počet pacientů, bylo třeba roz-
šířit pracovní tým o  další lékaře, všeo-
becné sestry a  pečovatelky. Navázána 
byla i spolupráce s místními psychology 
a duchovními. „V  současné době služba 
nadále hledá lékaře, kteří by s hospicem 
Barborka mohli spolupracovat alespoň na 
dohodu,“ doplňuje Barbora Boháčová.  

V roce 2021 došlo k rapidnímu ná-
růstu počtu pacientů. Protože v hospico-
vé péči nemohou být žádné čeka-cí lhůty 
a doba přijetí zájemce o službu je velmi 
rozhodující, daří se charitnímu hospici 
přijmout pacienty již do druhého dne od 
jejich prvního kontaktu, a to i o víkendu. 

S nárůstem počtu pacientů a s jejich 
fl exibilitou přijetí souvisí také nutnost 
kvalitního vybavení, obnova stávajícího 
a jeho modernizace. V loňském roce se 
podařilo získat přenosný ultrazvuk, kte-
rý lékaři používají pravidelně v  terénu. 
„Díky ultrazvuku je možné diagnostiko-
vat například potíže pacienta v  dutině 

břišní i  hrudní, postižení jater a  ledvin, 
hluboké žilní trombózy převážně v  dol-
ních končetinách a  podobně. Rovněž 
máme možnost stanovit CRP na našem 
přístroji, to znamená, že u  diagnostiky 
zánětu nejsme závislí na laboratořích. Ke 
konci loňského roku jsme pořídili i EKG. 
Rádi bychom ještě náš mobilní tým do-
vybavili ul-trazvukovou sondou pro lepší 
využití ultrazvuku, dokoupili kyslíkové 
koncentrátory, polohovací postele a další 
pomůcky, které jsou k péči o pacienty po-
třebné a  je třeba je inovovat,“ upřesňuje 
MUDr. Pavel Svo-boda, lékař – paliatr 
Domácího hospice Barborka. Speciali-
zované pomůcky usnadňují péči o paci-
enta pře-devším jejich blízkým.

V  roce 2021 pečoval mobilní tým 
Domácí hospice Barborka (tehdy ještě 
Domácí hospicové péče) o téměř 200 pa-
cientů na území celého okresu Žďár nad 
Sázavou. Multidisciplinární tým posky-
tuje nejen přímou práci v terénu, ale také 
konzultace pro ty, kteří potřebují poradit 
s péčí o své těžce nemocné blízké.

Kontakt: Barbora Boháčová, 
vedoucí Domácího hospice Barborka 

mob.: 731 636 957, 604 843 062 
e-mail: dhp@zdar.charita.cz

www.zdar.charita.cz

Podpořit činnost charitního hospice 
je možné zasláním fi nančního daru na 
číslo účtu 110889787/0300, VS 811

Oblastní charita
Žďár nad Sázavou

' A MĚNÍME název NA ! A *

DOMÁCÍ HDSPIC "
BARBORKA
GU VÁM NABÍZÍME?
zomvoml oto: ___ “;“, .; „gf-č“
4 lékařská a zdravotní péče -£- 1-53) '“
A tišeni l'yziokých příznaků nemoci .;.. .) D a m i c l na  8 P i C
4 udrženloo nejvyšší kvality života „ BARBORKA

oounoouol autu
A pomoc s péčí o těžce nemocného přl osobni hygieně, při použití

WC. pomoc při oblékání. při přesunu nemocného na lůžko nebo
vozík. přl jeho samostatném pohybu v prostoru. při jeho
polohování na lůžku. pomoc při podání jídla a pití

A pomoc při vyřízení příspěvku na péči. úředních i jiných běžných
záležitostech

A dohled u lůžka nemocného. pokud sl pečujlol potřebuje zařlcllt
osobní záležitosti nebo si odpočinout

DOPROVÁZENI, PÉČE O OSOBY BLÍZKE, PECE O POZIÍISTAL!
DUCHOVNÍ A PSYCHOLOGICKÁ PÉČE
ZAPÚJČENÍ ZDRAVOTNÍCI'I A KOMFINZAČNÍGH POMÚOIK

KONTAKT
Domácí hospic Barborka
Horni 28. 591 01 Žďár nad Sázavou Vzhledem k teréml
\. 731 636 957, 604 843 062 ) povaze služby je vhodná
& barborka©zdar.charita.cz telefonická domluva předem,

www.zdar.charita.cz [] , D

)i' '

Jsme mobilni
heapicová péče.
která nepřetržitě
poskytuje s lužbu
určenou oovylóč l-
te lne  nemocným
l idem,  Ho ř í  se
rozhod" strávlt
zbývající dny lejlch
života se  svými
blízkýml dome.
Podporu & pomoc
nabízíme i pečujícím
: pozůstalým.

Působíme \: okrese
žďár nad Sázavou.

Jaká j e  cena  elu-tm
Naša péče je hrazena
dle platného ceníku.
který je umístěný
na www.zder.oherlh.u
v sekci Domécl hospicové
péče.
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Sousedské posezení

Kulturní komise městyse Jimramova Vás srdečně zve na tradiční Sousedské posezení 
dne 13. srpna 2022 od 17,00 hodin do parku Bludníku.  V programu najdete 

divadlo pro děti, skákací hrad a country skupinu PRAMENY. 
Bohaté občerstvení. Vstupné dobrovolné.

Letní výstavy u sv. Jana

2.7.2022 – 22.7.2022
výstava fotografi í „Rozmanité smetí“  Pavla Remara 

+ ručně řezané svíčky Ivy Skalníkové a Ireny Kašíkové 

23.7.2022 – 5.8.2022
Malované obrázky autorky Rosien

21.8.2022 – 2.9.2022
výstava k festivalu Otevřeno

.' ;. 1- 22. 7. 2022
OTEVŘENO ÚTERÝ— NEDĚLE 10.00-1100A1100— ISBD

SERVIS
OKEN

IVYSOČ INA

- ODBORNÉ SEŘÍZENÍ OKEN A DVEŘÍ
OPRAVY A VÝMĚNY POŠKOZENÉHOÉ Ke-
SERVIS A OPRAVY STÍNÍCÍ TECHNIKY
NÁVRH NOVÉ STÍNÍCÍ TECHNIKY ISO *
VYMĚNY OKENNÍHO A MEZISKELNÍ,
VÝMĚNY DVEŘNÍHO TĚSNĚNÍ
HLINÍKOVÉ OPLÁŠTĚNÍ OKEN
VYMENY RQZBITÝCH SKEL
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE OKEN A DVE R"?

VÁM NABÍZÍ:
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internet
a telev'ze

? Bezplatně vám
& nainstalujeme

neomezený
internet.

K němu televizi
se 150 programy
a 7denním
archivem.

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

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

9

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

Servisní partner pro Jimramov:

Mait s.r.o., Enter
Palackého náměstí 188, Polička ra  P D H
Š 774 608 800 % poda.cz D
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NOVA SKO » * *R0 e' *
OOKc ŠKODA

SIMPLY CLEVER

ŠM mmmmmm

mummmmasmmpmhdnmmmmm ' W4674Kt.mčdčd MNÉMHMSMKEWM
7.09 96. ŠKODA Fantini Stand-rd obsahuji hmrijnl pojistili, povinná ru - — _ bonusů ll Maškndnl h dativ-mich m (60 M&M) : 961mm
skla nimi! plnění 10000 Kč) Ddšl parametrvlsou: min. 31 let a běžné pouzit! vo .Tato kika ml nabídkou ve smyslu 5 1732 zákona č 890012 Sb . občanského
zákoníku. a jejím přijetím nevznlká mezi společnost! ŠkoFIN ; r.o a druhou stranou závazkwývznh. Plad při předání vozu zákazníkovi d030.  11. 2022

p_l'inmnwvbnlsašKODAFinancu vmmmmwm
+ .wnwsrwmmdĚz -Mmmmmmmm

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

A U T 0 . . . s.r.o.
Nádražní 2118/67
591 01 Žďár nad Sáavou
Tel.: 566 630 303
mamma-autom


