
Jimramovský zpravodaj5/2022

1

Jimramovský zpravodaj
Jimramovský zpravodaj

5/2022

Zájezd žáků 2. stupně do Anglie
V dopoledních hodinách v pondělí 6. 6. 2022 jsme s 31 

žáky 2. stupně vyrazili na dobrodružství s názvem „Metro-
politní LONDÝN a univerzitní OXFORD s výletem na Sto-
nehenge“. Poté, co jsme na palubu přibrali žáky a pedagogy 
dalších dvou základních škol, jsme v odpoledních hodinách 
přejeli hranice ČR. Přes Německo, Nizozemí a Belgii jsme 
nočním přejezdem dorazili do francouzského přístavu Ca-
lais, odkud jsme po nutné pasové kontrole v úterý ráno 7. 
6. opouštěli Eurotunelem nejen EU, ale i celou pevninskou 
Evropu. Cesta pod kanálem La Manche utekla jako voda nad 
námi, a než jsme se nadáli, uháněli jsme, nezvykle po levé 

straně dálnice, směr univerzitní město Oxford. Hodinky 
jsme si přetočili o hodinu nazpět a těšili se na návštěvu nej-
rozsáhlejší koleje Christ Church College, jejíž jídelna byla 
použita ve fi lmech o  Harrym Potterovi. Po pěší prohlídce 
města a dětmi oblíbeném rozchodu jsme využili možnosti 
navštívit Oxford Castle. Pak už nás čekal večerní přesun do 
okrajové čtvrti Londýna, kde na nás čekaly naše „adoptivní“ 
rodiny.

Ve středu 8. 6. dopoledne se nám velice líbil výlet k mo-
numentu Stonehenge. Počasí nám přálo, stejně jako po celý 
náš zájezd, a  tak jsme mohli nejen obdivovat nejslavnější 
metalickou památku v Evropě, ale i pořídit spoustu efekt-
ních fotografi í. Odpoledne jsme se přesunuli do městečka 
Salisbury, kde jsme procházeli zdejší rušné uličky a přede-
vším navštívili nádhernou katedrálu, uvnitř které je vystave-
na Magna Charta. Navečer jsme ještě zavítali do Windsoru, 
ve kterém se nachází rezidence královny Alžběty II.

Čtvrtek 9. 6. byl vyhrazen celodenní návštěvě Londýna. 
Pěší prohlídka města okolo známých míst jako jsou Big Ben, 
Wesminster Abbey, Downing Street, Buckingham Palace 
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(ten jsme bohužel zahlédli jen z dálky – přístup k němu byl 
uzavřen vzhledem k  probíhajícím královským oslavám), 
Piccadelly Circus, China Town, Covent Garden a další. Na 
Trafalgar Square jsme navštívili National Gallery, kde chtě-
ly naše žákyně vidět „Slunečnice“ od Vincenta van Gogha. 
Poté jsme se přesunuli k London Eye, kde jsme si užili jízdu 
na vyhlídkovém kole s překrásným výhledem na Londýn. 
Navečer jsme dojeli metrem k O2 Aréně, kde na nás čekal 
autobus, který se s námi vydal na zpáteční cestu domů, kam 

jsme dorazili v pátek 10. 6. v podvečerních hodinách.
Děkujeme cestovní kanceláři „Školní zájezdy“ za realiza-

ci naší cesty, za profesionální práci našich průvodců a přede-
vším za skvělé řidiče, kteří nás bezpečně a s úsměvem dopra-
vili všude tam, kam jsme potřebovali.

Věříme, že si všichni zúčastnění žáci zdokonalili svou 
angličtinu, poznali nová místa a přivezli si spoustu skvělých 
zážitků.

Michal Budig, Sylva Totušková a Miloslava Stará

Nový školní rok 2022-2023
Nový školní rok začal letos ve čtvr-

tek 1. září. Děti naší ZŠ i MŠ vyrazily po 
prázdninách do školy tradičně s úsmě-
vem na rtech, s  těšením se na kama-
rády a také plné očekávání, co nového 
je tento rok čeká. Zvláště pro naše prv-
ňáčky je nástup do školy důležitý ži-
votní mezník. Také pro naše deváťáky 
je tento rok mimořádný s ohledem na 
skutečnost, že se již musí rozhodnout, 
kterým směrem se jejich životní kro-
ky budou ubírat dál, dříve než se s naší 
školou na konci tohoto školního roku 

defi nitivně rozloučí. Celkem máme 
162 dětí na základní škole a v mateřské 
škole 45.  

Letošní (školní) rok přináší s sebou 
také změny zejména v  personálním 
složení pedagogického sboru a  v  jeho 
vedení. Po odchodu do důchodu paní 
ředitelky Mgr. Věry Křížové a vedoucí 
učitelky MŠ paní Ilony Veselé, je v jejich 
funkcích nahrazují nová jména. Jako 
dlouholetý učitel jimramovské základní 
školy jsem se na jaře rozhodl přihlásit 
do výběrového řízení na post vedoucího 

pracovníka. Po konkurzu, který proběhl 
v květnu, jsem byl následně s účinností 
od 1. července jmenován starostou měs-
tyse novým ředitelem školy. Zástupkyní 
ředitele pro základní vzdělávání zůstává 
i nadále paní Mgr. Svatava Hejtmánko-
vá a  na místo vedoucí mateřské školy 
do funkce zástupkyně ředitele pro před-
školní vzdělávání jsem nově jmenoval 
od 1. září slečnu Lenku Přívětivou, Dis. 

V  pedagogickém sboru máme 5 
nových jmen. Všichni naši noví učite-
lé jsou plně kvalifi kovaní. Máme dvě 

Zahájení školního roku v mateřské škole
Letošní školní rok jsme úspěšně zahájili společně s no-

vou posilou, kterou je mladá paní učitelka Iveta Zámečníko-
vá z Javorka. K celodenní docházce máme přihlášených 45 
dětí, z toho je 9 předškoláků. Pro děti i  letos připravujeme 
mnoho vzdělávacích a zábavných akcí, výletů a sportovních 
aktivit. Jako každoročně nás čeká předplavecký kurz v Polič-
ce. Nově, pro velký zájem, budeme jezdit 
na kurz bruslení na poličský zimní stadion.

Dále jsme si dovolili ke spolupráci oslo-
vit rodiče. Přáli bychom si, aby se za námi 
nebáli přijít s nabídkou různých zábavných 
projektů, činností, akcí… A  to kdykoliv 
během školního roku, k  nějakému obdo-
bí nebo prostě jen proto, že chtějí s dětmi 
něco prožít nebo jim něco ukázat, naučit. 
Jsme moc rádi, že již na začátku školního 
roku se nám rodiče s nápady ozývají, za to 
jim velmi děkujeme a těšíme se na spolu-
práci.

Na začátku října jsme díky naváza-
né spolupráci navštívili místní hasičskou 
zbrojnici, kde pro nás jimramovští hasiči 
měli připravený pestrý program v podobě 
prohlídky aut, hasičárny, zkoušky hasič-

ského vybavení a nechybělo ani stříkání z hasičské cisterny. 
Děti si na památku odnesly nejen skvělé zážitky, ale i hasič-
ské omalovánky. 

Věříme, že společných zážitků nám bude přibývat a na-
dále budeme s dětmi ve školce prožívat příjemné chvíle.

Za kolektiv učitelek MŠ Lenka Přívětivá
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Výuka ukrajinských dětí na naší škole

nové učitelky angličtiny, Zuzanu Ja-
nouškovou a  Terezu Truksovou. Obě 
jsou absolventky VŠ studia v  oboru 
AJ a  navíc se zkušenostmi z  anglicky 
mluvících zemí. Na škole nově pracuje 
i  zkušená jimramovská učitelka Jitka 
Šafrová s  mnohaletými zkušenostmi 
výuky především dějepisu a  výchovy 
k občanství.  Informatiku u nás začal od 
září vyučovat místní rodák Jan Hubert 
ml., absolvent místní školy, aktuálně 
student magisterského studia peda-
gogické fakulty v  oboru Informatika 
a matematika. Také do mateřské školy 
na post učitelky nastoupila naše bývalá 
žákyně a absolventka Iveta Zámečníko-
vá. Současně mne velmi těší, že ve ško-
le mohu spolupracovat s dalšími, které 
mají nové nápady a inovativní přístupy 
k výuce, a stejně tak i se všemi ostatní-
mi, které mají bohaté zkušenosti s vý-
ukou z předchozích let.  Kvalitní práci 
pedagogů velmi napomáhají i naše asis-
tentky či asistenti, jejichž přínosu si také 
velmi vážím.  

Není žádnou novinkou, že ve spo-
lečnosti, obci i  naší škole procházíme 
obdobím mnoha proměn a výzev, jako 

Od 1. 9. 2022 pokračovalo ve výu-
ce na naší škole 13 ukrajinských žáků, 
dva chlapci přišli nově do 6. ročníku 
z malotřídní školy ve Věcově, všichni 
byli na 2. stupni.  Děti navázaly na vý-
ukové aktivity, které probíhaly již od 
jejich příchodu, od jara 2022. Zpočát-
ku šlo o práci v adaptační skupině, kde 
se děti seznamovaly s prostředím naší 
školy, učily se online v  ukrajinských 
školách a  denně absolvovaly dvou-
hodinovou intenzivní výuku českého 
jazyka, kterou vedla ve svých volných 
hodinách velká většina učitelů a učite-
lek naší školy. Na tuto výuku navázal 
měsíční jazykový kurz o prázdninách, 
kdy děti prohlubovaly základy českého 
jazyka pod vedením p. učitele Bradáče, 
a to denně 4 hodiny po dobu 4 týdnů. 
Na základě těchto aktivit a  legislativy 
MŠMT nastoupili od září žáci do běž-
ných tříd a  učí se již se svými český-
mi spolužáky. Vedení školy upravilo 

jsou doznívající pandemie, probíhající 
válka na Ukrajině spojená s  adapta-
cí a  integrací dětí do nového prostředí 
naší školy, digitalizace přinášející nový 
pohled na informatické myšlení prostu-
pující všemi vzdělávacími obory, dopa-
dy změn klimatu v  otázkách ochrany 
životního prostředí anebo krize s ener-
giemi. Toto jsou výzvy, se kterými mu-
síme i našim dětem pomáhat a učit je 
zvládat v každodenních životních situ-
acích. 

Ve své ředitelské funkci se proto chci 
zaměřovat na budování dobrého pra-
covního kolektivu, který spolupracuje 
a vzájemně sdílí své zkušenosti a to jak 
v pedagogickém procesu, tak i v provo-
zu. Chci, aby se děti na naší škole cítily 
především šťastné a ideálně vnitřně mo-
tivované a plnohodnotně se rozvíjely ve 
všech oblastech výchovy a  vzdělávání.  
A  to jak v  získání základní čtenářské, 
matematické anebo nově i digitální gra-
motnosti, anebo v  rozvoji všech klíčo-
vých kompetencí potřebných pro život, 
ale i k rozvoji individuálních schopnos-
tí dětí, které všechny potřebují zažít ve 
škole úspěch a překonávat sama sebe, ať 

školní vzdělávací program i klasifi kač-
ní řád pro výuku cizinců, přesto není 
tato situace lehká ani pro žáky, ani pro 
učitele. Vyžaduje mnohem náročnější 
přípravu, ale dá se říci, že děti zvládají 
výuku podle svých možností a své sna-
hy. Je to jako s českými dětmi, někteří 
chtějí a někteří méně. Velkou pomocí 
při práci s ukrajinskými žáky je pro nás 
p. asistentka Olga Danyliuk, která vy-
střídala p. Jelenu Butivščenko, která se 
o prázdninách vrátila na Ukrajinu a na 
Jimramov moc vzpomíná. Své vzpo-
mínky na Jimramov a okolí uveřejňuje 
se svými úžasnými fotografi emi v  ča-
sopise Krásný rok. Velké díky patří také 
p. farářce Plzákové, která zajistila přes 
fi rmu Siemens 10 notebooků, učebnice 
českého jazyka, knihy v  ukrajinském 
i českém jazyce a připravuje projekt na 
podporu těchto dětí. 

V  průběhu měsíce září nastoupil 
do 5. ročníku další nový ukrajinský 

už se to daří někdy více, a někdy méně. 
Dalšími tématy, které tak chci jako ředi-
tel napomáhat rozvíjet, jsou i  vzájemný 
respekt mezi všemi zúčastněnými, učite-
li, dětmi, rodiči, zástupci obcí apod. Dů-
ležitým nástrojem je rozvoj komunikač-
ních dovedností, které učí naslouchání 
a dialogu, a také důležité schopnosti při-
jmout kompromis. K dosažení takového 
cíle dobře fungující a kvalitní tým celé 
školy napomáhá zásadní měrou. 

Žijeme v krásném místě, které nám 
mnozí závidí, naše škola má skvělé děti 
a také kvalitní pedagogy. Rád bych zá-
věrem vyzval všechny děti, rodiče i za-
stupitele městyse, aby se nebáli se ško-
lou spolupracovat a  neostýchali se na 
nás, na učitele, obracet se svými starost-
mi a problémy, ale i se svými radostmi 
anebo dobrými nápady. Vězte, že vaše 
podpora, podpora obce i  veřejnosti 
může rozvoji naší školy a  šíření jejího 
dobrého jména velmi napomoci. Pře-
dem vám za to velice děkuji a těším na 
naši spolupráci. 

Za tým všech pedagogů a  provoz-
ních zaměstnanců školy 

Mgr. Michal Budig, ředitel

žák, pro kterého je přestup z ukrajin-
ské na naši školu velmi složitý. Mno-
hé děti, které zde již pobývají od jara, 
velmi dobře rozumí česky a  většina 
z nich i dobře mluví – je milé od nich 
slyšet souvislé české věty. Počáteční 
komunikace z  ruštiny (všichni uměli 
rusky) nyní přešla na češtinu. Na po-
čátku září jsme také připravili schůz-
ku zákonných zástupců dětí, kde jsme 
je seznámili se způsobem organizace 
výuky na naší škole. Nyní výchovná 
poradkyně bude řešit pomoc těmto 
dětem v  9. ročníku s  přihláškami na 
střední školy a učiliště. Některé dívky 
v  9. ročníku si vedou znamenitě, pí-
šou hezké slohové práce i diktáty, kdy 
předčí i  některé naše děti. Ukrajinské 
děti se také začaly zapojovat do krouž-
ků (sportovních, keramiky, informati-
ky, německého jazyka …), velký zájem 
mají o výuku angličtiny, přišly k nám 
s daleko menšími znalostmi na rozdíl 
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od českých dětí.  Někteří již reprezen-
tovali naši školu v různých soutěžích – 
sportovních i vědomostních, zúčastnili 
se atletických závodů ve Svratce, velmi 
úspěšného fotbalového turnaje, kdy 
postoupili do krajského kola, zapojili 
se i do matematické soutěže Pythago-
riáda. Proto se mezi úspěšnými žáky 
začínají objevovat i  jména Jaroslav Ku-

takh, Sofi ia Shostak,  Sofi ia Vasylchuk, 
Kira Bielienka a Sofi ia Danyliuk.  Soffi  a 
Shostak se chystá k odjezdu na Ukra-
jinu, čeká nás i žáky emotivní loučení, 
Sofi ia byla takové naše „ ukrajinské 
sluníčko“, vždy pozitivně naladěná, pří-
jemná, ochotná…

Přáli bychom všem těmto dětem, 
aby se situace na Ukrajině uklidnila 

a vyřešila, ale asi to bude ještě běh na 
dlouhou trať. Věříme a  doufáme, že 
i naše škola jim v tuto dobu je adekvát-
ní náhradou za ukrajinské školy a  Ji-
mramov s jeho okolím se tak stal jejich 
druhým domovem. 

Mgr. Svatava Hejtmánková, 
zástupkyně ředitele a koordinátorka 

výuky pro ukrajinské děti

Úspěch našich žáků v atletickém čtyřboji ve Svratce – 29 medailí!
Poslední pátek v měsíci září to ve Svratce cinkalo a spor-

tovci 2. stupně zářili v atletickém čtyřboji.
Naši závodníci do závodu dali všechno. I přes nepříjem-

nou zimu většina z nich zkoušela štěstí ve všech 4 disciplí-
nách. Běh na 60 m, skok do dálky, hod a běh na 1500 m. 
Někteří překonávali svoje osobní rekordy (Pavel Podsedník, 
Simona Boháčová) a pro zlato doslova skákali do cíle (Do-
rota Krejčí).  Celé dopoledne bylo na co koukat. Nebylo tedy 
překvapením, že se jimramovští žáci střídali na stupních ví-
tězů a do Jimramova dovezli 29 medailí. Všem závodníkům 
gratulujeme k výkonům a děkujeme za vzornou reprezenta-
ci školy a městyse Jimramov. 

Mgr. Radka Vášová

Fotbalový turnaj 10+1 a postup fotbalového týmu ZŠ Jimramov 
do krajského kola 

Ve středu 12. 10. 2022 se konal ve Žďáře nad Sázavou 
a souběžně i v Pelhřimově fotbalový turnaj základních škol. 
Turnaje ve Žďáře se zúčastnilo 5 škol z Kraje Vysočina včet-
ně ZŠ Jimramov. Naši chlapci zahráli krásná a vyrovnaná 
utkání, která proměněnými brankami otočili na svoji stranu 
a ovládli celý turnaj. Mezi hráči a během celého turnaje pa-

novala výborná atmosféra a naše škola postupuje s 10 body 
z prvního místa do krajského fi nále.

Gratulujeme k dalšímu úspěchu!  
Mgr. Radka Vášová, učitelka tělocviku

Gratuluji ZŠ Jimramov k  postupu do krajského fi nále. 
Dále bych Vám všem chtěl moc poděkovat nejen za účast na 
turnaji, ale i za výborný přistup.

Týdně se účastním mnohých  fotbalových utkání, ale tak 
výbornou atmosféru, kterou nejen hráči, ale i učitelé dnes 
předvedli, jsem dlouho nezažil. Když se k tomu přidala krás-
ná a vyrovnaná utkání okořeněná brankami, nelze než kon-
statovat krásné fotbalové dopoledne.

Poděkování patří i rozhodčím (Žilka Jan, Žďánský Zde-
něk)

U další fotbalové akce na brzkou shledanou!
Pozn. chlapci v krajském kole, které proběhlo v Jihlavě 31. 

10., obsadili 2. místo a získali stříbrné medaile. Gratulujeme 
a současně i děkujeme městysi Jimramov za dopravu na tur-
naj a zpět.

Josef Chmelík
Grassroots trenér mládeže FAČR - OFS Žďár nad Sázavou
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Žáci Základní školy Jimramov obhájili 2. místo 
v krajském kole soutěže Cihla k cihle

Dne 6. 10. 2022 se zúčastnili žáci 8. ročníku ZŠ Jimra-
mov Veronika Doleželová a Nikola Petrásová krajského kola 
soutěže Cihla k cihle a mezi 17. družstvy obsadili 2. místo. 
Pátý ročník soutěže pořádal Kraj Vysočina ve spolupráci se 
středními školami zaměřenými na stavebnictví za podpory 
stavebních fi rem. Cílem soutěže je rozšíření praktických zna-
lostí představivosti a zručnosti žáků.  

Žáci naší školy dostali od Kraje Vy-
sočina k dispozici stavebnici Teifoc, to 
je zmenšenina stavebních materiálů 
jako jsou cihly, překlady, okna, dveře. 
Z  této stavebnice minulý školní rok 
zkoušeli stavět své domy. Stavebnice 
má rozvíjet jejich konstrukční předsta-
vivost, pečlivost vypracování stavby, 
dodržení zadání, trpělivost.  Nejlepší 
skupiny z loňského roku se zúčastnily 
v  září školního kola, které bylo kon-
cem září na ZŠ vyhodnoceno.

Letošní ročník krajského kola soutěže se uskutečnil na Ze-
mědělské akademii v Humpolci a sešlo se 17 dvojic z celého 
Kraje Vysočina. Soutěžící měli za tři a  půl hodiny postavit 
libovolnou stavbu, která se skládá z jednoho kvádru a jedné 
krychle.  Hodnotila se originalita návrhu, dodržení technic-
kých podmínek, preciznost vypracování a také správná orien-
tace stavby.

Stavby hodnotila komise složená ze 
zástupců škol kraje se stavebními obory, 
zástupců Kraje Vysočina a zástupce fi rmy 
PKS, která se podílela na organizaci sou-
těže.

Družstvo z  Jimramova postavilo pat-
rový dům. Stavba byla vyhodnocena jako 
druhá nejlepší.

Blahopřejeme oběma žákyním k úspě-
chu a věříme, že svoji zručnost a nápadi-
tost v životě dobře využijí.

Mgr. Antonín Bradáč

Pythagoriáda – školní kolo
V  pátek 21. 10. 2022 proběhlo na 

naší škole školní kolo matematické sou-
těže Pythagoriáda. Žáci mají za úkol 
v  časovém limitu 60 minut vyřešit 15 
matematických úloh. Úspěšným řeši-
telem se stane ten, kdo správně vyřeší 
alespoň 9 z nich. Každý ročník má svou 
kategorii.

Kategorie 6. ročník
Nejúspěšnějším řešitelem se ziskem 

10 bodů z 15 možných byl Jakub Šafr, 
který postupuje do okresního kola. 
Dále se do soutěže zapojili: Sofi e Bohá-

čová, Tomáš Hubert, Simona Boháčová, 
Ondřej Sadílek a Dorota Krejčí.

Kategorie 7. ročník
V  této kategorii se nejvíce dařilo 

Matyáši Sedlákovi se ziskem 7 bodů. 
Dále soutěžili: Martin Bukáček, Valerie 
Jílková, Veronika Bradáčová, Pavel Pod-
sedník, Andrea Zbytovská a Alexandra 
Vojtová.

Kategorie 8. ročník
Zde se zapojila pouze dvě děvčata: 

vítězka Veronika Doleželová (7 bodů) 

„Peníze a my“- soutěž finanční gramotnosti
V úterý 25. 10. 2022 proběhl na Střední škole obchodní 

a služeb SČMSD ve Žďáru nad Sázavou další ročník soutěže 
fi nanční gramotnosti pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ nazvané „Peníze 
a my“. Soutěž má teoretickou část (test) a část praktickou – 
letos bylo za úkol naplánovat soutěžní den pro žáky 1. – 2. 
ročníku SŠ, a to včetně fi nanční kalkulace. Soutěží tříčlenné 
týmy – test píše každý sám, prezentaci úkolu v PowerPointu 

tvoří a prezentují společně. V tomto ročníku naši školu zastupo-
val tým „Bezejmenní“ – Monika Podsedníková, Jana Zbytovská, 
Jakub Pantůček a tým „Promovaní inženýři“ – Štěpán Peňáz, Mi-
chal Šafr a Tadeáš Vícha. A právě tým „Promovaní inženýři“ se 
umístil na skvělém 3. místě z 19 týmů z 10 základních škol. Tímto 
všem zúčastněným žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Miloslava Stará

a Nikola Petrásová.

Kategorie 9. ročník
Z  9. ročníku vyšel další postupující 

do okresního kola, kterým se stal Michal 
Šafr se ziskem 11 bodů. Dalšími soutěží-
cími byli: Monika Podsedníková, Štěpán 
Peňáz, Tadeáš Vícha, Nicol Bukáčková, 
Kira Bielenka, Sofi e Vasylchuk a  Sofi e 
Danyliuk.

Všem soutěžícím děkujeme za účast 
a postupujícím do okresního kola gratu-
lujeme. 

Miloslava Stará
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Zápis č. 5/2022 z jednání Zastupitelstva Městyse Jimramov 
konaného dne 22. 9. 2022 od 18 hodin na Úřadě městyse Jimramov

Přítomni: MgA. Frömmel Václav, Hejtmánek Oldřich, Ing. 
Homolka Josef, Just Jiří, Ing. Lorencová Ivana, Pachovská 
Dana, Petrásová Renata, Sedláková Petra, Vojta Petr     (9)                                                                                                                                             

Omluveni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hrdlič-
ka Radek, Mgr. Křížová Věra, Matýsek Miroslav, Ing. Petr 
Jan (6)

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

1. Schválení programu jednání
Návrh starosty Ing. Homolky na doplnění programu jednání :
a) Doplnění nových objektů a zařízení na ČOV Jimramov 

8-0-1, Zdržel se MgA. Frömmel, Schváleno
a) Žádost o příspěvek na akci ,,Stavební úpravy, výměna kro-

vů a střešní krytiny RD č. p. 24  Jimramov – I. etapa“ 
9-0-0, Schváleno

b) Žádost SDH Sedliště o koupi lodních kontejnerů 
9-0-0, Schváleno

c) Rozpočtové opatření č. 8 9-0-0, Schváleno
      
Návrh MgA. Frömmela na další doplnění programu:
d) Finanční podpora - dar v hodnotě 2.000,- na energetické 

výdaje pro trvale žijící obyvatele důchodového věku, kteří 
bydlí sami jako jednočlenná domácnost v domě či bytě, 
dále i pro osoby handicapované s přiznaným celým či čás-
tečným invalidním důchodem. 8-0-1

Zdržel se Ing. Homolka, Schváleno
    
Zastupitelé hlasovali o  navrženém programu s  doplněním 
programu jednání:  
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Žádost o příspěvek na koncerty
4. Prodej pozemku
5. Doplnění nových objektů a zařízení na ČOV Jimramov
6. Žádost o příspěvek na akci ,,Stavební úpravy, výměna kro-

vu a střešní krytiny RD č. p. 24  Jimramov – I. etapa“
7. Žádost SDH Sedliště o koupi lodních kontejnerů
8. Rozpočtové opatření č. 8
9. Finanční podpora - dar v hodnotě 2.000,- na energetické 

výdaje pro trvale žijící obyvatele důchodového věku, kteří 
bydlí sami jako jednočlenná domácnost v domě či bytě, 
dále i pro osoby handicapované s přiznaným celým či čás-
tečným invalidním důchodem.

10. Různé 9-0-0

Zastupitelstvo schválilo celý program s  doplněnými body 
programu     

2. Volba ověřovatelů zápisu
MgA. Frömmel podal návrh, aby bylo hlasováno o obou ově-

řovatelích zápisu najednou. 5-0-4
Zdrželi se: Hejtmánek, Ing. Homolka, Just, Pachovská

Návrh nebyl přijat
MgA. Frömmel se přihlásil jako ověřovatel zápisu. 3-0-6

Pro: Ing. Lorencová, Petrásová, Vojta  
Návrh nebyl přijat

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni:  Just Jiří 8-0-1
Zdržel se: Just 

Hejtmánek Oldřich 8-0-1
Zdržel se: MgA. Frömmel

3. Žádost o příspěvek na koncerty
 Farářka evangelického sboru Elen Plzáková a  kurátorka 

sboru Jana Kadeřávková požádaly městys Jimramov o pří-
spěvek na varhanní koncert Mgr. Ondřeje Horňase a na 
koncert pěveckého sboru Naenia z Nového Města na Mo-
ravě, který se uskuteční v říjnu a  listopadu tohoto roku. 
Cena každého koncertu činí 5.000,- Kč. Starosta podal ná-
vrh poskytnout dar na koncerty ČCE Jimramov ve výši  50 
% tj. 5.000,-Kč a uzavřít darovací smlouvu.

 Pan MgA. Frömmel podal protinávrh na přidělení pří-
spěvku ve výši 40 % -  stejnou  jako jsou dotace na Kraji 
Vysočina pro oblast kultury. 5-0-4

 Zdrželi se: Ing. Homolka, Just, Pachovská, Sedláková
 Návrh nebyl přijat
 Následně bylo hlasováno o návrhu starosty. 4-0-5

Zdrželi se: MgA. Frömmel, Ing. Lorencová, Hejtmánek, 
Petrásová, Vojta

Návrh nebyl přijat
 Pan Vojta podal další návrh na dar ve výši 45 %. 8-0-1

Zdržel se: MgA. Frömmel
Návrh byl přijat

4. Prodej pozemků
 Firma EG.D, a. s. žádá o prodej pozemku č. 664/111 o vý-

měře 26 m2 ostatní plocha v k. ú. Jimramov na výstavbu 
trafostanice.

 Starosta podal návrh prodat parcelu č. 664/111 fi rmě 
EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, za cenu 250,-Kč 
za m2  tj.  6.500,- Kč. 8-0-1

Zdržel se: MgA.  Frömmel Návrh byl přijat
  
5. Doplnění nových objektů a zařízení na ČOV Jimramov 
 Projektová a  inženýrská společnost AQUA PROCON 

s. r. o. nabízí vypracování projektové dokumentace, která 
rozšiřuje projektovou dokumentaci na „Doplnění malého 
kalového hospodářství na ČOV Jimramov“. Především jde 
o rozšíření řídicího systému včetně  doplnění prvků polní 
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instrumentace z původně sjednaného rozsahu pouze pro 
MKH na celou ČOV a dále doplnění ČOV o terciární stu-
peň dočištění, jako zásadní způsob odstraňování fosforu. 
Toto intenzifi kační opatření významně zvýší kvalitu vy-
pouštěných odpadních vod do řeky Svratky nad vodním 
dílem Vír, což přispěje nejen k významné úspoře poplatků 
za vypouštěné znečištění nutrienty N a P podle připravené 
poplatkové vyhlášky. Nabídnutá cena za projektovou do-
kumentaci činí 245.000,- Kč bez DPH.

 Starosta podal návrh odložit schválení tohoto projektu na 
příští zastupitelstvo. 9-0-0

Návrh byl přijat

6. Žádost o příspěvek na akci ,,Stavební úpravy, výměna 
krovu a střešní krytiny RD č. p. 24 Jimramov – I. etapa“

 Pan Ing. Pavel Šikula a paní Jitka Klementová, technik sta-
vebních investic Brněnského biskupství, seznámili zastu-
pitele se stavebně-historickým průzkumem RD č. p. 24 – 
římskokatolické fary. Fara je kulturní památkou a nachází 
se na území městské památkové zóny Jimramov. Jedná 
se o významnou architekturu se starším historickým já-
drem a strukturálně koncipovanou fasádou v průčelí. Stav 
konstrukce krovu i stropů byl posouzen odborníky a byl 
shledán natolik poškozen dřevokazným hmyzem (tesaří-
kem krovovým a červotočem) i houbami, že oprava není 
možná a bude třeba přistoupit k jeho výměně za nový. Stav 
krovu je havarijní a vyžaduje co nejdříve stavební zásah.

 Římskokatolická farnost žádá městys Jimramov o fi nanční 
podporu této I. etapy opravy. Výměna krovu a střešní kry-
tiny bude zahájena již v tomto roce a je v plánu realizovat 
polovinu střechy farní budovy. Cena díla dle dohody je 
1.245.692,- Kč.

 Starosta podal návrh věnovat dar římskokatolické farnosti 
ve výši 370.000,-Kč. 9-0-0

Návrh byl přijat

7. Žádost SDH Sedliště o koupi lodních kontejnerů
 Pan Petr Vojta žádá za SDH Sedliště Městys Jimramov 

o  koupi 4 použitých lodních 20stopových kontejnerů. 

Tyto kontejnery by byly použity jako skladovací prostor 
hasičského vybavení SDH Sedliště. Přibližná cena těchto 
kontejnerů + doprava je 400.000,-Kč. 

 Starosta podal návrh na pořízení 4 použitých lodních 
20stopových kontejnerů + doprava za celkovou cenu do 
400.000,-Kč. 9-0-0

Návrh byl přijat

8. Rozpočtové opatření č. 8
Zastupitele schválili rozpočtové opatření č. 8. 8-0-1

Zdržel se: MgA. Frömmel
Návrh byl přijat

9. Finanční podpora – dar v hodnotě 2.000,-Kč na ener-
getické výdaje pro trvale žijící obyvatele důchodového 
věku, kteří bydlí sami jako jednočlenná domácnost 
v domě či bytě, dále pro osoby handicapované s přizna-
ným celým či částečným invalidním důchodem.

 Pan MgA. Frömmel  podal návrh poskytnout fi nanční 
podporu-dar v hodnotě 2.000,- Kč na energetické výdaje 
pro trvale žijící obyvatele důchodového věku, kteří bydlí 
sami jako jednočlenná domácnost v domě či bytě, dále pro 
osoby handicapované s přiznaným celým či částečným in-
validním důchodem. 1-0-8

Pro: MgA. Frömmel
Návrh nebyl přijat

 Paní Renata Petrásová z důvodu nestanovení podmínek 
v návrhu pana MgA. Frömmela, podala návrh, aby Městys 
Jimramov pomáhal lidem s žádostí o příspěvek na bydle-
ní. 8-0-1

Zdržel se: MgA. Frömmel
Návrh byl přijat

 Pan MgA. Václav Frömmel odešel z jednání zastupitelstva.

10. Různé
 Starosta městyse Jimramov Ing. Josef Homolka poděkoval 

zastupitelům za čtyřletou práci v zastupitelstvu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Jimramov (Zápis č. 6/2022)
 konaného dne 20. 10. 2022 od 18 hodin v sokolovně v Jimramově.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva Městyse Jimramova  (dále též jako 
„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v  18.00 hodin dosavadním 
starostou městyse Ing. Josefem Homolkou (dále jako „před-
sedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svo-
láno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 
dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na ne-
platnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7. 10. 2022 

v 16.00 hod., žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Úřadu městyse 
Jimramova zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejmé-
ně 7 dní, a to od 11. 10. 2022 do 21. 10. 2022. Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů 
zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 15 členů 
zastupitelstva (z celkového počtu všech členů zastupitel-
stva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 
zákona o obcích).
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Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval 
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením 
slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 
odmítnutí složit slib, nebo složení slibu s výhradou, má za ná-
sledek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném 
znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanove-
ný v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České repub-
lice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vyko-
návat svědomitě, v zájmu městyse Jimramova a  jeho občanů 
a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval 
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova 
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib 
s výhradou.

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu  Mgr. Lenku 

Machovou a  pana Jana Huberta a  zapisovatelkou Janu 
Novotnou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se pří-
tomným občanům.

Návrh usnesení č. 1:
 Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Macho-

vou a pana Jana Huberta a zapisovatelkou Janu Novotnou.
 Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Schválení programu
 Předsedající seznámil přítomné s  návrhem programu 

v  souladu s  pozvánkou předanou členům zastupitelstva 
a  v  souladu s  informací zveřejněnou na úřední desce. 
Předsedající navrhl na program doplnit volbu rady, která 
není na programu uvedena z důvodu administrativní chy-
by.  Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 
přítomným občanům.

 Předsedající dal hlasovat o doplnění programu. 
 Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
 Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo schvaluje následující program ustavujícího za-
sedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu 
3. Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva 

obce uvolněni (§71 odst. 1  písm. a/ zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty

4. Volba členů rady 
a) určení způsobu volby členů rady
b) volba členů rady

5. Volba předsedy fi nančního výboru a předsedy kontrolní-
ho výboru
a) určení způsobu volby předsedy fi nančního výboru 

a předsedy kontrolního výboru
b) volba předsedy fi nančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru

6. Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3. Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů:
 Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jedno-

ho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo 
hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupi-
telům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti  0  Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce 
uvolněni (§71 odst. 1 písm. a/zákona o obcích):

 Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 
1 písm. a) zákona o obcích, aby členové zastupitelstva obce 
byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. Jiné 
návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána mož-
nost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stano-
visko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo  v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o ob-
cích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen za-
stupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
 Předsedající navrhl pro volbu starosty a místostarosty taj-

nou volbu.
 Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat:

Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo schvaluje tajný způsob volby starosty a  mís-
tostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 Předsedající navrhl, aby hlasovací lístky byly připraveny 
a spočítány paní Miroslavou Procházkovou a panem Pav-
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lem Kašou.  Před hlasováním byla dána možnost zastu-
pitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko, pří-
padně někoho doplnit. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo schvaluje, aby hlasovací lístky byly připraveny 
a spočítány paní Miroslavou Procházkovou a panem Pavlem 
Kašou. 
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

d) Volba starosty:
 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů 

na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: 
 Člen zastupitelstva pan Václav Tulis navrhl zvolit do funk-

ce starosty Ing. Josefa Homolku. 
 Před hlasováním  byla dána možnost zastupitelům i pří-

tomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo.

 Navržený zastupitel obdržel následující počet hlasů:
 Ing. Josef Homolka,  Pro 13 hlasů 
 Zastupitelstvo  zvolilo v tajné volbě starostou Ing. Josefa 

Homolku 13 hlasy.

e) Volba místostarosty:
 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů 

na funkci místostarosty. 
 Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Mgr. 

Lenka Machová  navrhla zvolit do funkce místostarostky 
paní Renatu Petrásovou.

 Člen zastupitelstva  pan Václav Tulis navrhl zvolit do funk-
ce místostarostky paní Danu Pachovskou.

 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i pří-
tomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo.

 Navržení zastupitelé obdrželi následující počet hlasů. 
 Paní Renata Petrásová 7 hlasů
 Paní Dana Pachovská 8 hlasů
 Zastupitelstvo  zvolilo v tajné volbě místostarostkou paní 

Danu Pachovskou 8 hlasy.

4. Volba členů rady
a) určení způsobu volby členů rady
 Předsedající navrhl pro volbu členů rady tajnou volbu. 
 Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat:

Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo schvaluje tajný způsob volby členů rady.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 2 Zdrželi se 0
Proti: Ing. Kudová, paní Petrásová
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

b) Volba členů rady: 
 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů 

na členy rady. Volí se tři členové rady.

 Byly podány následující návrhy: 
 Členka zastupitelstva paní Jarmila Basovníková navrhla 

zvolit do funkce člena rady Ing. Jaroslavu Kudovou.
 Člen zastupitelstva pan Václav Tulis navrhl zvolit do funk-

ce člena rady pana Petra Víchu.
 Členka zastupitelstva paní Dana Pachovská navrhla zvolit 

do funkce člena rady pana Jiřího Justa.
 Člen zastupitelstva pan Petr Vojta navrhl zvolit do funkce 

člena rady Ing. Františka Štursu.
 Členka zastupitelstva Ing. Jaroslava Kudová navrhla zvolit 

do funkce člena rady paní Petru Boháčovou.
 Členka zastupitelstva Mgr. Lenka Machová navrhla zvolit 

do funkce člena rady paní Renatu Petrásovou.
 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i pří-

tomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo.

 Navržení zastupitelé obdrželi následující počet hlasů. 
 Ing. Jaroslava Kudová 9 hlasů
 Pan Petr Vícha 8 hlasů
 Pan Jiří Just 6 hlasů
 Ing. František Štursa 14 hlasů
 Paní Petra Boháčová 1 hlas
 Paní Renata Petrásová 7 hlasů
 Zastupitelstvo  zvolilo v tajné volbě členem rady Ing. Jaro-

slavu Kudovou 9 hlasy.
 Zastupitelstvo  zvolilo v tajné volbě členem rady pana Pet-

ra Víchu  8 hlasy.
 Zastupitelstvo  zvolilo v tajné volbě členem rady Ing. Fran-

tiška Štursu 14 hlasy.

5. Volba předsedy fi nančního výboru a předsedy kontrol-
ního výboru

 a)  určení způsobu volby předsedy fi nančního výboru a před-
sedy kontrolního výboru. 

 Předsedající navrhl pro volbu předsedy fi nančního výboru 
a předsedy kontrolního výboru tajnou volbu. 

 Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat:
 Výsledek hlasování: Pro 13,Proti 2, Zdrželi se 0
 Proti: Ing. Kudová, paní Petrásová

Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo schvaluje tajný způsob volby předsedy fi nanč-
ního výboru a předsedy kontrolního výboru.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

b) Volba předsedy fi nančního výboru:
 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů 

na funkci předsedy fi nančního výboru. Byly podány ná-
sledující návrhy: 

 Členka zastupitelstva paní Renata Petrásová navrhla zvolit 
do funkce předsedy fi nančního výboru paní Jarmilu Ba-
sovníkovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupi-
telům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo.
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 Navržená zastupitelka obdržela následující počet hlasů. 
 Paní Jarmila Basovníková15 hlasů
 Zastupitelstvo  zvolilo v tajné volbě předsedkyní fi nanční-

ho výboru  paní Jarmilu Basovníkovou 15 hlasy.

c) Volba předsedy kontrolního výboru:
 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů 

na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány ná-
sledující návrhy: 

 Člen zastupitelstva pan Václav Tulis navrhl zvolit do funk-
ce předsedy kontrolního výboru pana Milana Švarce. 

 Členka zastupitelstva paní Renata Petrásová navrhla zvolit 
do funkce předsedy kontrolního výboru pana Petra Vojtu.

 Člen zastupitelstva Ing. František Štursa navrhl zvolit do 
funkce předsedy kontrolního výboru paní Petru Boháčo-
vou. 

 Členka zastupitelstva paní Jarmila Basovníková navrhla 
zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru paní Renatu 
Petrásovou. 

 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i pří-
tomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo.

 Navržení zastupitelé obdrželi následující počet hlasů. 
 Pan Milan Švarc 8 hlasů
 Pan Petr Vojta 5 hlasů
 Paní Petra Boháčová 1 hlas
 Paní Renata Petrásová 1 hlas
 Zastupitelstvo  zvolilo v tajné volbě předsedou kontrolní-

ho výboru pana Milana Švarce 8 hlasy.

Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo odkládá volbu členů kontrolního a fi nančního 
výboru na nejbližší zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.10 bylo schváleno.

6. Diskuse
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.05 hod.

Blahopřání jubilantům

Děkujeme paní Markétě Peňázové 
a paní Ester Trnové 

za jejich obětavou péči a kladný přístup 
ke svým svěřencům.

Přejeme pěkné prožití vánočních svátků 
a v novém roce hlavně zdraví.
Senioři z pečovatelského domu

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

  1. 12. 2022     p. Jaroslava Pachovská, Jimramov 81 let
19. 12. 2022     p. Dana Kulková, Jimramov 92 let
29. 12. 2022     p. František Gregor, Ubušín 70 let
  3.   1. 2023     p. Josef Slonek, Jimramov 81 let
  4.   1. 2023     p. Anežka Baršayová, Jimramov 89 let
  9.   1. 2023     p. Anna Vajsochrová, Jimramov 82 let
12.   1. 2023     p. Alena Dvořáková, Benátky 85 let

24.   1. 2023     p. Ladislav Beneš, Sedliště 80 let
26.   1. 2023     p. Ján Baršay, Jimramov 88 let
  3.   2. 2023     p. Marie Sionová, Sedliště 88 let
13.   2. 2023     MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 70 let
16.   2. 2023     p. Jarmil Krištof, Benátky 81 let
17.   2. 2023     p. Jindřich Sedláček, Jimramov 70 let
24.   2. 2023     p. Bohuslav Procházka, Ubušín 88 let
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Úspěšný fotbalový podzim
Poslední říjnový víkend skončila jimramovským fotba-

listům podzimní část. A nutno říct, že byla opravdu úspěš-
ná. V soutěžích máme celkem 4 družstva a s výkony a vý-
sledky na podzim jsme spokojeni. 

Starší přípravka - trenéři Lukáš Buchta, Pavel Borov-
ský

V této kategorii, jak už bylo dříve několikrát řečeno, jsou 
výsledky až na posledním místě. Důležitější je práce na tré-
ninku, kde se snažíme do hráčů postupně dostat základní 
fotbalové dovednosti a připravit je pro další postupné ka-
tegorie. Myslím, že se nám to docela daří a jsme s tím, jak 
se kluci postupně zlepšují spokojeni. Ne vždy jde všechno 
podle představ, ale u malých dětí je to normální. Kluci sa-
mozřejmě hrají i zápasy, ale po dohodě s ostatními kluby, 
výsledky a tabulku nikde neuvádíme a tak jen lehká ochut-
návka. Z šestnácti zápasů jsme vyhráli patnáct:-).

Kádr hráčů: Marek Buchta, Lukáš Buchta, David Břeň, 
Jan Dvořák, David Horáček, Mikuláš Kalášek, Antonín Ka-
nakis, Vít Kratochvíl, Zdeněk Soukal, Jakub Vašík, Jan Vojta

Starší žáci - trenéři Markéta 
Čuprová, Josef Satorie

Do nové sezony vstupovali klu-
ci oslabení o  tři hráče, kteří přešli do 
dorostu, ale případné lehké obavy byly 
úplně zbytečné. Po podzimu jsme na 
prvním místě tabulky s pěti bodovým 
náskokem. Ve většině zápasů jsme hrá-
li pohledný kombinační fotbal a svoje 
soupeře přehrávali. Opět musím vy-
zdvihnout skvělou práci trenérů, úro-
veň tréninků určitě převyšuje okresní 
poměry, jsou perfektně připravené 
a  podle toho, že na tréninku jen má-
lokdy někdo chybí je jasné, že to kluky 
baví. I jejich poctivý přístup je potřeba 
pochválit, stejně tak jako to, že se daří 
začlenit i kluky, kteří přišli z přípravky 
a  museli přeskočit kategorii mladších 
žáků, kterou nemáme.

výsledky: Jimramov vs Bory 12:0, Křoví 7:0, Radostín 
1:2, Měřín 4:2, Bohdalov 4:1, Křižanov 5:2, Jívoví 7:0, Žďár 
B 5:1, Štěpánov 6:1, Vel. Meziříčí B 4:1, Rožná 2:2, Nová Ves 
3:1, Rad. Svratka 11:0

bilance: 13 zápasů - 11 výher - 1 remíza - 1 porážka, skóre 
71:13, 34 bodů, 1. místo

kádr hráčů: Lukáš Babáček, Ondřej Borovský (3 góly), 
Martin Bukáček (17), Michal Dobiáš (1), Adam Dvořák (1), 
Tomáš Hubert (1), Jan Jašek, Mikuláš Kalášek, Matyáš Pach-
ta (2), Štěpán Peňáz (12), Pavel Podsedník (20), Ondřej Sa-
dílek (1), Jan Satorie (12), Martin Švarc, Luboš Tesárek

Dorost - trenér Bronislav Chuchma
I v nové sezoně pokračujeme ve spolupráci s Jiskrou Vír 

a máme společné družstvo. Letos není dorostenecká okres-
ní soutěž, takže jsme družstvo přihlásili do nejnižší krajské 
soutěže. Asi jsme čekali lepší výsledky a výkony, ale neviděl 
bych to až tak černě. Je pravda, že kluci by měli v tréninku 
přidat a ani spolupráce s Vírem už není tak dobrá jako loni, 
ale v zimě je spousta času zapracovat na nápravě. Fotbal není 
jen o výhrách a je určitě dobře, že dorosteneckou kategorii 

Žádost o poslání stavu vodoměrů do konce roku 2022
V lednu 2023 budeme opět vyúčtovávat vodné a stočné za rok 2022. 
Žádáme občany i chalupáře, aby nám stav svého vodoměru nahlásili do konce roku 2022 buď na e-mailové adre-
sy: prochazkova@jimramov.cz, kasa@jimramov.cz, nebo na telefonní číslo 604 888 933 – Procházková Mirosla-
va, 731 448 056 – Kaša Pavel. 
Ideální je poslat fotku stavu vodoměru nebo stačí i SMS. Děkujeme

Miroslava Procházková, Pavel Kaša
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Komunální volby jako meta i nový start

O  výsledku letošních voleb do za-
stupitelstev obcí rozhodly hlasy obča-
nů, kterým není lhostejné, kdo je na 
radnicích a obecních úřadech zastupu-
je. Výsledky nejsou pouze statistickým 
závěrem, ale především zrcadlením 
důvěry voličů v  novou nebo starono-
vou samosprávu, která bude mít v ná-
sledujících čtyřech letech v rukách plá-
nování, rozvoj a veškeré místní veřejné 
služby. Přesně té důvěry, která dělá naše 
města a obce, mimo jiné, dobrými mís-
ty pro život. 

Volby jsou současně i  příležitostí 
pro občany vystavit starostům a obec-
ním radám „vysvědčení“, kdy opako-
vání resp. návrat do starostovského 
křesla je známkou úspěchu. Na druhou 
stranu i  změny v  obsazení místních 
samospráv je třeba vnímat pozitivně, 
třeba jako příslib něčeho nového, svě-
žího a  očekávaně chtěného. Končícím 
zastupitelstvům je třeba vyslovit velké 
poděkování za jejich práci, za odvahu 
dělat stále nové věci, za angažovanost 
a  patriotismus, za sílu a  trpělivost, se 

kterou je třeba stále vysvětlovat a  ar-
gumentovat ve prospěch CELÉ obce. 
Novým i staronovým týmům ve vede-
ní všech našich 704 regionálních sídel 
chce být Kraj Vysočina i jeho úřad na-
dále silným a  spolehlivým partnerem, 
který podá nejen pomocnou ruku v ře-
šení obvyklých agend, ale především 
nabídne cesty a nástroje pro plnění re-
álných a smysluplných plánů, projektů, 
ale i volebních slibů. Obce a jejich přání 
jsou inspirací pro krajem nastavované 
dotační příležitosti. Už několikrát jsme 
se přesvědčili, že největší užitek má 
společnost z  projektů, které přichází 
zevnitř z území a kraj na nich spolupra-
cuje s činorodými obcemi, jejich spol-
ky, sdruženími, ale i sportovními kluby 
nebo místně působícími neziskovkami. 
Nové volební období je také příležitostí 
posílit, a to i ze strany kraje, spolupráci 
a  partnerství mezi okresy i  městy. Už 
v minulosti se bohužel neosvědčilo ře-
šení problémů tzv. na sílu, bez ochoty 
hledat kompromisy, bez respektu práva 
na argumenty toho druhého, s rezigna-

cí na slušnost. 
Stále platí, že kontakty na hejtmana 

Kraje Vysočina a  celou krajskou radu 
jsou veřejné. Nic se nezměnilo ani na 
tom, že veřejnost i  starostové mohou 
kdykoli využít tato spojení, aby nás 
upozornili na situace, které bychom 
mohli pomoci vyřešit. Dobrým vzta-
hům neprospívá, když se o  problému 
dozvídáme z  médií. A  přitom stačí 
často jen jeden telefonát nebo mail 
a  média mohou informovat nejen 
o  problému, což je v  pořádku, ale zá-
roveň i o jeho řešení. Protože o tom je 
spolupráce kraje, měst a  obcí. Hledat 
společně kompromisy, dostupná řeše-
ní, navzájem se motivovat k dalším od-
vážnějším projektům – být si navzájem 
spolehlivými partnery.

Těším se na spolupráci s  novými 
zastupitelstvy. Na Vysočině v  nich za-
sednou stovky žen a mužů. Jejich hlas 
určitě bude slyšet a  já jsem připraven 
jim naslouchat. 

Vítězslav Schrek, 
hejtman Kraje Vysočina

máme a připravujeme hráče na přechod do mužů.
výsledky: Jimramov vs Křižanov 2:5, Polná 0:3, Rokytni-

ce 0:9, Radostín 2:4, Předín 0:12, Rozsochy 2:5, Velký Bera-
nov 2:2, Luka n/J 0:7, Brtnice 1:7, Meřín 0:12

bilance: 10 zápasů - 0 výher - 1 remíza - 9 proher, skóre 
9:66, 1 bod, 11. místo

kádr hráčů: Jan Venhuda, Josef Satorie,  Richard Svobo-
da, Dominik Čupr, Kamil Šenkýř, Zdeněk Novotný, Daniel 
Halva, Štěpán Peňáz, Michal Gregor (1), Tomáš Tlustoš (1)

Muži - hrající trenér Pavel Borovský, trenér Josef 
Houska, vedoucí mužstva Jaroslav Pajkr

Po povedené jarní části, kdy jsme odvrátili hrozbu se-
stupu, hráli dobrý fotbal a  začali pořádně trénovat, bylo 
přáním v tomto pokračovat i na podzim. Kádr posílil Lu-
boš Zbytovský, který má za sebou spoustu sezón ve třetí lize 
a divizi. Čekali jsme od něho, že naši hru zase posune o kus 
výš a  splnilo se to bezezbytku. Sám by však nic nezvládl, 
takže je potřeba pochválit celý kádr, který vedle něj také vy-
rostl,a můžeme říct, že zejména domácí zápasy diváky bavili 
a bylo se nač dívat. Určitě je dál na čem pracovat, ale základ 
je položený kvalitně. Hráče je potřeba pochválit také za pří-
stup k trénování, který je nejlepší co v Jimramově pamatuju. 
Důležitým článkem je také bývalý jimramovský hráč Josef 
Houska, který většinu tréninků vede, jsou perfektní a nás 

hráče baví. Podzim se tedy povedl, ale je potřeba se v  zimě 
nefl ákat a dobře se připravit na jaro. Ono spadnout z hrušky 
dolů netrvá moc dlouho:-).

výsledky: Jimramov vs Radostín B 4:4, Březí-Březské 3:2, 
Křižanov B 3:0, Hamry B 4:1, Křoví 0:0, Měřín B 2:0, Vel. 
Meziříčí C 5:7, Ujčov 4:1, Pohledec 6:0, Věchnov 1:4, Počítky 
B 9:0, Rudolec 6:3, Vel. Losenice 8:2

bilance: 13 zápasů - 9 výher - 2 remízy - 2 prohry, skóre 
55:24, 29 bodů, 2. místo

kádr hráčů: O. Černý, A. Hlaváč (1), Vojtěch Peňáz (8), 
Luboš Zbytovský (11), Michal Gregor (2), Vladimír Dostál 
(1), Kamil Šenkýř (1), Martin Dvořák (18), Marek Čupr (4). 
Oleh Nyshkur (3), Lukáš Bednář (1), Pavel Sedlák (1), Petr 
Sedlák, Jakub Sedlák, Zdeněk Novotný, Tomáš Gregor, Zde-
něk Novotný ml., Daniel Halva, Pavel Borovský (4)

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na chodu klubu 
podílejí.  Dále pak manželům Satoriovým, Přemkovi Borov-
skému, Petru Chládkovi a Kamilovi Šenkýřovi za obsluhu 
v boudě při zápasech, zcela bez debat je nejlepší na okre-
se. Městysi Jimramov za správu areálu, materiální a fi nanč-
ní pomoc a  také sponzorům Aloisovi Čuprovi, Martinovi 
Hlínkovi, Petr Víchovi a Zbyňkovi Peňázovi. Všem našim 
fanouškům přejeme klidný nastávající čas vánoční a v břez-
nu zase na hřišti:-)

Pavel Borovský, předseda fotbalového oddílu
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Internetoví podvodníci mají nové metody
Umíme používat elektronické bankovnictví? Rady, jak nepřijít o hodně velké peníze

KRAJ VYSOČINA - Na poli ky-
bernetické kriminality vládne již něko-
lik měsíců technika, prostřednictvím 
které pachatel i  bez velkých znalostí 
v  oblasti IT může připravit člověka 
o  velké peníze. Je založena na postu-
pech, které mají člověka donutit vepsat 
do pachatelem připravené „tabulky“ 
údaje potřebné pro provedení elektro-
nické platby. Jsou to číslo karty, doba 
platnosti karty, elektronický PIN a au-
torizační kód. V horším případě bude 
pachatel chtít vniknout přímo do účtu 
a bude požadovat vyplnění přihlašova-
cího jména a  hesla do elektronického 
bankovnictví.

„Jak to pachatel dokáže? Nejdříve 
musí navodit situaci, kdy vy sám chce-
te ony potřebné údaje vyplnit. Musí 
tedy předložit pro vás výhodnou na-
bídku, pro jejíž využití musíte požado-
vané údaje vyplnit. Samozřejmě je ta-
bulka podstrčená a slouží k tomu, aby 
potřené údaje získal pachatel a s jejich 
pomocí provedl platbu kartou nebo 
přímo ovládl váš elektronický účet, 
a  to vše k  vaší škodě,“ popisuje mjr. 
Mgr. Martin Vaněček, vedoucí odboru 
analytiky a  kybernetické kriminality 
Krajského ředitelství policie Kraje Vy-
sočina.

A  nyní z  praxe. Jakou nabídku vám 
pachatel může dát:
- Nabídku kupujícího k  provede-

ní platby nebo dopravy nebo jiné 
služby při prodeji vámi nabízené-
ho zboží na bazarových portálech. 
Pachateli nejvyužívanějšími jsou 
portály Vinted a v těsném závěsu je 
Bazoš. Pachatel zde vyhledá vámi 
nabízenou věc a  ozve se s  nabíd-
kou. Nyní potřebuje nějaké spojení 
mimo platformu bazarového por-
tálu. Požádá o  telefon, email. Dále 
komunikuje již přes toto spojení. 
Nabídne možnost vyzvednutí zboží 
kurýrem (často je zneužívána DPD 
ale i  jiné) a zároveň přímý převod 
peněz od kupujícího přímo na váš 
účet. 

- Ozve se vám zástupce obchodní 
fi rmy, že jste vyhrál cenu v  jejich 
soutěži, „odborný pracovník“ in-
vestiční společnosti, že má pro vás 
výhodnou nabídku investice nebo 
obchodník s virtuální měnou (vět-
šinou bitcoin) s  podobnou nabíd-
kou nebo sdělením, že jste vlastní-
kem „někde“ uložených bitcoinů  a  
on vám je pomůže výhodně zhod-
notit.

- Ozve se vám pracovník některého 
z  ministerstev či úřadu s  tím, že 
máte nárok na vrácení přeplatku 
některé vámi provedené platby vůči 
státu, nebo máte nárok na některou 
novou sociální dávku či jinou plat-
bu od státu (nyní aktuálně „příspě-
vek na bydlení“)

„A  dotyčný podvodník bývá vel-
mi laskavý a  snaží se vám vše usnad-
nit. Zasílá odkaz na webové stránky, 
kde je třeba vyplnit potřebné údaje 
pro provedení celé transakce. A  mezi 
těmito údaji jsou i  přístupové údaje 
k  platební kartě nebo elektronickému 
bankovnímu účtu. Stránky jsou přitom 
velmi věrohodné, imitují stránky, kte-
ré se pachateli hodí do jeho legendy, 
a proto, někdy i vedle jiných údajů, do 
této tabulky vyplníte choulostivé úda-
je. Pozor, na to je jednoduchá obrana. 
V adresním řádku vlevo nahoře webo-
vé stránky, kterou prohlížíte a kde vy-
plňujete údaj, není adresa organizace, 
za kterou se stránka vydává. Ale musí-
te vše kontrolovat velmi pečlivě. Stačí 
třeba pomlčka navíc a jedná se o jinou 
adresu. A  pachatelé to vědí a  někdy 
v případě odmítnutí vyplnění se ozve 
„odborná podpora“ dané „instituce“ 
a přesvědčuje vás, že je vše v pořádku 
nebo „právník“, který vám vyhrožu-
je pokutou, žalobou v  případě nedo-
končení transakce. Stává se dokonce, 
že přijde i nějaká částka. Ta však brzy 
zmizí i s vašimi prostředky,“ doplňuje 
mjr. Mgr. Martin Vaněček.

To jsou pouze tři příklady, které se 
skutečně také v  Kraji Vysočina téměř 

denně stávají, ale legenda může být 
různá. Navozuje výhodu pro vás „jen“ 
za to, že „něco“ „někam“ zapíšete. To 
jen – něco - někam zapsat vám může 
způsobit velkou škodu. 

Možná si řeknete, ale jak se dostane 
pachatel k autorizačnímu kódu opera-
ce - SMS, generovaný klíč? Jednoduše! 
Vy sami mu je poskytnete ovlivněni le-
gendou, že to nutné k provedení platby, 
pro zjištění vaší fi nanční akceschop-
nosti. I  když to může být úsměvné, 
ale funguje to. Děje se tak denně, a to 
i opakovaně. Málokdo totiž čte text au-
torizačních zpráv. Vždy je tam ale jas-
ně napsáno, co konkrétně autorizujete. 
„Předat kód pro operaci „přístup do 
elektronického bankovnictví“, „změna 
telefonu k zasílání autorizačních SMS“ 
- samozřejmě na telefon pachatele 
- „provedení platby“, „žádost o  půjč-
ku“,… je téměř fi nanční sebevražda. 
Dejte pozor na jednoduché autorizace 
platby v zařízeních, kam byla informa-
ce o platbě doručena, obvykle váš tele-
fon. Zde zprávu pořádně čte málokdo 
a  odesílá klikáním na tlačítko či otis-
kem prstu jednu autorizaci za druhou. 
Například George klíč. Při přepisu 
kódu z SMS přece jenom uživatel text 
čte. A když už má pachatel operaci ve 
vašem, jím ovládnutém účtu, připrave-
nu, vy mu ji odesláním autorizačního 
kódu schválíte,“ popisuje postup pa-
chatele mjr. Mgr. Martin Vaněček. 

Nebezpečné je, že člověk - oběť - 
komunikuje s vědomím toho, že pro-
dává jen věc za 100 korun a  získává 
„možnou“ výhodu, zisk, zjednodušení 
nějaké operace a neuvědomujete si, že 
zpřístupňuje svůj/svoje účty s veškerý-
mi prostředky tam uloženými. 

Některá doporučení:
- Na platby v  prostředí internetu si 

zřídit zvláštní účet (kreditní nebo 
i běžný) a na tomto účtu mít částku 
přiměřenou prováděným opera-
cím. Nepropojovat využívané ban-
kovní účty pro přístup z  jednoho 
přihlášení.
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-  Velmi nebezpečné je vyplňovat údaje 
potřebné k platbě elektronickou kar-
tou, či přístupové údaje do elektro-
nického bankovnictví do „tabulek“, 
které byly zpřístupněny zasláním od-
kazu na webovou stránku. Každá se-
riózní platební brána se otevírá z pro-
středí webových stránek obchodníka 
a po platbě se tam vrací (mají spolu 
smluvní vztah). Používejte jen pla-
tební brány, které jste v  minulosti 
úspěšně použili. Pokud se vám způ-
sob platby nezdá, nepoužívejte jej 
a operaci neprovádějte! Ostatně. Pro 
provedení platby je třeba pouze číslo 
účtu.

- Při přihlašování do elektronického 
bankovnictví důsledně kontrolujte 
adresní řádek, zda je zobrazená ad-
resa webových stránek bankovnictví 
přesně zobrazená. Naučte se ji pře-
dem nazpaměť nebo si ji kamkoliv 
zapište. Jedná se veřejně dostupný 
údaj.

- Pro přístup do bankovnictví si vy-
tvořte záložku nebo zástupce. Pečlivě 
si vždy adresu prověřte. Při vyhledání 
bankovnictví z vyhledávače opravdu 
hrozí otevření falešného odkazu, pa-
chatelé umí protlačit svůj falešný od-
kaz k  bankovnictví na přední místa 
vyhledaných odkazů

- Při jakýchkoliv potížích kontaktuj-
te banku, sdělte, že jste se stali obětí 
podvodu a platbu reklamujte. Buďte 
důrazní, někteří úředníci bank pro-
jevili v minulosti značnou nekompe-
tentnost a liknavost.

- V  případě podezření, že jste se stali 
obětí podvodníka, vše ihned oznam-
te policii na linku 158

V zimním období nepodceňujte zabezpečení svých rekreačních objektů
Policisté radí jak snížit riziko vloupání do víkendových chat

KRAJ VYSOČINA – Policisté 
z Krajského ředitelství policie Kraje Vy-
sočina se v následujícím období zaměří 
na častější kontroly chatových oblastí. 
Od začátku letošního roku do konce 
září došlo v  Kraji Vysočina k  celkem 
50 případům vloupání do rekreačních 
objektů. Oproti minulému roku evidu-

jeme nárůst této trestné činnosti o  12 
případů. Pachatelé způsobili majitelům 
objektů škodu přesahující sedm set tisíc 
korun.

Neustálým problémem, který řeší 
policisté v Kraji Vysočina je vloupání do 
rekreačních objektů, zejména v zimním 
období, kdy tyto prostory nejsou tolik 

obývané. Pachatelé této majetkové trest-
né činnosti vnikají do chatových pro-
stor za použití násilí, anebo jim jejich 
úsilí usnadní sami obyvatelé objektu.

Pachatelé se do rekreačních ob-
jektů vloupávají především přes okna 
a dveře, a to za užití násilí. K překonání 
překážky používají jakýkoliv předmět, 

VAROVÁNÍ POLICIE čR

PODVODNÍK SE WDÁVÁ ZA
BANKÉŘE A POLlcln

VOLÁ „BANKOVNÍ ÚŘEDNÍKIPOLICISTA“,
ŽE JE VÁŠ účET V OHROŽENÍ?

MATE VLOŽIT SVÉ ÚSPORY
DO VKLADOMATU/BITCOINMATU?

JE TO PODVOD!

PENÍZE VKLAOEJTE POUZE PRO OBOHOOOVANÍ.
VKLADOMAT NENÍ úscNOVNA ŽÁDNÉ BANKY.

KDYŽ PODLEHNETE, PŘIJDETE O úsronv.
PACI-IATELÉ OOVEOOU NAPODOBIT JAKÉKOLIV

TELEFONNÍ ČÍSLO A JSOU VELMI MANIPULATIVNÍ.
ZAVĚSTE A OKAMŽITĚ KONTAKTUJTE

SVOJLBANKU A POLICII.
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Zimní pneumatiky se vyplatí používat po celou zimu 
Zákon o provozu na pozemních komunikacích upravuje použití zimních pneumatik

KRAJ VYSOČINA - Zákon o provozu na pozemních ko-
munikacích upravuje použití zimních pneumatik při jízdě 
na všech silnicích na území České republiky. Řidič je povi-
nen na vozidle užít zimní pneumatiky v období od 1. listo-
padu do 31. března, pokud se na vozovce nachází souvislá 
vrstva sněhu, ledu či námraza nebo vzhledem k povětrnost-
ním podmínkám lze takové jevy předpokládat. 

U motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností 
nepřevyšující 3500 kg musí být zimní pneumatiky umístěny 
na všech kolech vozidla a hloubka dezénu hlavních dezéno-
vých drážek nebo zářezů musí být nejméně 4 mm. Vozidla 
s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg musí 
mít zimní pneumatiky umístěny na všech kolech hnacích ná-
prav s trvalým přenosem hnací síly. Hloubka hlavních dezé-
nových drážek nebo zářezů musí být nejméně 6 mm.

„Každý řidič má odpovědnost nejen vůči sobě, ale také 
k ostatním účastníkům silničního provozu, a proto za ne-
příznivých podmínek by měl v zimních měsících vyjíždět 
s vozidlem pouze na zimních pneumatikách,“ doplňuje plk. 
Mgr. David Jirák, vedoucí odboru služby dopravní policie 
Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina s tím, že zim-
ní pneumatika má při nízkých teplotách rozdílné vlastnosti 
než pneumatika letní. Při teplotách 4 °C stupně a nižších má 
zimní pneumatika lepší přilnavost k  vozovce ve srovnání 
s letní pneumatikou. 

Policisté v Kraji Vysočina se budou v nadcházejícím ob-
dobí věnovat kontrolám použití zimních pneumatik v rámci 
běžného výkonu služby. Po nadcházejícím víkendu  - tedy 
počátkem listopadu - žádné masivní ani cílené kontroly 
zatím neplánujeme, ale je zapotřebí brát v úvahu, že bude 
na silnicích mnohem silnější provoz v souvislosti se zítřejší 
Památkou zesnulých, proto je zapotřebí, aby lidé na zákon-
nou povinnost reagovali, protože počasí zejména v ranních 
hodinách předpokládá mnohem nižší teploty, než jsme byli 
zvyklí v minulých dnech. 

„Při silničních kontrolách se v  rámci běžného výkonu 
služby v zimním období zaměříme především na komuni-
kace, kde by mohly letní pneumatiky ohrožovat bezpečnost 
a  plynulost silničního provozu. Po zkušenostech z  přede-
šlých let a  ze statistiky dopravních nehod víme, kde nám 
řidiči s nevyhovující zimní výbavou častěji havarovali nebo 
úplně zablokovali provoz,“ dodal plk. Mgr. David Jirák

U dopravních nehod, při kterých by měla nepřítomnost 
zimních pneumatik přímý vliv na vznik nebo průběh do-
pravní nehody, musí policisté přihlédnout při šetření k této 
skutečnosti. Při dopravní nehodě se zapisuje do protokolu 
o dopravní nehodě také informace o použitých pneumati-
kách na zúčastněných vozidlech. Tento protokol pak bude 
předán České kanceláři pojistitelů.

Policisté mohou řidičům, kteří nebudou respektovat na-
řízení o použití zimních pneumatik, uložit v příkazním říze-
ní pokutu ve výši až dva tisíce korun. Pokud by řidič jízdou 
na nevhodných pneumatikách ohrožoval bezpečnost a ply-
nulost silničního provozu, mohou policisté zakázat řidiči 
další jízdu s tímto vozidlem.

V souvislosti s používáním zimních pneumatik je za-
potřebí řidiče upozornit na skutečnost, že dopravní značka 
Zimní výbava zůstává stále v platnosti. Obce v České re-
publice tak mají stále možnost umístit tyto dopravní znač-
ky na svém území. Na místech, kde bude umístěna tato 
dopravní značka, musí řidiči k jízdě v období od 1. listo-
padu do 31. března užít k jízdě vozidlo pouze se zimními 
pneumatikami. 

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

který mají zrovna při ruce. Proto není 
dobré u  objektů nechávat žebříky, se-
kery, krompáče, kladiva a  jakékoliv 
jiné náčiní, které by mohli použít jako 
pomůcku k vniknutí do objektu. Nej-
častěji pachatelé z  rekreačních chat 
a  chalup kradou zahradní techniku, 
sekačky, motorové pily, elektroniku, 
kuchyňské nádobí, rybářské potřeby, 
starožitnosti, oblečení, potraviny nebo 
alkoholické nápoje. Mohou ale odcizit 
prakticky cokoliv, co jde nějakým způ-
sobem zpeněžit.

Objasňování této trestné činnosti je 

velice obtížné. Pachatelé využívají sku-
tečnosti, že se v chatových oblastech po-
hybuje malé množství lidí a to zejména 
v zimních měsících. Je zde malá prav-
děpodobnost, že by byli pachatelé při-
stiženi svědky nebo že by je při krádeži 
někdo slyšel. Pachatelům také nahrává 
jistota snadného výdělku, neboť v pro-
storách těchto objektů má téměř každý 
majitel uložené věci, které se dají snad-
no zpeněžit nebo zkonzumovat. Jedná 
se především o alkohol, nářadí, starožit-
nosti a  potraviny. Dopadení pachatelů 
také znesnadňuje skutečnost, že mnoho 

poškozených zjistí, vzhledem k  méně 
časté návštěvnosti těchto prostor, že se 
jim pachatel vloupal do chaty až po delší 
době.

Policisté doporučují objekt zabez-
pečit elektronickým zabezpečením 
a mechanickými zábrannými prostřed-
ky jako jsou například bezpečnostní 
zámkový systém, mříže, uzamykatelné 
okenice. V zimních měsících je vhodné 
rekreační objekt nepravidelně navštěvo-
vat. Stačí uklidit sníh, který v pachateli 
vzbudí dojem, že se někdo v  objektu 
nachází.
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Pozvánka na odhalení pamětní desky
V sobotu 11. února v 15,00 hodin bude na zámku v Jimramově slavnostně odhalena pamětní deska 
Richardu Belcredi, politikovi, premiérovi rakouské vlády v letech 1865 - 1867 a prvnímu předsedovi 
Nejvyššího správního soudu ve Vídni, členovi Říšské rady.

se narodil v  Jimramově 12. února 
1823 otci Eduardu Belcredi a matce Ma-
rii Fünfk irchen. 

Studoval na Gymnáziu v  Litomyšli 
a následně práva v Praze a ve Vídni. Stu-
dium ukončil v roce 1845. 

Dále se věnoval státní službě. Již ve 
svých 25 letech se stal zemským hejt-
manem na Moravě. Záhy však místo 
opustil pro neshody s  místodržícím 
a odešel do Grazu pracovat jako práv-
ník, kde pokračoval ve studiu politiky. 
V roce 1854 se oženil s Annou Welden 
a následujícího roku byl jmenován hejt-
manem ve Znojmě. V  roce 1861 byl 
jmenován správcem politického úřadu 
ve Slezsku a  téhož roku se stal členem 
Říšské rady, kde se osvědčil jako vyni-
kající řečník. O rok později se stal ná-
čelníkem zemské správy pro Slezsko 
a  v  roce 1863 místodržitelem v  Praze 
s hodností tajného rady. Jeho program 
v Říšském sněmu byl založen na zřízení 
samosprávy královských zemí s úplnou 

Řídící učitel, hudebník, skladatel, kronikář, vlastenec a ak-
tivista veřejných spolků

Narozen: 17. srpna 1879 v Jimramově
Zemřel: 11. listopadu 1952
Narodil se v  Jimramově jako syn důchodního velkostat-

ku. Jeho matkou byla Celestina, dcera hraběcího lékaře Josefa 
Schleifera.

Po ukončení jimramovské obecné školy absolvoval Gym-
názium v Litomyšli a dále Učitelský ústav v Brně. Od dětství 
vykazoval hudební nadání a otec mu dopřál i hudebního vzdě-
lání. Josef Pavelka uměl hrát na mnoho hudebních nástrojů, 
vynikal ve hře na violoncello a violu. Po krátkém působení 
v Prostějově odešel do Prahy, zde působil v České fi lharmonii 
jako první cellista. 

Po návratu do rodného kraje působil jako učitel ve Věcově, 
krátce (ve školním roce 1917 - 18) v evangelické obecné ško-

200 let výročí narození - Belcredi Richard

70. výročí úmrtí - Pavelka Josef

rovností národů. V  roce 1865 ho císař 
povolal do funkce premiéra rakouské 
vlády, čímž dosáhl vrcholu své politické 
kariéry. Mimo funkci premiéra zastával 
i úřady ministra vnitra, policie a vyučo-
vání. Uskutečňování jeho programu de-
centralizace státní správy zastavila válka 
s Pruskem roku 1866, po níž roku 1867 
z vysoké politiky odešel do ústraní a žil 
v Ženevě, a později v Gmundenu. 

V roce 1879 byl vyznamenán Řádem 
zlatého rouna. Do veřejného života se 
ještě jednou vrátil v roce 1881, když byl 
jmenován prvním předsedou Nejvyš-
šího správního soudu ve Vídni a stal se 
doživotním členem panské sněmovny. 
V roce 1882 v ní pronesl památnou řeč 
při rokování o  nutnosti zřízení české 
university v Praze. Zasloužil se též o zří-
zení prvního českého gymnázia v Brně. 
V roce 1888 byla na jeho počest pojme-
nována jedna z významných pražských 
ulic, spojující Letnou s  Holešovicemi 
jako Belcrediho třída. Tento název jí vy-

le v Jimramově. Pak vystřídal řadu míst. Byl řídícím učitelem 
ve Fryšavě. Zde se staral nejen o vzdělávání místních dětí, ale 
využil své zkušenosti z  Jimramova k ustavení ochotnického 
divadelního souboru, který pod jeho vedením úspěšně sehrál 
několik divadelních představení. O jeho zásluhách o kulturní 
život obce svědčí zápis z roku 1924 v místní kronice. Dále pů-
sobil na několika místech v okolí Nového Města na Moravě.

Josef Pavelka byl nejen vynikajícím učitelem, ale i hudeb-
níkem, jeho celoživotní láskou byla hudba. Všude, kde půso-
bil, zakládal hudební orchestry. V Prostějově to bylo Okresní 
sdružení hudební, ve Žďáru nad Sázavou založil v roce 1924 
Horáckou hudbu, stejný název měl orchestr, který založil 
v  Novém Městě na Moravě. Pavelka měl větší ambice než 
vznik tanečních hudeb.  Proto svůj soubor soustavně rozši-
řoval. Již v roce 1928 měl téměř padesátičlenný koncertní or-
chestr, který na den 1. května s velkým úspěchem vystoupil 

držel až do německé okupace a pak ještě 
krátce po skončení druhé světové války. 
Od roku 1990 nese ulice jméno Milady 
Horákové. 

Richard Belcredi zemřel 2. prosince 
1902 v  Gmundenu a  jeho ostatky byly 
uloženy v  rodinné hrobce rodiny Bel-
credi v Jimramově.

Miroslava Procházková
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v novoměstské sokolovně. Pavelka byl také výborným kom-
ponistou. Složil opery Soumrak rodu Jamborova podle libreta 
Jana Kárníka a v úpravě Pavly Křičkové, dále pak komickou 
operu Král Lávra a operetu Dvě Márinky. Dále složil scénic-
kou hudbu k Jiráskově Lucerně, Tylovu Strakonickém dudá-
kovi a k pohádce Boženy Němcové Sůl nad zlato.

Dále složil řadu drobných skladeb, pochodů, písní, a pro 
jimramovské bojovníky v  květnovém povstání v  roce 1945 
„Pochod jimramovských dobrovolníků“.

V roce 1939 odešel do penze a vrátil se do rodného Jimra-
mova, kde žil v domě č. 68 na náměstí. I zde na odpočinku 
se zapojoval do kulturního života. Do pozdních let hrával 
na violu v chrámovém orchestru při slavnostních vánočních 
mších.

Při svém jimramovském pobytu na odpočinku sepsal 
obsáhlou kroniku dějin Jimramova od nejstarších dob do 
roku 1947 pod názvem „Kronika městečka Jimramova“. Je to 
nejobsáhlejší popis jimramovských dějin o 629 stranách. Při 
jejím sepisování vycházel z publikace Paměti městečka Jimra-
mova, kterou podle zápisků mons. J. Havránka vydal v roce 
1899 v  nakladatelství Popelka v  Poličce F. Still. Dále čerpal 
z  materiálů Dr. Emila Čermáka, které byly později vydané 
jako Kronika Zubří země, z Karafi átových Pamětí spisovatele 
Broučků, z kroniky Adolfa Ženatého 1859 - 1885, z farních 
a školních kronik a Svobodovy Vlastivědy moravské. Mimoto 
vedl do roku 1950 obecní kroniku, do které zaznamenal zpět-
ně události v obci v období Protektorátu.

Josef Pavelka je pochován na jimramovském hřbitově 
v rodinném hrobě rodu Pavelků a Schleiferů. Jeho jméno zde 

není uvedeno. Tak vlastně skladatele, hudebníka, učitele a kro-
nikáře nic nepřipomíná. Na náhrobní desce mohl mít nápis: 
„Zasvětil život hudbě“.

Miroslava Procházková
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Kulturní komise městyse Jimramov Vás srdečně zve na

Adventní koncert
v neděli 11. 12. 2022 od 15 hodin v sokolovně  v Jimramově.

Teplé občerstvení.
Vstupné dobrovolné.

Kulturní komise 
městyse Jimramov 

Vás srdečně zve 

na

Slavnostní 
rozsvícení 
vánočního 

stromu

v sobotu 
27. 11. 2022 
od 17 hodin 

v parku před radnicí 
v Jimramově.

Teplé občerstvení.

Číslo 1/2023  příspěvky do 31. 01. 2023 – Zpravodaj vyjde v únoru 2023
Číslo 2/2023  příspěvky do 31. 03. 2023 – Zpravodaj vyjde v dubnu 2023
Číslo 3/2023  příspěvky do 31. 05. 2023 – Zpravodaj vyjde v červnu 2023
Číslo 4/2023  příspěvky do 31. 08. 2023 – Zpravodaj vyjde v září 2023
Číslo 5/2023  příspěvky do 31. 10. 2023 – Zpravodaj vyjde v listopadu 2023

Číslo 1/2023  příspěvky do 31. 01. 2023 – Zpravodaj vyjde v únoru 2023
Číslo 2/2023  příspěvky do 31. 03. 2023 – Zpravodaj vyjde v dubnu 2023
Číslo 3/2023  příspěvky do 31. 05. 2023 – Zpravodaj vyjde v červnu 2023
Číslo 4/2023  příspěvky do 31. 08. 2023 – Zpravodaj vyjde v září 2023
Číslo 5/2023  příspěvky do 31. 10. 2023 – Zpravodaj vyjde v listopadu 2023

Termíny uzávěrek pro příspěvky k jednotlivým číslům:

' i " "

M6813! Jlnll'amov a SDH Jimramov poradili
v sobotu 3.12.v ] 7 hod. v parku Bludníkn

PEKLO V JIMRAMOVĚ

Jimramov opět navštíví bytosti pekelné i nebeské. Žádný hřích
neujde pozornosti Belzebnba & jeho pomocníků. Pokud jsi duše
dobrá a čistí, tvoje snažení zajisté odmění sv. Mikuláš s anděly.

Pro návštěvníky bude připraveno občerstvení,
horké i studené nápoje.

Zkřehlě ruce si ohřejete přímo u ohně pekelněllo.

Srdečně zvou pořadatelé.
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Milí čtenáři Jimramovského zpravodaje, vážení občané,
přejeme Vám krásné, klidné a pohodové prožití vánočních svátků a v roce 2023 hlavně zdraví, 

hodně radosti, pevné nervy, mnoho úspěchů a především porozumění mezi námi všemi.
Za ÚM Jimramov starosta Ing. Josef Homolka, všichni zaměstnanci úřadu a redakční rada.

%Ea
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i rodinných domech.

Servisní partner pro Jimramov:

Majt s.r.o., Enter

internet
a telev'ze

Bezplatně vám
nainstalujeme
neomezený
internet.

K němu televizi
se 150  programy
a 7denním
archivem.

Nelamte si hlavu
s přechodem od
konkurence.
| ten vyřešíme za vás.

Přidejte se k nám a buďte nonstop
online. Připoiime vás v bytových

Palackého náměst í  188, Pol ička ra  P D ! DH
Š 774 608 800 % poda.cz
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„© ŠKODA Plus

ŠKODA OCTAVIA COMBI \

© ŠKODA Plus
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1,0 MPI/50 KW 1,6 TDI/81 KW \ _,
Cena 129 000 Kč Cana 225 000 Kč „_ s KD DA
Do provozu 8/2019 Do provozu 10/2015 “
Tachometr 132 902 km Tachometr 264 199 km S IM  PLY CLEVER

© ŠKODA FIUS num.. ŠKODA Plus AUTO...

; _

ŠKODA FABIA COMBI STYLE
' - /  , ' \ \wé lx řw'

ŠKODA KAMIQ AMBITION
1,0 TSI/70 KW 1,0 TSI/81 KW
Cana 399 000 Kč Cona 479 000 Kč
Do provozu 8/2021 Do provozu 7/2021
Tachometr 18 814 km Tachometr 18 428km

© ŠKODA Plus „um “ ŠKODA Plus

ŠKODA FABIA STYLE ŠKODA SUPERB SPORTLlNE
1,0 TSI/81 KW DSG 2,0 TSI/200 KW 4x4 DSG
Cena 549 000 Kč Cana 699 000 Kč
Do provozu 9/2021 Do provozu 4/2019
Tachometr 2 825 km Tachometr 64 413 km

JEDNODUŠE VÝHODNÁ NABÍDKA
Vyměňte u nás svůj automobil za mladší. Ke každému ročnímu vozu : nabídky ŠKODA Plus
Vám přidáme spoustu výhod. ŠKODA Plus. Ojeté vozy bez obav.

ŠKODA Financial Services
aw. Lansing. nejm. Mobilita.

auto“

© ŠKODA Plus www.skadapluau

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

AUTO s.r.o.
Nádražní 67. 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
mamuta-auto.cz


