
            Jimramovský zpravodaj 1/2015                                  

           
Zápis č. 10/2014 

z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 20. 11. 2014 v budově radnice 

v Jimramově 

 

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, Gregor Jiří, Ing. Homolka Josef, Just 

Jiří, Kalášek Pavel, Mgr. Křížová Věra, Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Ing. Petr Jan, 

Tušla Josef, Vojta Petr.                                                                       (13) 

Omluven: Pajkr Jaroslav, Sedláková Petra.                                             (2)

             

1. Schválení programu jednání 

Program jednání byl rozšířen o následující body: 

 12. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP 

 13. Dodatek ke smlouvě s firmou Hitl, s. r. o. 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Volba finančního výboru 

4. Volba kontrolního výboru 

5. Volba členů zastupitelstva do školské rady 

6. Pověření k oddávání a používání státního znaku 

7. Potvrzení určeného zastupitele při pořizováním Územního plánu Jimramov 

8. Dodatek k smlouvě o dílo s firmou Stavební společnost V&K, s. r.o. 

9. Nákup pozemků 

     10. Kontrola plnění rozpočtu 2014 

     11. Rozpočtové opatření č. 5 

     14. Různé                                              13-0-0  

  

2. Volba ověřovatelů zápisu 

Ověřovateli zápisu byly zvoleny paní Dana Pachovská a paní Mgr. Jaroslava Bartošová.                  11-0-2 

 



3. Volba finančního výboru 

Členy finančního výboru byli navrženi a schváleni: Hana Cacková, Ing. Ivo Háp, Dagmar Kašová a Dana 

Pachovská.                                       12-0-1 

 

4. Volba kontrolního výboru 

Členy kontrolního výboru byli navrženi a schváleni: Jiří Gregor a Milena Vondrová.                   12-0-1 

 

5. Volba členů zastupitelstva do školské rady 

Členy školské rady byli navrženi a schváleni: Pavel Kalášek a Petr Vojta.                    11-0-2 

 

6. Pověření k oddávání a používání státního znaku 

Zastupitelstvo pověřilo k oddávání Mgr. Jaroslavu Bartošovou a pana Pavla Kaláška.                  11-0-2 

Zastupitelstvo pověřilo k používání státního znaku se stuhou při svatebních obřadech Mgr. Jaroslavu 

Bartošovou a pana Pavla Kaláška.                                               11-0-2 

 

7. Potvrzení určeného zastupitele při pořizováním Územního plánu Jimramov 

Zastupitelstvo městyse Jimramov potvrzuje pana Ing. Josefa Homolku určeným zastupitelem při 

pořizování Územního plánu Jimramov.                        12-0-1 

Na jednání se dostavil pan Jaroslav Pajkr. 

 

8. Dodatek k smlouvě o dílo s firmou Stavební společnost V&K, s. r.o. 

Zastupitelstvo pověřuje radu městyse schválením navýšení ceny akce „Energetické úspory na ZŠ 

v Jimramově“ a schválením dodatku smlouvy o dílo. Jedná se o celkové navýšení o 307 892,43 Kč bez 

DPH.                               14-0-0 

Zastupitelstvo rozhodlo neuplatnit pozastávku 10% z vysoutěžené ceny o dílo do kolaudace stavby, která 

byla sjednána ve smlouvě o dílo, z důvodu nutnosti předložení žádosti o vyplacení dotace do konce 

listopadu 2014. Žádat lze pouze o proplacení dotací na již vyfakturované práce. Pokud bychom 

pozastávku uplatnili, nedostali bychom na tuto sumu poměrnou část dotace.                                      14-0-0 

 

9. Nákup pozemků 

Zastupitelstvo rozhodlo zakoupit následující nově vzniklé pozemky pod  chodníkem v ulici  Pavlovická  

v Jimramově: 

- p. č. 1280 v k. ú. Jimramov XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Jedná se o ostatní plochu, ostatní 

komunikaci o výměře 17 m² za cenu 30,-Kč/m², což činí celkem 510,- Kč.                   14-0-0 

- p. č. 116/2 v k. ú. JimramovXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Jedná se o ostatní plochu, 

ostatní komunikaci o výměře 53 m² za cenu 30,-Kč/m², což činí celkem 1 590,- Kč.        14-0-0 

- p. č. 1281 v k. ú. Jimramov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Jedná se o ostatní plochu, ostatní 

komunikaci o výměře 22 m² za cenu 30,-Kč/m², což činí celkem 660,- Kč.         14-0-0 

Dále zastupitelstvo rozhodlo zakoupit nově vzniklou parcelu č. 671/5 v k. ú. Sedliště u Jimramova 

XXXXXXXXXXXXXX. Jedná se o ostatní plochu, ostatní komunikaci o výměře 523 m² za prodejní 

cenu 30,-Kč/m², což činí celkem 15 690,- Kč. Jedná se o pozemek pod účelovou komunikací.         14-0-0 

 

10. Kontrola plnění rozpočtu 2014 

Zastupitelé projednali plnění rozpočtu k 31. 10. 2014. 

 

11. Rozpočtové opatření č. 5 

Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 5, které je přílohou tohoto zápisu.               14-0-0 



 

12. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP 

Městys obdržel návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) na 

akci „Regenerace zámeckého parku Bludník v Jimramově“ ve výši dotace 34 102,95 Kč. Dotace 

přestavuje 5 % celkových způsobilých výdajů. Na akci bude poskytnuta ještě dotace z EU. 

Zastupitelé rozhodli podepsat smlouvu se SFŽP.                       14-0-0 

 

13. Dodatek ke smlouvě s firmou Hitl, s. r. o. 

Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít dodatek ke kupní smlouvě s firmou Hitl, s. r. o., týkající se veřejné 

zakázky „Snížení imisní zátěže z dopravy v městysi Jimramov“ (dodávka zametacího vozidla). Dodatkem 

se ruší poskytnutí zálohy ve výši 60% z ceny dodávky. Místo zálohové faktury bude firmou vystavena 

pouze jedna konečná faktura.                                                           14-0-0 

 

     14. Různé 

Zastupitelé byli informováni o výši odměn. Každému neuvolněnému zastupiteli náleží  

360,- Kč/měsíc, další odměny pro neuvolněné zastupitele: 

člen rady + 910,- Kč/měsíc, 

předseda výboru nebo komise + 720,- Kč/měsíc, 

člen výboru nebo člen komise + 470,- Kč/měsíc. 

Tyto odměny byly navrženy a schváleny zastupitelstvem na začátku minulého volebního období. 

 

Zastupitelům byl předložen geometrický plán, který vyčleňuje parcelu, na které se nachází trhonické 

výletiště. Jedná se o parcelu č. 140/4  v k. ú. Trhonice o výměře 1 444 m². Způsob využití se u této 

parcely mění z lesního pozemku na ostatní plochu. Budou zajištěny podklady potřebné k zapsání tohoto 

geometrického plánu na katastrálním úřadě. 

 

Na zametací vůz bude poskytnuta dotace ve výši 85% z fondu EU, nedostaneme dotaci 5 % ze Státního 

fondu životního prostředí ČR, protože jsme v dotačním období 2007 – 2013 čerpali hodně dotací a je 

překročen limit de minimis. 

 

Zastupitelé byli informováni o ústním jednání týkající se územního řízení protipovodňového opatření 

Jimramov, které se uskuteční ve čtvrtek 11. 12. 2014 od 9:00 hod. na úřadu městyse. 

 

Zápis č. 11/2014 

z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 3. 12. 2014 v budově radnice 

v Jimramově 

 

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Gregor Jiří, Ing. Homolka Josef, Just Jiří, Kalášek 

Pavel, Mgr. Křížová Věra, Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Pajkr Jaroslav Ing. Petr Jan, 

Vojta Petr.                                                                                               (12)  

Omluven: Ďuriš Milan, Sedláková Petra, Tušla Josef.                                           (3)

             

1. Schválení programu jednání 

Program jednání byl rozšířen o následující body: 

 6. Projednání a schválení rozpočtového výhledu 

7. Schválení členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné 

zakázka Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov, stoková síť Trhonice 

 



2. Volba ověřovatelů zápisu 

  3. Projednání rozpočtu na rok 2015 

4. Přijetí dotace od Kraje Vysočina na akceschopnost JPO na rok 2014 

5. Přijetí daru na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí 

            8. Různé                                           12-0-0  

  

2. Volba ověřovatelů zápisu 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni paní Mgr. Věra Křížová a pan Miroslav Matýsek.                  11-0-1  

 

3. Projednání rozpočtu na rok 2015 

Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2015, který zpracoval finanční výbor, a rozhodli jeho návrh 

zveřejnit vyvěšením po dobu 15 dnů.                        12-0-0 

 

4. Přijetí dotace od Kraje Vysočina na akceschopnost JPO na rok 2014 

Městys Jimramov obdržel účelovou neinvestiční dotaci od Kraje Vysočina na zabezpečení  

akceschopnosti JPO SDH na rok 2014 ve výši 8 600,- Kč. 

Zastupitelstvo rozhodlo dotaci přijmout.                        12-0-0 

 

5. Přijetí daru na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí 

Městys Jimramov obdržel dar na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích silnic II. a III. třídy obcí od 

Kraje Vysočina ve výši 6 090,- Kč. 

Zastupitelstvo rozhodlo přijmout dar a podepsat darovací smlouvu s Krajem Vysočina.                  12-0-0 

 

6. Projednání a schválení rozpočtového výhledu 

Finanční výbor zpracoval a předložil rozpočtový výhled městyse na rok 2015 – 2018.  

Zastupitelé schválili rozpočtový výhled na rok 2015 – 2018.                     12-0-0 

 

7. Schválení členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro výběr dodavatele 

veřejné zakázka Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov, stoková síť Trhonice 

Do komise pro otevírání obálek byli navrženi a schváleni za Městys Jimramov Ing. Josef Homolka a 

Zdeněk Bureš, náhradníci Pavel Kalášek a Dana Pachovská.                     11-0-1  

 

Do hodnotící komise byli navrženi a schváleni za Městys Jimramov Ing. Josef Homolka, Zdeněk Bureš a 

Milan Ďuriš, náhradníci Ing. Miloslav Brouček, Pavel Kalášek a Jaroslav Pajkr.                              12-0-0 

 

8. Různé 

Zastupitelé byli informováni o obdržení dotace i na vícepráce při zateplení ZŠ v Jimramově. 

 

Firma zajišťující kontejner na staré oblečení nabídla bezplatné osazení kontejneru i do jedné místní části. 

Kontejner bude umístěn v Sedlištích. 

 

Dále byla podána informace o dalším jednání zastupitelstva, které se uskuteční 18. 12. 2014, jehož 

hlavním bodem bude schválení rozpočtu na rok 2015. 

 

 

 

 



Zápis č. 12/2014 

z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 18. 12. 2014 v budově radnice 

v Jimramově 

 

Přítomni: Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, Gregor Jiří, Ing. Homolka Josef, Mgr. Křížová Věra, Matýsek 

Miroslav, Pachovská Dana, Pajkr Jaroslav, Ing. Petr Jan, Sedláková Petra, Vojta Petr           (11) 

Omluveni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Just Jiří, Kalášek Pavel, Tušla Josef.                                             (4)

             

1. Schválení programu jednání 

V programu jednání byly zrušeny následující body: 

8. Projednání cen vodného a stočného 

9. Schválení systému náležité péče 

 

Program jednání byl rozšířen o následující body: 

 8. Dodatek smlouvy s firmou RWE 

 9. Uzavření účelové komunikace 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

  3. Schválení rozpočtu na rok 2015 

4. Obecně závazná vyhláška týkající se veřejného pořádku 

5. Pověření rady narovnáním rozpočtu roku 2014 

6. Schválení věcného břemene 

7. Směna pozemků 

           10. Různé                                           11-0-0  

  

2. Volba ověřovatelů zápisu 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Ing. Jan Petr a pan Petr Vojta.                            11-0-0  

 

3. Schválení rozpočtu na rok 2015 

Rozpočet na rok 2015, který byl řádně zveřejněn, byl zastupiteli schválen beze změn.                  11-0-0 

 

4. Obecně závazná vyhláška týkající se veřejného pořádku 

Zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku městyse Jimramov č. 2/2014 k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. Tato obecně závazná vyhláška nabývá 

účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dne 19. 12. 2014.                                           11-0-0 

5. Pověření rady narovnáním rozpočtu roku 2014 

Zastupitelstvo pověřuje radu narovnáním rozpočtu roku 2014.                      11-0-0 

 

6. Schválení věcného břemene 

Na základě žádosti XXXXXXXXXXXXXXX byl zveřejněn záměr o zřízení věcného břemene na přesah 

střechy z jeho nemovitosti na pozemku parcely st. 127 v k. ú. Jimramov do místní komunikace 

p. č. 1198/1, která je ve vlastnictví městyse. 

Zastupitelstvo schválilo zřízení věcného břemene ve prospěch žadatele.                    11-0-0 

 

7. Směna pozemků 

Zastupitelstvo rozhodlo směnit následující pozemky: pozemek na ulici Pavlovická p. č. 1198/39, ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 22 m², který je ve vlastnictví městyse, za pozemek p. č. 117/3, zahrada, o 

výměře 33 m², který je ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXX Rozdíl výměr bude doplacen částkou 

30,- Kč/m².                                                             11-0-0 



8.  Dodatek smlouvy s firmou RWE 

Městys Jimramov obdržel dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení 

č. 9402004508/5192 od RWE GasNet, s. r. o.. Částka nájmu se od 1. 1. 2014 mění na 133 776,- Kč ročně 

bez DPH, což je navýšení o 1 048,- Kč oproti minulému roku. Částka za zajištění provozu a běžné údržby 

od 1. 1. 2014 zůstává na 71 450,- Kč ročně bez DPH. 

Zastupitelé rozhodli podepsat dodatek smlouvy.                      11-0-0 

 

9. Uzavření účelové komunikace 

Majitel účelové komunikace ležící na pozemku p. č. 600/5 v k. ú. Sedliště u Jimramova, brání průjezdu 

přes svůj pozemek. Účelová komunikace je hojně využívána místními obyvateli a zemědělským 

družstvem. Účelová komunikace zde existuje již přibližně 40 let a využití jiné účelové komunikace pro 

objemnější vozidla není možný. Majiteli pozemku vadí provoz na účelové komunikaci a ničení cesty 

těžkými vozidly. Dohoda s majitelem pozemku zatím nebyla úspěšná. 

Zastupitelé se dohodli sjednat schůzku na místě samém s majitelem pozemku, sousedním vlastníkem 

pozemku a místními obyvateli a pokusit se situaci nějak vyřešit.                                           11-0-0 

 

10. Různé 

Pan starosta informoval zastupitele o uskutečněném otvírání obálek uchazečů ve výběrovém řízení na 

Kanalizaci a ČOV aglomerace Jimramov, stoková síť Trhonice. Do výběrového řízení se přihlásilo 15 

uchazečů. Výběrové řízení bude pokračovat začátkem ledna. 

Zastupitelé byli informováni o stavu třídění odpadů v městysi v rámci projektu My třídíme nejlépe. 

V kategorii obcí s 501 – 2 000 obyvateli jsme se umístili na 13. místě z celkového počtu 132 obcí. 

 

Zápis č. 1/2015 

z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 29. 1. 2015 v budově radnice 

v Jimramově 

 

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Gregor Jiří, Ing. Homolka Josef, Mgr. Křížová Věra, 

Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Pajkr Jaroslav, Ing. Petr Jan, Sedláková Petra, Tušla Josef, 

Vojta Petr.                                                                                          (11) 

Omluveni: Ďuriš Milan, Just Jiří, Kalášek Pavel.                                                (4)

             

1. Schválení programu jednání 

Program jednání byl rozšířen o následující body: 

 9. Schválení uzavření smlouvy o dílo na akci Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov, stoková 

síť Trhonice 

10. Podání žádosti na ministerstvo zemědělství o dotaci na realizaci akce Kanalizace a ČOV 

aglomerace Jimramov, stoková sít Trhonice 

 11. Přijetí dotace z ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015 

 12. Využití dotace z ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015 

 13. Nákup pozemku p. č. 907 v k. ú. Jimramov 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

  3. Směna pozemků v k. ú. Jimramov 

4. Žádost paní Horčíkové o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky 

5. Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny 

6. Podání žádosti o dotaci na podporu společenských a kulturních aktivit 

obcí 

7. Pořízení zametacího kartáče na sníh 



8. Přijetí dotace z ministerstva práce a sociálních věcí 

          14. Různé                        11-0-0 

                                   

2. Volba ověřovatelů zápisu 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni paní Petra Sedláková a pan Miroslav Matýsek.                     9-0-2 

 

3. Směna pozemků v k. ú. Jimramov 

XXXXXXXXXXX zažádali o směnu pozemků v k. ú. Jimramov. Jedná se o pozemky p. č. 188/2 zahrada 

o výměře 5 m² ve vlastnictví XXXXXXXXXXXX a pozemek p. č. 1282 ostatní plocha, jiná plocha o 

výměře 95 m² ve vlastnictví městyse. Rozdíl ve výměrách pozemků bude doplacen částkou 30,- Kč/m², 

což činí 2 700,- Kč. 

Zastupitelé rozhodli výše uvedené pozemky směnit.                      11-0-0 

 

4. Žádost paní Horčíkové o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky 

XXXXXXXXXXXX zvažuje podat žádost o dotaci na Kraj Vysočina na další etapu rekonstrukce 

památkového objektu mlýna v Trhonicích. Dle zásad zastupitelstva kraje je podmínkou poskytnutí dotace 

10% finanční spoluúčast městyse na dotaci. Celkové náklady akce jsou max. 369 742,- Kč, podíl obce by 

byl max. 36 974,- Kč. 

Zastupitelstvo rozhodlo v případě získání dotace XXXXXXXXX poskytnout 10% podíl z výše dotace. 

                                        11-0-0 

     5. Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny 

Je možnost podat žádost o nárokovou dotaci z Programu obnovy venkova Vysočina, která by mohla být 

využita na pořízení nových vrat do hasičské zbrojnice v Jimramově. Jedná se o dvoje výsuvná vrata a 

jedny výsuvná vrata s integrovanými dveřmi. Celkové náklady pořízení vrat jsou ve výši 310 410,- Kč, 

max. dotace je 130 000,- Kč, min. garantovaná dotace je 104 000,- Kč. 

Zastupitelstvo rozhodlo podat žádost o dotaci na pořízení vrat do hasičské zbrojnice.                  11-0-0 

 

     6. Podání žádosti o dotaci na podporu společenských a kulturních aktivit obcí 

Kraj Vysočina vyhlásil dotační titul na podporu společenských a kulturních aktivit obcí souvisejících 

s oslavami či připomenutím významných výročí obcí. Dotace je obcím poskytována jedenkrát za dva 

roky. Letos chystá SDH Jimramov oslavy 140. výročí založení sboru, na které by mohla být podána 

žádost o dotaci. Předpokládané náklady na oslavy činí 40 050,- Kč (hudba, plakáty, pozvánky, pamětní 

listy, mobilní WC, občerstvení), dotace je ve výši 40 %. 

Zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci na výše zmíněnou akci.                     11-0-0 

 

     7. Pořízení zametacího kartáče na sníh 

K nově pořízenému zametacímu vozu lze pořídit zametací kartáč na sníh. Sněhový kartáč od českého 

výrobce stojí 75 020,- Kč včetně DPH. 

Zastupitelé rozhodli pořídit zametací kartáč na sníh.                      11-0-0 

 

     8. Přijetí dotace z ministerstva práce a sociálních věcí 

Městys obdržel od ministerstva práce a sociálních věcí rozhodnutí o poskytnutí dotace na poskytování 

sociálních služeb ve výši 200 000,- Kč. 

Zastupitelé rozhodli dotaci na poskytování sociálních služeb přijmout.                       11-0-0 

 

9. Schválení uzavření smlouvy o dílo na akci Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov, 

stoková síť Trhonice 



Ve výběrovém řízení na akci Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov, stoková síť Trhonice byla 

výběrovou komisí vybrána firma VHS Bohemia a. s.. Cena díla je 7 132 420,56 Kč bez DPH.  

Zastupitelstvo městyse rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo s vítěznou firmu VHS Bohemia a. s.           11-0-0 

 

     10. Podání žádosti na ministerstvo zemědělství o dotaci na realizaci akce Kanalizace a ČOV 

aglomerace Jimramov, stoková sít Trhonice 

Zastupitelstvo rozhodlo podat žádost o dotaci na ministerstvo zemědělství na realizaci akce Kanalizace a 

ČOV aglomerace Jimramov, stoková sít Trhonice.                                             11-0-0 

 

     11. Přijetí dotace z ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015 

Na základě žádosti o dotaci jsme obdrželi z ministerstva kultury příslib dotace ve výši 200 000,- Kč 

z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015.  

Zastupitelstvo rozhodlo dotaci přijmout.                        11-0-0 

 

     12. Využití dotace z ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015 

Zastupitelé rozhodli využít dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón na rok 2015 na zrestaurování pavlače na radnici a uzavřít smlouvu na realizaci s panem 

Martinem Kovaříkem, akad. sochařem a restaurátorem. Nabídnutá cena za realizaci akce je 484 605,- Kč 

bez DPH.                                                                        11-0-0 

 

     13. Nákup pozemku p. č. 907 v k. ú. Jimramov 

Zastupitelstvo městyse Jimramov rozhodlo zakoupit od Římskokatolické farnosti Jimramov parcelu č. 

907 o výměře 194 m², ostatní plocha v k. ú. Jimramov. Pořizovací cena je 18,- Kč/m², tj.  

3 492,- Kč. Jedná se o pozemek podél místní komunikace v ulici Domky. Pozemek bude využit k výsadbě 

stromů.                                       11-0-0 

 

     14. Různé 

Starosta informoval zastupitele o zůstatku financí na účtech k 31. 12. 2014. Zůstatek za rok 2014 činí 

3 141 158,- Kč. 

 

Od 1. 6. 2015 na základě zákona o hospodaření s energií je nutno zajistit energetické štítky na budovy 

určené pro bydlení se vztažnou plochou větší než 250 m² v majetku městyse. 

 

 

Ze základní školy 

Logopedie v mateřské škole  

 

     Ve školním roce 2013/2014 vedoucí učitelka MŠ paní Ilona Veselá zpracovala projekt „Broučkovy 

logohrátky aneb Naslouchej, hraj si a vyslovuj“, který vyhlásilo MŠMT ČR v rámci Rozvojového 

programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014. V rámci 222 vybraných 

škol se naše MŠ se svým projektem umístila na 26. místě, což je rozhodně velký úspěch. Z celkové sumy 

34 664,- Kč  na projekt školka získala z ministerstva 23 918,- Kč, vlastní podíl školy činil 10 746,- Kč.  

     Projekt skončil 31.12.2014, do projektu se zapojily všechny pedagogické pracovnice MŠ a 

samozřejmě také všechny děti. MŠMT takovéto projekty podporuje, protože dítě v mateřské škole získává 

spoustu nových zkušeností, osvojuje si určité dovednosti, rozvíjí své schopnosti. Nejdůležitější 

schopnosti, které se v předškolním období velmi intenzivně rozvíjejí, jsou: schopnost lidské komunikace, 

schopnost mluvit, rozumět a naslouchat,   projevovat se a přiměřeně reagovat. Aby se mohly všechny tyto  

schopnosti úspěšně rozvíjet, potřebuje dítě bohatou slovní zásobu a hlavně správnou výslovnost. Bohužel 



v dnešní přetechnizované době přibývá dětí s vadnou výslovností i dětí, které mají problémy s 

komunikací, proto se mateřská škola rozhodla do tohoto rozvojového programu MŠMT zapojit.  

 

     Cílem projektu je: 1) Snížit počet dětí s nesprávnou výslovností a připravit děti pro snadný a úspěšný 

vstup do 1.třídy ZŠ 

                             - připravit dětí po stránce motorické: motorika rukou a mluvidel, grafomotorika   

                             - připravit dětí po stránce percepční: 

                                         a) vnímání zrakové:  postihnout detaily zrakem, vnímat detaily při pohybu 

mluvidel a při artikulaci hlásek 

                                          b) rozlišit detaily sluchem: fixovat hlásky v běžné řeči, vést děti k uvědomění 

si, kde danou hlásku neříkají nebo ji říkají špatně 

                                   2) Vytvořit podnětné a inspirující prostředí pro správný rozvoj řeči 

                             - komplexní péče o správný vývoj řeči zahrnuje také péči o obsahovou stránku řeči:    a) 

správnou výslovnost 

                        b) bohatou slovní zásobu 

                        c) správnou větnou stavbu             

                        d) samostatné vyjadřování 

                        e) logické myšlení 

Záměrným a cíleným cvičením jednotlivých oblastí se dítě stává šikovnější, vnímavější a v činnostech 

„dozrává“ rychleji. Velmi důležitá je správná výslovnost pro čtení a psaní. 

      

     Finanční prostředky z dotace byly použity k nákupu: 

- literatury s logopedickým zaměřením (Hrajeme si s řečí, Trpaslík v trávě spí, Co to tady cinká?, 

Rozvoj myšlení a řeči, Veršované rozcvičky, Rozhýbané básničky, Hrajeme a zpíváme pohádky, …) 

- motivačních a tematických obrázků (Velké logopedické pexeso 1, 2, 3, Obrazový materiál Nová 

DIDA 1, Maxipexeso, Logopedické a naučné kartičky, Dějové posloupnosti, Citoslovce, Vyprávěj podle 

obrázků, …) 

- didaktických her a pomůcek (Emoce, Barvy a počty, rámečky a soubory úkolů Logico Primo) 

- počítačových programů (Hrajeme si a učíme se) 

- vzdělávacích her (Rozhýbej svůj jazýček, Chytrá mašinka, Nakupování, Autobus, Rodinky) 

 Seva, Maxi block, Barevné mozaiky, Šroubovací mozaiky, Umění hrou – Motýlci, Postavičky, Tvořivé 

dítě, …) 

- výtvarného materiálu (pastelky, voskovky, keramická hlína, barevné papíry, omalovánky). 

 

     Ačkoliv finance byly vyčerpány ke konci roku 2014, na který byla dotace poskytnuta, materiály budou 

samozřejmě sloužit dětem i nadále při logopedické prevenci, kterou mohou paní učitelky s dětmi 

praktikovat. 

 

Leden – měsíc sněhuláků 

            Vánoce už jsou za námi, před námi pololetní vysvědčení = chuť do učení minimální. Proto jsem 

na tento měsíc pro 3.a 5.ročník vyhlásila nový projekt – Leden – měsíc sněhuláků. Sněhu poslední dobou 

moc nemáme, a tak jsme si poradili jinak. Sněhuláci teď na nás číhají prostě všude. Děti je vytvářely 

určenou technikou (zažehlování vosku, kašírování, látka), ale daleko víc je bavilo připravit si doma svůj 

originální materiál a ve škole v pracovní výchově pak vyrobit svého vlastního Sněhouše. To bylo nápadů! 

Sněhuláci z CDéček, ze dřeva, obilí, sena, rýže, vaty, koření…dokonce i jedlí sněhuláci z jablíček, 

marcipánu či zmrzliny. V ostatních předmětech zase počítaly slovní úlohy se Sněhulačkou nebo 

popisovaly části těla malého Sněhuldy v angličtině. I diktáty byly zajímavější, když v nich děti hledaly 

různé části sněhuláka. Vůbec všechno jsme „svedli“ na sněhuláky. Kouzelné básničky a veselé příběhy 

nás určitě rozesmějí ještě za několik let. 

A proč vlastně děláme různé projekty? Věřte mi, že je to velká spousta práce, ale mně se to vždy 

vyplatilo. Nechci „jen učit“, ale snažím se děti povzbuzovat, podporovat jejich přirozenou zvědavost a 



nadšení pro poznávání něčeho nového. Naučím je vlastně všechno, co mám v plánu, ale jde to tak nějak 

lehce a příjemně! 

Uspořádám určitě i výstavu všech prací, aby každý viděl, jak šikovné a skvělé děti máme.                                                                                                                                       

                                                                                                Hana Buršíková  třídní učitelka 

         

 

Konečně teplo 

 

     Po šesti letech snažení se Městysi Jimramov, zřizovateli místní školy, podařilo získat dotaci na 

zateplení budovy 2. stupně, která v příštím roce „oslaví“ 30 let od svého otevření. Za tu dlouhou dobu už 

budova značně utrpěla na svém vzhledu i funkčnosti.  

     V parních letních dnech, kdy od rána pražilo slunce do oken tříd, se v nich téměř nedalo dýchat, 

v zimě nám netěsnícími okny větřík načechrával záclony a vytopit třídy na předepsanou teplotu bývala 

často obtížná a při stále stoupajících cenách energií i dost drahá záležitost. 

     Podobné problémy měla i budova školní jídelny s tím rozdílem, že v parných dnech tady byl příjemný 

chládek, kdežto v zimě pouze velká a ještě větší zima. Výhodou bylo, že se zde proto strávníci zase tak 

moc nezdržovali a rychle spěchali do tepla. Těmto problémům nyní „odzvonilo“. 

     Díky dotaci a vlastnímu podílu městyse a práci firmy V&K, která projekt realizovala, máme nyní ve 

škole nová okna, zateplenou půdu a stěny obou budov a navrch ještě novotou zářící fasádu. Samozřejmě 

se to neobešlo bez problémů, protože veškeré práce probíhaly za běžného provozu školy.  

     Žáci i učitelé se různě stěhovali do částí, kde se zrovna nepracovalo, s pracovníky firmy se potkávali 

na chodbách, hluk narušoval výuku, spojovací chodba mezi budovami, která zkracuje cestu do jídelny i 

mezi budovami 1. a 2. stupně, byla téměř jedno pololetí „obsazena“ materiálem i stavebníky. Občas došlo 

i k ostřejší výměně názorů mezi vedením školy a firmou. Díky kompromisům z obou stran byly veškeré 

plánované práce zdárně dokončeny.  

     Teď už je vše za námi a díky zřizovateli si můžeme hned první zimu pochvalovat krásně vytopené 

budovy, příjemné posezení při obědě v teple školní jídelny, můžeme odložit teplé zimní svetry ve třídách 



a jako bonus nakonec si dopřejeme spolu s obyvateli i návštěvníky našeho městečka příjemný pohled na 

pěkný venkovní vzhled celého školního areálu. 

     V budoucnu se určitě také budeme radovat, že většina peněz z rozpočtu školy nepadne na energie, a 

tak budeme moci přemýšlet o tom, jak tyto peníze použijeme na vylepšení vnitřního interiéru školy, který 

to už za těch 30 let nutně potřebuje. Věříme, že tímto počinem rekonstrukce školy ještě nekončí a že na 

nás, hlavně tím však myslím na žáky, bude zřizovatel pamatovat i nadále.  

 

                     
 

                     
 

 

 



Z historie 

Vypsáno z kroniky 

 Stalo se před 90 roky (1925) 

            23. srpna 1925 byl na náměstí v „Horním 

rynku“ slavnostně odhalen pomník vojákům 

padlým a zemřelým v 1. světové válce. Tvoří jej 

jehlanec z leštěného mramoru s vyrytými jmény 

obětí války a podstavec z tvrdého hořického 

pískovce. Byl zakoupen u firmy Semerák 

v Olomouci za 13 tisíc korun.   

            29. června zemřel jimramovský rodák Ing. 

Emil Mašík, profesor České vysoké školy 

technické v Brně. Byl to odborník na železniční 

stavby. O tom, že byl uznávaným odborníkem, 

svědčí i to, že nekrolog byl otištěn v Lidových 

novinách. Článek opsal kronikář do kroniky.  

            26. července vyhořela chalupa Josefa 

Ondráčka č. p. 167 (pod měšťankou). 

Občané Dolní ulice, kteří už obnovili své domy po požáru v roce 1923, žádali o vybudování 

kanalizace, protože tato ulice „odpadovými vodami z celého horního městyse  trpí“. Výstavba však byla 

zatím odložena. 

            Poštmistr Jan Pleský zavedl soukromé poštovní autobusové spojení s Novým Městem a Poličkou.  

 

            Kinematografická společnost Sokola 

získala licenci na promítání filmů.    

          Koncem roku byl předán do užívání 

nový železobetonový most na Benátky. 

Regulace byla provedena od mostu dolů.  

            V Mostní ulici byl přestavěn dům č. p. 

122 – Trávníčkovo.  

            Vedle měšťanské školy byl postaven 

obytný dům s cementárnou č. p. 143 – Josef 

Veselský. 
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Stalo se před 80 roky (1935) 

 Zima byla, jak má být  - se sněhem, mrazy a ledy na řece. Ranní mrazy a sněhové vánice byly i 

v květnu, dokonce ještě 21. května  byl silný noční mráz.    Mráz byl také z 8. na 9. červenec, „což 

nepamatují ani nejstarší, neboť se mělo za to, že aspoň 2 měsíce v roce, totiž červenec a srpen, jsou bez 

nočních mrazů v naší krajině“. Srpen byl velmi suchý, rovněž i září - vysychaly studny.  30. a 31. srpna se 

znovu dostavil mráz, pak ještě 10. až 12. září byly silné mrazy, „které zvláště brambory spálily a tím 

úrodu bramborů nesmírně poškodily.“  

 Prezident Masaryk měl 85 let: „85. narozeniny pana presidenta byly slavností všech. Již 6. března  

ozdobeny byly domy prapory; večer týž den zapálil hasičský sbor o 19. hodině na Kabačce srovnanou 

hranici dříví, při jejímž plápolu proslovil náčelník sboru br. F. J. Rybář oslavný proslov, zakončený 

voláním slávy tatíčku presidentovi a zapěním státních hymen. 7. března pořádány byly v obou kostelích 

slavnostní bohoslužby a o 11. hod. konána byla slavnostní schůze obecního zastupitelstva na radnici za 

přítomnosti úřední z pošty, důchodové kontroly, četnictva a četného počtu občanů. Schůzi zahájil starosta 

obce Karel Bukáček, rovněž i proslov přednesl, který zakončil, když přítomní povstali, přáním: „ Račiž 

všemohoucí Hospodin  dopřáti našemu milovanému panu presidentovi dlouhá léta života a zdraví ku 

rozkvětu našeho státu a blahu milého národa našeho.“ V tom smyslu odeslán byl kabinetní kanceláři p. 

presidenta holdovací telegram. Sluší se poznamenati, že zasedací síň radnice byla pěkně vyzdobena 

obecním tajemníkem p. Jaroslavem Karasem. Všeobecnou slavnosť pak na oslavu 85. narozenin p. 

presidenta uspořádala místní osvětová komise za součinnosti všech kulturních složek v katolickém domě, 

poněvadž před dvěma roky podobná slavnost při oslavě státního svátku pořádána byla v sokolovně, a bylo 

dohodnuto, že používání místností při společných slavnostech se bude střídati. Slavnost byla zdařilá, 

zahájená byla předsedou m. o. k. panem Trefulkou, ředitelem měšťanské školy, zpěvy střídaly se 

s přednesem básní. Nejlepším číslem programu byla přednáška p. Jar. Šimsy, redaktora z Prahy, bývalého 

knihovníka p. presidenta, která se velmi líbila, vylíčil přednášející pana presidenta jako pravého filosofa, 

demokrata a státníka. Účastenství bylo veliké, bez rozdílu vyznání, z místa i vesnic, ač před počátkem 

slavnosti přímo zuřila  hrozná sněhová vánice a bouře.“  

 19. května byly volby do Národního shromáždění a Senátu a 26. května do zemského 

(moravského) a okresního zastupitelstva. Kronikář připravil tabulku o výsledcích sedmi nejdůležitějších 

stran (republikáni, sociální demokraté, národní socialisté, komunisti, lidovci, živnostníci a fašistická 

obec), ale čísla do ní bohužel nedoplnil. Byly to poslední svobodné volby 1. republiky. 

 Podle Wikipedie získala v Poslanecké sněmovně nejvíce hlasů Sudetoněmecká (Henlainova ) 

strana -15,18% před republikány 14,29% (Rudolf Beran), ČSSD 12,55% (Hampl) , komunisty 10,32% 

(Gottwald), národními socialisty (Klofáč) a lidovci (Šrámek). Podobně získaly strany mandáty i v Senátu. 

 21. července pořádala TJ Sokol spolu s agrárním dorostem a hasiči slavnost stého výročí státní 

hymny Kde domov můj. Po průvodu a proslovech před radnicí byl vlastní program na cvičišti sokolovny.  

 V „Jírově bořince“ byla 18. října nalezena oběšená Vojtíšková od Žabárny. Byla to řádná žena a 

„asi tak učinila v náhlém pomatení mysli“.   

 Nákladem okolo 6 tisíc korun byl dán do pořádku obecní chudobinec na Benátkách (místnosti 

byly „vypalachovány“ a nahozeny maltou, střecha byla pokryta eternitem).  

 Okresním úřadem byly v tomto roce přislíbeny stavby, které by byly pro Jimramov velmi 

prospěšné: vydláždění silnice od Horky po most na Poličku, přeložka silnice k Novému Jimramovu místo 



tehdejší Urbanovou uličkou a Panskou ulicí a opět stavba železniční dráhy Litomyšl, Polička, N. Město. 

Pro nedostatek financí se stavby bohužel neuskutečnily.  

             ***************************** 

 

 

Pamětní kniha obce Trhonice  -   pokračování 

První světová válka 

 

     26. července 1914 začala 1. světová válka. Schopní muži museli na vojnu, doma zůstali starci, ženy a 

děti. Koně byli odvedeni též, ve vsi zůstalo jen málo starých koní, proto se muselo hodně tahat dobytkem. 

První výzvou narukovali: Bukáček, Břeň Václav, Dvořák Josef, Fajmon Ignác, Filipi Jan, Jílek Václav, 

Jukl Adolf, Jukl František, Kovář Josef, Mlynář František, Nečas Josef, Poul František, Procházka Jan, 

Škraňka František, Tobiáš Josef, Teska František, Tomšů Josef, Tomšů František. 

Na podzim 1914 narukovali: Dobiáš František, Fajmon Josef, Hakl František, Hlouš Josef, Michek 

Alois, Mitáš Ignác, Poul Josef, Puchar Petr, Sláma František. 

Na jaře roku 1915 narukovali: Bobek Justin, Dudek Josef, Ehrenberger Josef, Jukl Josef, Lidmila Josef, 

Mlynář Tomáš, Šesták Adolf, Štursa František. 

Na podzim 1915 narukovali:  Ehrenberger František, Fajmon Josef, Chládek Josef, Jukl Karel, Jukl 

Tomáš, Kašpar František, Mitáš Josef ml. 

Roku 1916 narukovali 50-ti letí: Mitáš Josef, Šesták Leontýn, Tobiáš Josef. 

Roku 1917 narukovali 18-ti letí: Dudek Bohumil, Jílek Josef, Lidmila Josef, Šesták Alois. 

Roku 1917 narukovali: Entner, Federsel Bohumil, Paulů Čeněk. 

 

     Protože válka trvala dlouho a nebylo dostatek potravy pro vojsko a koně, začal stát rekvírovat ve 

vesnicích obilí, seno, vepřový a hovězí dobytek, máslo a maso z domácích zabitých prasat. Každému 

vypočetli, kolik musí mít nutně na svou obživu a dobytku na krmení. Ostatní odebrali za stanovenou 

cenu, rozumí se, že  malou. Proto byli lidé nuceni ukrývat zásoby mouky a obilí, aby měli co jíst, neboť 

co jim bylo měřeno, nestačilo k životu. 

     Ve mlýnech se muselo mlet jen na lístky a každý mlýn byl pod přísnou kontrolou. Když našel 

kontrolor obilí ve mlýně bez povolení, hned ho zabavil a hrozil ještě mlynáři pokutou. Jíst se chtělo 

každému, a tak se nařízení obcházelo všelijak. Když půjčil mlynář lístek, zavezlo se hned na něj podruhé 

a nemusel mít už obavu. Ze mlýna musel mít každý potvrzení, když vezl mleté, že je to mleto na lístek, 

aby mu to četník nezabavil. Kdo neměl pole, dostával lístky na mouku, na chleba, na maso a omastek. Na 

cukr a petrolej dostávali lístky všichni. Příděl na jednu osobu na týden byl 1,20 – 1,40 kg mouky a 1 kg 

cukru a omastku na měsíc. Protože se obilí pro vojsko stále nedostávalo, začal stát rekvírovat pomocí 

vojáků. Do vesnice bylo vysláno asi šest vojáků a s nimi musel chodit starosta od čísla k číslu a hledat 

schované obilí. Co našli, to vzali a ještě postižený zaplatil pokutu. 

     Ke konci války byla o všechno velká bída. Jak o živobytí, tak o šatstvo a obuv. Předválečného zboží 

bylo málo a bylo moc drahé. Konečně přišel konec války. Vždyť obyčejná cívka nití byla za 25 – 30 Kč. 

Válečné papírové padělky nestály za nic a byly také drahé. 

 

V 1. světové válce padli nebo následkem války zemřeli: 

Jméno                   rok.nar.    stav       povolání        padli dne          kde                pozůstalí 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Břeň Václav           1882        žen.       dělník            2.3.1917          Tyroly           Josefa + 2 děti 

Dudek Josef           1897        svob.     syn rolníka    28.10.1916      u Gorice 

Ehrenberger F.       1898        svob.     krejčí             1919                 Slovensko 



Filipi Jan                1873        žen.        rolník            31.10.1915      Srbsko          Josefa + 6 dětí 

Fajmon Ignác         1876        svob.      kočí                                        zemřel doma 

Hlouš Antonín       1898        svob.      řezník            24.5.1917         v Itálii 

Hlouš Josef            1893         svob.     kočí               17.3.1915          v Haliči 

Michek Alois         1893         svob.    syn rolníka    27.6.1915          v Rusku 

Puchar Petr            1894         svob.     syn rolníka    3.10.1915         v Rusku 

Sláma František      1893        svob.    syn rolníka    7.7.1915            u Wikoraz 

Tobiáš Josef            1877        žen.      kočí                16.10.1914       v Uhrách       Anna + 2 děti 

Tomšů Josef           1885        svob.     syn rolníka    17.6.1916          v Rusku 

Teska František      1878        žen.       chalupník      1917                                       Anna + 4 děti 

 

Do naší obce se vrátili jako legionáři: 

Josef Poul č. 4 – francouzský, Hynek Mitáš č. 14 – francouzský, František Jukl č. 38 – ruský, František 

Petrásek č. 4 – ruský (přiženěný z Korouhve). 

 

     První volba obecního zastupitelstva v naší obci konaná po 1. světové válce byla 11.7.1919. Starostou 

byl zvolen František Mlynář č. 31, náměstkem František Sláma – bývalý starosta, radní Antonín Hlouš 

z Benátek – hostinský, Justin Bobek č. 19 a 9 členů výboru. 

     Za úřadování bývalého starosty Františka Slámy byl prodán ve veřejné dražbě v únoru 1919 obecní 

hostinec č. 21 za 12 050 Kč koupený Františkem Kynclem, řezníkem z Oldříše. 

     V r. 1920 byla do naší obce zavlečena slintavka. Byla by se omezila jen na několik čísel, ale vypukl 

oheň u Michků č. 18. Shořelo hlavní stavení a chlévy. To bylo příčinou roznesení slintavky po obci. Bylo 

jen málo čísel, kde nebyla. 

     Nově zvolený starosta František Mlynář úřadoval troje období po 4 letech až do 1.11.1931. Za jeho 

funkčního období bylo postaveno hasičské skladiště, byla koupena dvouproudová hasičská stříkačka v r. 

1924. Stará stříkačka byla prodána do Polomi za 2 500 Kč a místní hasičský sbor dostal od nich čtvrtni 

piva. Byl koupen nový zvon na kapličku. 

     28. října 1929 přišla velká katastrofa na lesy. Napadlo hodně mokrého sněhu a ostatní dodělal vichr. 

Lesy byly tak zničeny, že z velkého kusu se vybrala kladka sotva 3 m dlouhá. Toho roku byly velké 

mrazy až -38 - -41 stupňů Celsia. Většina ovocných stromů zmrzla, zvlášť v nižších polohách a při vodě. 

Zajíci chodili až do vsi a zahrad, co bylo sněhu, a okousali, co se dalo. Rok před touto kalamitou se v naší 

obci stalo neštěstí, které si vyžádalo život zdejšího hospodáře Josefa Puchara z č. 11 – velitele hasičů a 

otce 3 dětí ve věku 9 a dvojčata 4 roky. Stalo se to takto: Chládkovi č. 6 vozili hnůj na saních a měli 

vyvezenou fůru na kopečku. Tu jejich krmič vzal za oj vytažených saní a ty se rozjely prudce k silnici a 

on s nimi. Puchar šel po silnici, a když to viděl, tak skočil pomoci. Krmič se svalil za Kovářovou 

chalupou do potoka a saně plnou silou vrazily do stěny hostince č. 3 ojí do okna. Puchara přirazily ke zdi 

a zabily. 

     Roku 1930 a ještě roku následujícího se stále zpracovávalo polámané dřevo. Domácí dělnictvo na to 

nestačilo, proto byli povolání dělníci ze Slovenska a z Podkarpatské Rusi. Nejhůře byly postiženy lesy ve 

stáří 40 roků. Dřevo padlo tak v ceně, že cena byla mnohdy nižší než výrobní. Zpracovávání 1m3 dřeva 

stálo 10 Kč a za tři roky se prodávalo za 9 Kč. 

     V r. 1932 přišla zase pohroma na lesy. Byly stálé mlhy, přitom mrzlo a rostlo jíní na stromech, které 

pod ohromnou tíhou praskaly. Co zůstalo ušetřeno z předešlé katastrofy, bylo nyní poničeno. 

                                   **************************************** 

 

 

 



 

„Údolí krásných snů“ od Josefa Pavlíka – pokračování 

 

Březen. 

Je osmnáctého března 1883. Vilém píše Josefíně: 

„Slečno! 

Poezie, poezie – kéž bych Vám jedním dechem  mohl říci, co tím slovem cítím, co tím slovem vyslovuji – 

přeji Vám, vám, slečno, která z žen – jež jsem dosud seznal – jí, té spanilé poezii nejlépe porozuměla…“ 

     Vilém se vyznává z obdivu k Josefinině matce, která nejen  miluje verše, ale sama také básně skládá 

… Vilém zná některé, vždyť byl v Jimramově na prázdninách a byl u Břenků, paní Břenková se 

pochlubila a ukázala mu svůj STAMMBUCHBLÄTTER, do kterého psala vlastní verše. Verše psané 

srdcem. Opsal si některé. Vstane od stolu, jde ke skříni a přehrabuje se v papírech a časopisech. Někde 

zde přece musejí verše paní Břenkové být! Hledá, hledá, až konečně nachází bílé čtvrtky. Přebírá jednu 

po druhé, čte, pak se zamyslí nad jednou básní. 

 

DÍVKA  V JARU 

Jaro nastalo nám krásné! 

Svítí zlaté slunko jasné. 

Rozvíjí se kvítečka. 

Sedmikrásky, petrklíče, 

fialka a jiných více, 

z nichž bere med včelička … 

 

     Trochu prosté, nenáročné, ale lidsky upřímné, hodnotí nepřítomnou autorku a pospíchá, aby dopsal 

dopis, který chce ještě dnes odeslat. 

     Březnové slunce láká, přináší vzpomínky na jimramovské údolí, údolí krásných snů, jak jednou řekl 

Josefině na Štarkovicích. 

     Štarkovice. Zřícenina hradu nedaleko Jimramova. Několikrát tam byl sám. Jednou s Josefinou. 

Romantická krajina, máchovsky laděná, vyvolává stále tajuplnou, melancholickou náladu. Vzpomínka 

vyvolává novou vzpomínku, vzpomínky se řetězí do dlouhých řetězců, přecházejí jedna v druhou … 

Vzpomene na ples s Miluškou Topinkovou, na to, jak ho Miluška nechala, jak mu dala košem … Myslel, 

že se tehdy zblázní. Napsal o tom i Josefině. Někdy v únoru psal a Josefina stále mlčí … Proč mlčí? Proč 

se zlobí? Že napsal o Milušce? Komu jinému se měl svěřit? Aloisovi, rodičům? Jedině Josefina ho mohla 

v té chvíli pochopit a zdá se, že také nepochopila … Je zvědavý, zda na tento dopis odpoví … 

     A je tu nápad, aby ji pozval do Brna. Prošli by spolu pod Špilberkem, šli ulicemi sami a on by jí 

všechno znovu vyprávěl …, vyprávěl o tom, jak šel tančit do Ostrovačic pln nadějí a vracel se celý 

nešťastný. Jaký to byl ples! Hostinec statkáře Dufka bálově vyzdoben, všude po stěnách plno smrkových 

větví s pentlemi, bílé, prostřené stoly, svátečně oděné selky, plno chasy. Venku mrzlo, až praštěly šindele 

na střechách, ale v hostinci bylo útulno. 

     Byla tam místní honorace – pan lesní, pan učitel, pan farář, pan doktor z Rosic, byly tu sestry 

Blažíčkovy, které Mrštíka pozvaly na ples. Tančil s nimi, ale nejvíce s Miluškou Topinkovou.  Obdivoval 

se jemným tahům obličeje sedmnáctileté dcery revírníka, jejím bystrým a vtipným odpovědím. Byl 

špatným tanečníkem, věděl to, a  přece celý večer chodil pro Milušku. Pokaždé při tanci se odhodlával, že 

jí vyzná lásku, až konečně učinil. Dostal košem … urazil se, rozhněval a provokativně opustil ples. Ještě 

dnes cítí urážku, které se mu dostalo odmítnutím. Napsal o tom Josefině a ona – neodepsala. Nevadí, ale 

pozvání do Brna učiní. 

     Vilém sedá znovu k dopisu a připisuje na volný lístek krásné pozvání na schůzku do Brna. 



                                                                                                                                                          Pokračování příště. 

Příspěvky čtenářů 

 

      Kamkoli tě povolá – kdy osud tvůj 

      nezapomeň na vlast drahou a rodný jazyk svůj! 

                                                                                              V tvém žití česká písnička 

                                                                                              nechť vždy tě doprovází, 

                                                                                              písnička, úsměv, kytička 

                                                                                              dají, co srdci schází. 

                                              ***************************** 

 

Ing. Ivan Fleischer 

Ze vzpomínek 

 

     Na pražském ústředí úřadu byl zaměstnaný jistý pan J. Pan J. měl neobvyklého koníčka. 

Shromažďoval vyřazené a nepojízdné automobily značky Wartburg. Z jednotlivých vraků skládal 

postupně funkční  pojízdný automobil Wartburg. A skutečně se mu podařilo jeden takový automobil 

sestavit. Vydal se s ním na STK a kupodivu uspěl a dostal osvědčení o technické způsobilosti vozidla.  

      Vypravil se proto Wartburgem s manželkou na výlet do Moravského krasu. V Moravském krasu je 

terén značně členitý a silnice se tomuto terénu musí přizpůsobit. Hned vede do kopce, hned z kopce, 

zatáčí se hned doprava, hned zase doleva. Při jedné takové jízdě z kopce se auto více rozjelo a manželka 

říká panu J. :  

„Brzdi !“ 

Nato pan J. : „Nejde to !“ 

Manželka : „Zatoč !“ 

Pan J.  : „Nejde to !“  

      Když se tak nekontrolovatelně řítil  z kopce,  vyjela ze zatáčky v protisměru nová Škoda Felicia a pan 

J. to se svým Wartburgem napálil přímo do nové škodovky.  Zdemoloval naráz obě auta a současně 

změnil životy a způsobil neštěstí pěti lidem.  

      Ve škodovce jel pan major se svojí milenkou. Pan major byl sice ve službě, ale vyrazil si s jednou 

vdanou paní  na freje. Takže prvním postiženým byl pan major, který byl pro závažné porušení 

vojenských řádů propuštěn z armády. Další postižená byla manželka pana majora, která se s majorem 

rozvedla, protože co  s chlapem, který je propuštěný z armády a ještě jí zahýbá s jinou ženskou. Třetí 

postižená byla milenka pana majora, protože jako s nevěrnou ženskou se s ní rozvedl její manžel, který 

byl čtvrtým postiženým. Konečně pátým postiženým nebyl paradoxně pan J., který to všechno způsobil,  

neboť u soudu se pan J.  prokázal platným osvědčením o technické způsobilosti vozidla pro silniční 

provoz a byl zproštěn viny. Takže pátým postiženým byl technik, který schválil Wartburg pana J., a vydal 

příslušné osvědčení  o tom, že je Wartburg způsobilý silničnímu provozu...    

                                         ************************************** 

Co tě nezabije, to tě posílí, aneb můj pád do Fryšávky 
     Je čtvrtek 6.3.2014. Je pěkné počasí, jedu na kole směr Jimramov. Podél silnice teče říčka Fryšávka. Říkám si, 

jak je na tom světě nádherně. Tu ucítím bolest v hrudníku a pak nic. Když se proberu (asi po dvou hodinách, jak 

jsem se později dověděla), vidím, že jsem ve Fryšávce a z kola je osmička (to z toho pádu, jak jsem spadla 

z dvoumetrového břehu do řeky). Cítím bolest v hrudníku a to takovou, že nejsem schopna vytáhnout kolo z řeky 

na silnici. Vtom vidím, jak jde po silnici pan Zobač. Zavolám na něho a prosím ho, jestli by mně pomohl vytáhnout 

kolo z řeky, že jsem dostala epileptický záchvat a spadla s kolem do řeky. Pomohl mně kolo dopravit do nejbližšího 

stavení v Jimramově k paní Vraspírové, asi 200 m vzdáleném od místa, kde jsem spadla. Pan Zobač mi ochotně 



pomohl. Tu dobu jsem si neuvědomovala. Kromě bolesti v hrudníku jsem  mokrá jako vodník a celý obličej mám 

od krve. Při pohledu na mě musel pan Zobač být ze mě hodně vykulený. Paní Vraspírová mi poskytla první pomoc 

a zavolala záchrannou službu. Tam jsem si vzpomněla, že mi chybí batoh a brýle. Zůstalo to ve Fryšávce. Batoh mi 

našli, ale brýle tam zůstaly. Záchranná služba mě odvezla do nemocnice v Novém Městě na Moravě. Tam mi zašili 

roztrženou  kůži na čele a tvář v oblasti čelistního kloubu. Na RTG zjistili, že mám přeraženou páteř a zlomené 

další čtyři hrudní obratle.  Druhý den, 7.3. v pátek, mě přepravil vrtulník do Fakultní úrazové nemocnice v Brně. 

Odpoledne mě připravovali na operaci páteře. Na operačním sále jsem ucítila bolest v hrudníku a pak zas nic. 

Probudila jsem se na JIP oddělení, kde mi bylo řečeno, že jsem dostala epileptický záchvat a operace se odkládá na 

pondělí 10.3.2014. Dále mi bylo řečeno: „Nehýbejte se, máte narušený páteřní kanál a hrozí ochrnutí“. Byly to mé 

dva dny, sobota a neděle, nejdelší v životě. Jen jsem si přála, aby mě v pondělí 10.3. zase nechytl epileptický 

záchvat, aby zas operaci nepřerušili. Cítila jsem, že mám obličej oteklý. Podívala jsem se do zrcátka, abych viděla, 

jak vypadám. Úplně jsem se lekla. Ještě že mě takto neviděly děti. Vypadala jsem jak barevný Quasimodo. Obličej 

byl černo-modro-hnědo-fialovo-zeleno-žlutý, včetně bělma v očích. Víčka mi natekla tak, že jsem je neotevřela a 

musela jsem si pomoci rukou, když jsem chtěla vidět. Kromě pěti zlomenin v páteři jsme měla zlomeninu vnitřní 

lebeční kosti, zlomeninu lícní kosti, zlomeninu spánkové kosti, zlomeninu pravé čelisti, v pravém  uchu jsem měla 

zlomené kůstky, které způsobily, že jsem na to ucho týden neslyšela. Měla jsem krvácení do mozku a to také 

způsobilo mé zabarvení obličeje, jelikož tam krev proudila přes pravé oko. V nemocnici v Novém Městě na 

Moravě měli obavy z páteře a v nemocnici v Brně zas měly obavy z hematomu v pravé části mozku, což jim 

ukázalo CT. 

Bylo pondělí 10.3. a mě odvezli na operaci. Záchvat mě nechytl a operace se zdařila. Obratel mi zpevnili šroubem a 

deskou. Po dva dni po operaci jsem musela ležet i v jídelně. Potom mi dali korzet a mohla jsem u jídla sedět. Když 

jsem v sedě na posteli dojedla, odsunula jsem stolek a postavila se na nohy. Poprvé od operace. Byla jsem šťastná, 

že mě nohy unesou a poslouchají. Moje nadšení však nesdílela zdravotní sestra. Když mě uviděla, že stojím, začala 

mi nadávat že spadnu. Řekla jsem jí, že nemám kam spadnout, že z jedné strany je postel a z druhé je stolek a mám 

korzet, tak páteř v ohrožení není.  Na JIP jsem byla týden a pak mě přesunuli na jiné lůžkové oddělení. Kromě 

tohoto úrazu ze dne 6.3. jsem měla ještě úraz ze dne 15.1., kdy jsem si způsobila dvojitou zlomeninu pravého 

ramene. Při vší snaze jsem s rukou nemohla hnout ani o jeden milimetr a nechápala proč. 10.3. jsem měla jít 

s ramenem na kontrolu do Nového Města na Moravě do nemocnice, kde jsem se chtěla na to zeptat. Osud to zařídil 

jinak a já ten den skončila na operačním sále. V Brně mi řekli, že s rukou nemohu hnout, jelikož mi přirostly svaly 

k lopatce a sama bych to neměla šanci rozcvičit. Lékaři nechápali, jak jsem mohla jezdit na kole a řídit jednou 

rukou. Řekla jsem jim, že jsem měla levou ruku tak unavenou, že jsme v ní neunesla ani prázdnou tašku, tak jsem 

nákupy vozila na kole, a i kdybych měla obě ruce zdravé a chytl mě epileptický záchvat, tak jsem v té řece skončila 

taky. Na pokoj, kde jsem ležela, přivezli křeslo s hydraulickou rukou. Do ní mi připevnili ruku, pokaždé v jiném 

úhlu, zvedli do výše, jak to bolest dovolila, nastavili na deset minut, pomalu zvedali ruku nahoru a dolů.Takto mi to  

dělali každý den třikrát. Ruka se mi rozhýbala a svaly natáhly. Snažila jsem si zvykat na korzet. Po čtrnácti dnech 

mě pustili domů. Byla jsem u přítele, který mi pomáhal zapínat korzet. Korzet mi začal způsobovat velké bolesti, že 

jsem ho přestala nosit a začínala pozvolna páteř zvykat na svůj vlastní korzet svalový. Po týdnu bez korzetu jsem 

začala mít silné bolesti v hrudníku, takové, že jsem nemohla dýchat. Myslela jsem si, že je to od hrudní páteře. 

Přítel mě nutil, abych si zavolala záchranku, že to bolestí nevydržím. Nechtěla jsem, ale nakonec jsem ho 

poslechla. Odvezli mě do nemocnice na internu. Tam zjistili, že jsem prodělala plicní embolii, plicní infarkt a 

z toho vznikl oboustranný zápal plic. Ještěže jsem přítele poslechla, jinak mě mohl najít ráno mrtvou?!? Po čtrnácti 

dnech mě pustili domů s tím, že si budu píchat injekce na ředění krve a potom budu brát léky na ředění krve. 

     A tak žiji zas běžný  život, jako před tím úrazem. Páteř zvykám na činnosti, na které byla zvyklá předtím, 

posiluji zádové svalstvo jízdou na kole a další běžnou praxí, beru léky na ředění krve a doufám, že už mě tento rok 

ani další roky nic takového nepotká. Snad jsem si to vybrala na kupu let dopředu.                               Naďa Šléglová 

 

                                                               ******************** 

 

 

 

 



                                                                Blahopřání 

Zde uveřejňujeme jubilanty, kteří nám k tomu dali písemný souhlas. 

Všem  jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví. 

 

13.3. paní Růžena Mašíková, Jimramov      81 let 

19.3. paní Josefa Vápeníková, Jimramov    85 let 

25.3. pan Oldřich Tušla, Jimramov             70 let 

30.3. paní Věra Nyklová, Jimramov            70 let 

  

                                                    1.4. paní Marie Pakostová, Jimramov               60 let 

                                                    2.4. paní Zdeňka Vetešníková, Jimramov          60 let 

                                                    2.4. paní Vladimíra Matonohová, Jimramov   60 let  

                                                    5.4. pan Karel Hrdlička, Benátky                      70 let 

                                                    8.4. pan Josef Menšík, Jimramov                      89 let 

                                                  13.4. paní Anežka Urbanová, Jimramov            82 let 

                                                  14.4. paní Alena Nedělová, Benátky                  60 let 

                                                  14.4. paní Eva Tobiášová, Ubušín                    50 let 

                                                  21.4. paní Jaroslava Boháčová, Ubušín           84 let      

                                                                                                         

 

Informace pro občany 

Vážení spoluobčané, 

Dostává se k vám první číslo Jimramovského zpravodaje v roce 2015. Dovolte mi, abych vám všem touto 

cestou popřál pevné zdraví a hodně pohody v celém letošním roce. 

Je třeba se ohlédnout za uplynulým rokem a připomenout si, co se v Jimramově událo. 

V loňském roce jsme obdrželi spoustu různých dotací, které se nám podařilo využít. V lednu 2014 bylo 

dokončeno zakrytí jimramovské hasičárny novou střešní krytinou za 256 tis. Kč. Na tuto akci jsme 

obdrželi z Kraje Vysočina dotaci 109 tis. Kč. S dalšími pracemi jsme vyčkávali, zda se nám podaří získat 

dotaci na zateplení základní školy, abychom měli na realizaci dostatečné finanční prostředky. 

Na jaře loňského roku byla vyměněna tělesa veřejného osvětlení v Sedlištích. Nová tělesa jsou úspornější 

a mají větší svítivost. Tato akce stála 223 tis. Kč a byla podpořena dotací z Kraje Vysočina částkou 112 

tis. Kč. 

Pro naše občany, ale i pro chalupáře a chataře, byly pořízeny kompostéry, které nám jistě významně 

pomohou v dalších letech snížit podíl biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu a tím i 

snižovat náklady na jeho odvoz.  Díky výběrovému řízení na dodavatele svozu komunálního odpadu a 

podstatnému zlepšení třídění odpadů v domácnostech mohlo dojít ke snížení „poplatků za popelnice“ ze 

700 Kč/osobu /rok na 600 Kč s platností od 1. 1. 2015. 

Pokračovali jsme v opravě kulturních památek. Za finanční podpory 200 tis. Kč z ministerstva kultury 

jsme opravili východní štít radnice a na hřbitově za evangelickým kostelem byly zrestaurovány pomníky 

Michalu Blažkovi a Vladimíru Chroustovi, které jsou rovněž kulturními památkami a jsou v majetku 

Městyse Jimramov. Celkové náklady na opravu kulturních památek činily 397 tis. Kč. Restaurátorské 

práce provedl akademický sochař a restaurátor Martin Kovařík, který v loňském roce zrestauroval i 



památník padlým v parčíku na Náměstí Jana Karafiáta. Kraj Vysočina nám na tuto akci přispěl částkou 39 

tis. Kč z celkových nákladů 79 tis. Kč. 

Dále jsme od Kraje Vysočina dostali dotaci určenou na archivaci elektronických dat ve výši 56 tis. Kč. 

Tato dotace byla využita především na pořízení nového serveru počítačové sítě, který nahradil starý, již 

dosluhující server. Celkové náklady na tuto akci činily 95 tis. Kč.  

S velkým štěstím se nám podařilo zajistit dotaci na dětské hřiště. Od ministerstva pro místní rozvoj jsme 

obdrželi částku 383 tis. Kč na pořízení multifunkční sestavy a lanové pyramidy. Celkové náklady na tyto 

2 velké prvky činily 547 tis. Kč. 

Na sklonku prázdnin bylo započato se zateplením ZŠ. Zateplení bylo podpořeno Státním fondem 

životního prostředí částkou 4 431 229 Kč z celkových nákladů 5 810 288 Kč. 

Koncem roku 2014 jsme pořídili zametací vozidlo. Pořízení tohoto vozidla bylo také podpořeno ze 

Státního fondu životního prostředí částkou 2 692 037 Kč. Celkové náklady činily 3 185 688 Kč.  

Finanční podporou ze stejného fondu byly v loňském roce zahájeny další 2 akce a to Regenerace 

zámeckého parku Bludníku a povodňový rozhlas. Obě akce budou dokončené na jaře 2015. 

Je zde ještě jedna dotace z Kraje Vysočina ve výši 147 000 Kč na opravu místních komunikací v Ubušíně, 

která bude využita v první polovině roku 2015. 

Mimo výše uvedených akcí jsme díky našim zaměstnancům mimo jiné vybudovali zastřešenou pergolu u 

ZŠ, která bude sloužit jako venkovní učebna a zastřešenou pergolu nad podiem u sokolovny. Na obě 

pergoly bylo použito řezivo z obecních lesů. V sokolovně na galerii byly vyměněny elektrorozvody, 

opraveny omítky a podlaha. Před zámkem byla upravena veřejná zeleň, včetně opravy odvodnění a 

dlažby. Na podzim jsme započali opravu plotu u parku Bludníku, která bude na jaře, jak nám počasí 

dovolí, pokračovat. 

V ulici Pavlovické byl instalován ukazatel rychlosti, který přispívá ke zvýšení bezpečnosti v Jimramově. 

Na Náměstí Jana Karafiáta v prostoru autobusových zastávek byla zřízena možnost bezplatného wifi 

připojení k internetu.  

A co se chystá letos? Kromě dokončení akcí jako Regenerace zámeckého parku Bludníku, dokončení 

povodňového rozhlasu a opravy místní komunikace v Ubušíně budeme především pokračovat v přestavbě 

hasičské zbrojnice v Jimramově a na základě přislíbené dotace z ministerstva kultury opravíme pavlač na 

radnici. Budeme žádat na ministerstvu zemědělství o dotaci na vybudování splaškové kanalizace 

v Trhonicích s připojením na jimramovskou ČOV. Pokud budeme úspěšní, měli bychom práce zahájit 

ještě v tomto roce. Dále prioritou zůstává příprava protipovodňových opatření v Jimramově do stádia, ve 

kterém budeme moci vše předat Povodí Moravy, jako budoucímu investorovi, který pak bude žádat 

ministerstvo zemědělství o dotaci. 

V tomto roce budeme též tvořit nový územní plán, který by měl ještě v tomto roce nahradit současný 

plán, který již nevyhovuje.     

Na závěr mi dovolte, abych touto cestou poděkoval všem občanům i chalupářům, kteří jakýmkoliv 

způsobem pomáhají udržovat a zlepšovat vzhled naší obce.                                     Josef Homolka, starosta 



                             
 

       
 

 

 



Zametací vozidlo 

Městys Jimramov pořídil do svého vozového parku malé zametací vozidlo. Jedná se o vozidlo německého 

výrobce, firmy NILFISK ADVANCE EPPINGEN GmbH s motorem Perkins. 

Vozidlo bude využíváno k pravidelnému úklidu komunikací za účelem snížení prašnosti. Vozidlo bylo 

pořízeno za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ve výši 2 692 037 Kč. Celkové 

pořizovací náklady činí 3 185 688 Kč.                                                                                    Josef Homolka 

           

                                                        

Dětské hřiště 

Městys Jimramov doplnil na dětské hřiště dva významné herní prvky. Jedná se o multifunkční sestavu a 

lanovou pyramidu. Celkové náklady na tyto prvky činí 546 604 Kč. Na základě žádosti o dotaci jsme na 

doplnění dětského hřiště obdrželi z ministerstva pro místní rozvoj částku 382 662 Kč.       Josef Homolka 

             



 

Tříkrálová sbírka 

Drazí přátelé, o druhém lednovém víkendu se u našich domů opět ozýval zpěv „My tři králové jdeme k vám.“ 

Přišli, zpívali a většinou neodešli s prázdnou. Do tříkrálových pokladniček se pro potřebné, kteří využívají služeb 

Charity ČR, podařilo v naší farnosti sesbírat finanční prostředky v těchto hodnotách: 

Jimramov 26.873,- Kč;  Jimramovské Pavlovice 4.810,- Kč; Míchov 4.550,- Kč; Sedliště 2.940,- Kč; Trhonice 5.218,- 

Kč; Věcov 11.640,- Kč. 

Kompletní výsledky ze všech mi svěřených farností jsou zveřejněny na našich webových stránkách 

www.farnostijimramovska.cz  Další výsledky, užití finančních prostředků apod. lze dohledat na internetových 

stránkách www.trikralovasbirka.cz. Tyto informace, včetně poděkování Ing. Jany Zelené, ředitelky Oblastní charity 

Žďár nad Sázavou, naleznete také na webových stránkách Městyse Jimramov. 

Děkuji všem, kteří se na sbírce jakkoli podíleli. Domy, jejichž veřeje nesou označení tří králů a letopočet 2015, 

nechť jsou nám všem znamením, že zde žijí dobří lidé.                                                                     P. Pavel Vybíhal, farář 

 

 

 

Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, 

jako mnohem více z té, kterou daruje. 

(Matka Tereza) 

 

Milí dárci a koledníci Tříkrálové sbírky, 
 
dovolte mi, abych Vám jménem Oblastní charity Žďár nad Sázavou upřímně poděkovala za pomoc a 
podporu při realizaci již patnácté Tříkrálové sbírky. 

Letošní výtěžek činil 2 645 194 Kč, což je o 122 568 Kč více než loni. 

Na realizaci sbírky se podílelo 76 asistentů a více než 1 700 koledníků. Celkem bylo rozdáno 458 

zapečetěných kasiček, z nichž bylo využito 415. Novými spolupracujícími obcemi se staly Mirošov, 
Dvořiště, Krásné a Stržanov. 
Velmi děkuji dárcům a koledníkům a všem, kteří se do sbírky v dnešní hektické době zapojili. Jsem 
vděčná za jejich ochotu, vstřícnost i trpělivost a za každý tón koledy „My tři králové jdeme k vám…“, jejíž 
slova se nesčetněkrát nesla našimi městy a obcemi. 
Finanční prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity jednak na podporu služeb pro naše 
uživatele, především na pokrytí nákladů, na které lze finance jen obtížně získat. Jedná se např. o 
rozšíření a obnovu vozového parku, díky tomu můžeme být velmi flexibilní a pomáhat v terénu, tedy 
přímo v domácím prostředí našich uživatelů a pacientů. Tříkrálové peníze slouží také jako finanční zdroj 
při případném výpadku dotací na služby, jako taková rezerva pro zajištění stávajícího provozu služeb. 
Samozřejmě část peněz vyhradíme na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. 

http://www.farnostijimramovska.cz/
http://www.trikralovasbirka.cz/


Ještě jednou mi dovolte, abych Vám všem poděkovala za Vaše zapojení v pomoci potřebným, ať již 

finanční, materiální či časové. Jsem ráda, že se kolem nás stále najdou lidé, kteří jsou ochotni nezištně 
pomáhat druhým. 

S díky a přáním všeho dobrého Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou 
Ve Žďáře nad Sázavou 23. 1. 2015 
 
Diecézní charita Brno                       DCHB – Oblastní charita Žďár nad Sázavou      tel. +420 566 626 040 
Oblastní charita                                Horní 22                                                               IČ 44990260 
Žďár nad Sázavou                           591 01 Žďár nad Sázavou                                   registrace 30.10.1996 MK ČR 
www.zdar.charita.cz                         zdar@charita.cz                                                   8/1-07-708/1996  
                                                         číslo účtu: 110889787/0300 

          

 
Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou rozšiřuje 

úřední hodiny pro veřejnost 
 

     Stejně jako předchozí roky se i letos rychle blíží zákonná lhůta pro podání daňového přiznání k dani 

z příjmů za zdaňovací období 2014. Termín pro jeho odevzdání v neprodloužené lhůtě je stanoven 

nejpozději na středu 1. dubna 2015. Jde-li o daňový subjekt, jehož daňové přiznání zpracovává a 

podává poradce (daňový poradce, advokát), lhůta   se    prodlužuje   do 1. července 2015. Podmínkou 

je, aby příslušná plná moc udělená poradci byla doručena místně příslušnému správci daně do 1. dubna 

2015. 

     Poplatníkům, kteří se rozhodnou osobně navštívit územní pracoviště finančního úřadu, jsou jeho 

pracovníci připraveni zabezpečit nezbytnou součinnost potřebnou k řádnému splnění jejich povinnosti 

odevzdat daňová přiznání.       

     Podání daňového přiznání, včetně jeho příloh, lze učinit též elektronicky, formou datové zprávy 

opatřené nebo neopatřené uznávaným elektronickým podpisem, a to ve tvaru a struktuře a za podmínek 

zveřejněných na webové adrese www.daneelektronicky.cz. Elektronicky lze daňové přiznání podat také 

prostřednictvím datové schránky. Daňové přiznání lze rovněž vyplnit na výše uvedené internetové 

adrese, přiznání vytisknout, podepsat a následně podat na územní pracoviště nebo jej doručit 

prostřednictvím poštovních služeb. 

     Od 1. ledna 2015 byl novelizován zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který v ust. § 72 odst. 4 uvádí, 

že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem 

uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen mimo jiné řádné a dodatečné 

daňové tvrzení učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně 

odeslanou elektronicky. Dále je v ust. § 74 odst. 4 daňového řádu uvedeno, že pokud vada podání 

spočívá pouze v tom, že podání bylo učiněno jinak než elektronicky, ačkoliv mělo být učiněno 

elektronicky, hledí se na něj jako na podání bez vady, ale daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit 

pokutu dle ust. § 247a odst. 2 daňového řádu ve výši 2 000,- Kč.  

     V rámci aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti bude zabezpečen pracovníky Územního 

pracoviště ve Žďáru nad Sázavou výběr daňových přiznání k dani z příjmů nejen na úřadě, ale i ve 

vybraných obcích. Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou rozšiřuje úřední hodiny a místa pro 

odevzdání daňových přiznání následovně: 

 

Úřední hodiny Územního pracoviště ve Žďáru nad Sázavou – oddělení vyměřovací:   

Od 09.03.2015 do 20.03.2015 

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

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

     - pátek               od 8:00   do 14:00 hodin 

Od 23.03.2015 do 01.04.2015 

     - pondělí až pátek  od 8:00   do 18:00 hodin 

http://www.zdar.charita.cz/
mailto:zdar@charita.cz


Úřední hodiny Územního pracoviště ve Žďáru nad Sázavou – podatelna 

 

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

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

     - pátek               od 8:00   do 14:00 hodin 

 

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

  

                                           místo výběru                                 den                    čas 

Nové Město na M. prostory městského úřadu  11.03.2015  8:00 – 16:00 hodin 

   prostory městského úřadu              25.03.2015    8:00 – 16:00 hodin 

Jimramov  prostory úřadu městyse  18.03.2015 8:00 –16:00 hodin 

Pracovníci ÚzP nebudou v těchto obcích vybírat daňové povinnosti v hotovosti. 

Jak správně zaplatit daň z příjmů: 

 Převodem z účtu u peněžního ústavu na účet Finančního úřadu pro Kraj Vysočina: 
FO - číslo 721-67626681/0710, variabilní symbol – rodné číslo poplatníka, 

PO – číslo 7704-67626681/0710, VS – IČ PO, konstantní symbol – 1148 

 Poštovní složenkou, která je k dispozici na každém poštovním úřadě. Použití této složenky je 
zpoplatněno dle ceníku poštovního úřadu. 
 

 V hotovosti na pokladně Územního pracoviště ve Žďáru nad Sázavou, a to v následujících 
pokladních hodinách: 

 pondělí a středa    8:00 - 17:00 hodin 
 23.03. – 27.03.2015 (každý den) 8:00 - 17:00 hodin 
 30.03. – 01.04.2015 (každý den) 8:00 - 17:00 hodin 

 

Případné další informace k výběru daňových přiznání mohou poplatníci získat na telefonním čísle 566 

652 311. 

                                                                                           
 

INFORMACE PRO VLASTNÍKY LESA, KTEŘÍ TĚŽÍ DŘEVO 

 

Nařízení č. 995/2010 ukládá hospodářským subjektům (v ČR představované vlastníky pozemků a dřevin 

na nich rostoucích, pokud jsou předmětem těžby a uvádění na trh, a dovozci ze zemí mimo EU) povinnost 

založit a udržovat tzv. systém náležité péče. 

 

Tento dokument musí zahrnovat tyto 3 prvky (viz čl. 6 Nařízení): 

 přístup k informacím, které se týkají dodávek dříví na trh, 

 posouzení rizik uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na 

trh, 

 zmírnění zjištěného rizika v případě, že zjištěné riziko uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo 

dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh není zanedbatelné. 

 

Kromě systému náležité péče musí vlastník lesa odevzdávat informace o výsledcích svého hospodaření 

podle vyhlášky č. 285/2013 Sb. (v režimu § 40 lesního zákona, č. 289/1995 Sb.) do Centrální evidence 

systému náležité péče, jejímž správcem je rovněž ÚHÚL. Data lesní hospodářské evidence (LHE) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:CS:PDF
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/predpisy-mze-neucinne/_prezentace_cz_mze_legislativa_pravni-predpisy-mze_predpisy-mze-neucinne_vyhlaska-c-285-2013-sb.html
http://eagri.cz/public/web/uhul/legislativa/100051800.html
http://eagri.cz/public/app/uhul/cesnap
http://eagri.cz/public/app/uhul/cesnap


odevzdává ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. orgánu státní správy lesů na obec s rozšířenou působností 

(ORP). 

Zdroj: http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narizeni-o-dreve/system-nalezite-pece 

Podle lesního zákona (289/1995 Sb.) se odevzdá vyplněný formulář do centrální evidence (místně 

příslušný obecní úřad ORP, tj. orgán státní správy lesů, Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor 

stavební a životního prostředí) za uplynulý kalendářní rok do konce března.  

 

Rozsah a způsob předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní 

správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh stanoví vyhláška č. 285/2013 Sb.  

 

Tiskopis Lesní hospodářské evidence pro potřeby centrální evidence a tiskopis s pokyny k vyplnění 

formuláře naleznete na webu 

 

http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narizeni-o-dreve/system-nalezite-pece 

 

Odborní lesní hospodáři by měli být součinní při vyplňování a odevzdávání LHE vlastníky lesů (plnění 

zákonných povinností) dle pokynů pro vyplnění formuláře LHE a dále při metodické pomoci vlastníkům 

lesů při zavádění systému náležité péče. 

 

Kontakt:  

Ing. Tomáš Pištěk, odbor stavební a životního prostředí, MÚ Nové Město na Moravě 

t :   +420 566 598 407 

m : +420 727 942 357   

f :   +420 566 598 305  

e : tomas.pistek@meu.nmnm.cz  

                                                  
 

 

Městys Jimramov se zapojil do projektu Zdravé stromy pro zítřek, jež umožňuje 

získat zdarma hodnocení stavu vzrostlých stromů a ukázkové ošetření arboristy, 

kteří vlastní  

mezinárodní certifikát European Tree Worker (ETW). Do projektu byla přihlášena lípa velkolistá rostoucí na 

výjezdu z Jimramova u silnice směřující na Nový Jimramov, která má špatný zdravotní stav. 

http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narizeni-o-dreve/system-nalezite-pece
http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narizeni-o-dreve/system-nalezite-pece
mailto:tomas.pistek@meu.nmnm.cz


Naše lípa velkolistá byla hodnotící komisí vybrána pro ukázkové ošetření, které umožní Nadace Partnerství, 

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu o. s., Mendelova univerzita v Brně a Lesy ČR. Ošetření stromu bude 

provedeno na jaře letošního roku. 

 

 

 

 

MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 

Konečné výsledky soutěže obcí MY TŘÍDÍME NEJLÉPE v Kraji Vysočina za rok 2014 se obec Jimramov umístila 

na 13 místě (ze 132 obcí od 501 – 2000 obyvatel). 

 

 

Poř.  NÁZEV_OBCE 
výtěžnost 

4Q

body 

4Q 

výtěžnost 

1Q

body 

1Q 

výtěžnost 

2Q

body 

2Q 

výtěžnost 

3Q
body 3Q 

výtěžnost 

celkem

body 

celkem

1. Dobronín 154 254 147 227 143 243 172 272 616 996

2. Březník 171 226 126 165 154 244 164 235 615 870

3. Sněžné 161 202 138 169 184 231 210 259 693 861

4. Štoky 130 200 119 188 117 174 163 240 529 802

5. Větrný Jeníkov 146 190 130 173 149 206 167 225 592 794

6. Věcov 123 178 116 173 144 211 152 217 535 779

7. Trnava 122 202 121 191 139 219 135 165 517 777

8. Polnička 120 200 106 176 127 197 132 202 485 775

9. Kralice nad Oslavou 132 173 109 151 143 222 155 225 539 771

10. Hartvíkovice 146 185 122 156 153 204 165 220 586 765

11. Opatov 115 157 102 148 165 230 160 227 542 762

12. Radostín nad Oslavou 118 179 128 180 124 186 149 214 519 759

13. Jimramov 89 159 80 140 140 220 165 235 474 754

14. Sobíňov 129 174 109 169 143 202 139 202 520 747

15. Obrataň 114 168 116 172 130 196 154 207 514 743

16. Malý Beranov 108 177 99 159 115 196 125 208 447 740

17. Jámy 127 184 97 146 128 197 140 210 492 737

18. Libice nad Doubravou 127 227 91 135 113 166 136 203 467 731

19. Nové Veselí 89 136 101 155 133 200 160 236 483 727

20. Mohelno 113 173 95 155 118 198 112 192 438 718

21. Nová Ves u Chotěboře 138 187 126 168 129 178 138 184 531 717

22. Sázava 92 146 101 141 140 211 150 216 483 714



 

 

Pozvání 

 

              
 

 

 

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

Vydává Úřad městyse Jimramov  pod registračním číslem MK  1292    

 

http://www.jimramov/
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