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Přítomni : Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďu-
riš Milan, MgA. Frömmel Václav, Hejtmánek Oldřich, Ing. 
Homolka Josef, Hrdlička Radek, Just Jiří, Mgr. Křížová 
Věra, Ing. Lorencová Ivana, Pachovská Dana, Petrásová 
Renata, Vojta Petr (13)

Omluveni: Ing. Petr Jan, Sedláková Petra (2)

Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastu-
pitelstvo je usnášeníschopné.
   
1. Schválení programu jednání
Program byl rozšířen o následující body:
-  Žádost Vodovodního spolku v obci Sedliště u Jimramo-

va, z.s. 13-0-0
Nákup promítacího plátna do jednacího sálu městyse
 11-0-2

(J. Just, Ing. J. Homolka)
Anketa – náměstí Jana Karafi áta a přilehlého okolí – vy-
pracovaná paní xxx   11-0-2

(J. Just a Ing. J. Homolka)
Program jednání byl doplněn o výše uvedené body a bylo 
upraveno pořadí projednávání.
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Složení slibu člena zastupitelstva
4. Nákup a prodej pozemků
5. Vodné a stočné
6. Projednávání návrhu rozpočtu městyse Jimramov na 

rok 2020

7. Pověření rady narovnáním rozpočtu roku 2019
8. Žádost Vodovodního spolku v  obci Sedliště u  Jimra-

mova, z.s.
9. Nákup promítacího plátna do jednacího sálu městyse
10. Anketa – náměstí Jana Karafi áta a přilehlého okolí – 

vypracovaná paní xxx   

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byli zvoleni MgA. Václav Frömmel 
a paní Renata Petrásová 11-0-2 

(MgA. Václav Frömmel, Renata Petrásová)

3. Složení slibu člena zastupitelstva
Pan MgA. Václav Frömmel složil slib člena zastupitelstva.

4. Nákup a prodej pozemků
Zastupitelstvo městyse projednalo a  schválilo nákup 
a prodej následujících pozemků:
a) Prodej parcel p. č. 31/2, ostatní plocha, ostatní komu-

nikace,  o výměře 209 m2 p. č.  681/75, ostatní plocha, 
ostatní komunikace,  o výměře 72 m2 p. č. 44/3, travní 
porost,  o výměře 74 m2 vše v k.ú. Ubušín, manželům 
Josefovi a Jaroslavě Bártovým, Křib 1807, 560 02 Česká 
Třebová, do společného jmění. Celková výměra prodá-
vaných pozemků je 335 m2 za cenu 30,- Kč/m2. Celko-
vá cena činí 10.650,-Kč. Pozemky jsou žadateli dlouho-
době využívány a zaploceny. Pro Městys Jimramov jsou 
tyto pozemky nevyužitelné.  13-0-0

b)  Prodej parcely č.205, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. 
Jimramov,  o výměře 1 018 m2 za cenu 10,-Kč/m2  tj. 
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Zápis č. 10/2019
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10.180,-Kč panu Ing. Vladimíru Dostálovi, Žabárna 
317, Jimramov. 

 Parcela je po obecních pozemcích nedostupná a obcí 
nevyužívána. Dále odkup parcely č.204, ostatní plo-
cha, jiná plocha, v k.ú. Jimramov,   o výměře 1 000 
m2 za cenu 10,-Kč/m2  tj. 10.000,-Kč od pana Ing. 
Vladimíra Dostála, Žabárna 317, Jimramov. Náklady 
spojené s prodejem parcely č. 205 a odkupem parcely 
č. 204 hradí Ing. Vladimír Dostál.  13-0-0

5. Vodné a stočné
Starosta městyse Ing. Josef Homolka předložil Kalkula-
ci předpokládaných nákladů na vodné a stočné pro rok 
2020.
Cena vodného a stočného podle této kalkulace vychází 
39,20 Kč/m3 za vodné a 46,48 Kč/m 3  za stočné. Celko-
vá cena vychází na 85,68 Kč/m3 včetně 15 % DPH.
Do vodného a  stočného jsou započítány i  náklady do 
fondu obnovy a náklady na odpisy.
Jelikož zastupitelstvo nechce příliš zvyšovat ceny, sta-
rosta podal návrh na stanovení nové  ceny vodného 
a stočného od 1.1.2020  na 30,-Kč/m3 vodné a 30,-Kč/
m3 stočné včetně DPH.
Celková cena za vodné a stočné je stanovena na 60,-Kč/
m3 včetně DPH. Rozdíl mezi cenou z  kalkulace a  ce-
nou schválenou zastupitelstvem (tj. 9,20,-Kč /m 3 vodné 
a  16,48 Kč/m3 za stočné) uhradí Městys Jimramov do 
fondu obnovy z prostředků rozpočtu městyse. 
Z důvodu vysokého doplatku budou ceny platit i po pří-
padném snížení DPH u vodného a stočného. 

Zastupitelstvo schválilo výše uvedené nové ceny vodné-
ho a stočného. 13-0-0

6. Projednání návrhu rozpočtu Městyse Jimramov 
 na rok 2020
Předsedkyně finanční komise Dana Pachovská infor-
movala o příjmech a výdajích na rok 2020. Následovala 
diskuse o některých položkách, jako jsou mzdy zaměst-
nanců a spotřeba elektřiny zejména na ČOV.
Předsedkyně sociální komise Dana Pachovská zároveň 
podala návrh o navýšení finančního daru na Vítání ob-
čánků z 5.000 Kč na 7.000,-Kč s okamžitou platností a to 
z důvodu, že finanční dar byl již roky nenavýšen. 
Zastupitelstvo schválilo tento návrh s  okamžitou plat-
ností,  a  tím se navýšil na tuto položku i rozpočet na rok 
2020. 13-0-0

Po skončení diskuse mezi zastupiteli starosta přednesl 
návrh na zveřejnění rozpočtu na rok 2020.
Tento návrh byl schválen. 13-0-0

7. Pověření rady narovnáním rozpočtu na rok 2020
Zastupitelstvo pověřilo radu narovnáním rozpočtu Měs-
tyse Jimramov na rok 2020 dne 31.12.2019. 13-0-0

8. Žádost Vodovodního spolku v  obci Sedliště u  Ji-
mramova, z.s. 

Pan Petr Vojta informoval o  činnosti Vodovodního 
spolku v obci Sedliště u Jimramova, z.s. a zároveň o růz-
ných opravách studní, které se uskutečnily v roce 2019. 
Studny si sami občané Vodovodního spolku vyčistili, 
prohloubili a spravili. Tímto tento spolek žádá o dar ve 
výši 40.000,-Kč z celkových nákladů 80.000,-Kč. 
Zastupitelstvo rozhodlo poskytnout dar ve výši 40.000,-
Kč a uzavřít darovací smlouvu s Vodovodním spolkem 
v obci Sedliště u Jimramova, z.s 13-0-0

9. Nákup promítacího plátna do jednacího sálu městyse
Pan MgA. Václav Frömmel požádal zastupitelstvo o nákup 
promítacího plátna do jednacího sálu městyse Jimramov 
z  důvodu zlepšení informovanosti občanů, promítáním 
různých materiálů. Zároveň podal návrh na zakoupení pro-
mítacího plátna do obecního úřadu v částce cca 3.000,- Kč.
Zastupitelstvo tento návrh odsouhlasilo. 9-0-4

( Mgr. Jaroslava Bartošová, Ing. Josef Homolka, 
Mgr. Věra Křížová, Jiří Just)

10.  Anketa – Náměstí Jana Karafi áta a přilehlého okolí – 
vypracovaná paní xxx 

Pan MgA. Václav Frömmel  přečetl anketu vypracovanou 
paní xxx, se kterou chce žádat občany o její vyplnění a kte-
rá by měla být odrazem ke zpracování revitalizace náměs-
tí. Tato anketa by měla být anonymní a odevzdána na pře-
dem určených místech.
Pan MgA. V. Frömmel podal návrh o distribuci tohoto an-
ketního lístku, s  tím, že se sám postará o  jeho distribuci 
a vzdává se fi nančního ohodnocení, které souvisí s touto 
anketou.
Zastupitelstvo tento návrh schválilo.  13-0-0

11. Různé
-  Starosta se vrátil k zápisu minulého zastupitelstva a infor-

moval o podmínkách pořízení hasičských automobilů.
-  Starosta obdržel projektovou dokumentaci na zbývají-

cí opravy domu č.p. 71  v Jimramově na Náměstí Jana 
Karafi áta a připravuje výběrové řízení na stavební fi rmu, 
která by opravu tohoto domu uskutečnila. Výběrové ří-
zení plánuje zahájit ještě v tomto roce.

-  Informoval o přípravě žádosti na Agenturu ochrany pří-
rody o zařazení stromů do databáze památných stromů. 
Týká se lípy v ulici U Kaple a u Sola. Žádost je vhodné 
doplnit informacemi o historii těchto lip.  Obec se bude 
tímto zabývat a pokusí se dohledat chybějící informace.

-  Starosta též informoval o potřebě opravy skel  hodin na 
katolickém kostele, která jsou popraskána. Jelikož jsou 
hodiny v majetku obce a jejich oprava by byla velice ná-
kladná, uvažuje se pouze o obnově číslic na hodinách.

-  Městys Jimramov připravuje novou Vyhlášku o  míst-
ních poplatcích.

-  Paní Renata Petrásová  a paní xxx žádají pracovníky obce 
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o ořezání stromů nad kontejnery v Sedlištích a v Ubuší-
ně z důvodu padání větví.      

-  Pan Jiří Just upozornil na chybějící světlo, směr od ha-
sičárny k dětskému hřišti. Zároveň by se tímto i osvítilo 
dětské hřiště.

-  Pan Petr Vojta upozornil na chybějící nebo velice malé 
bezpečnostní cedulky u  lanové dráhy a dalších zaříze-
ních na dětském hřišti v Jimramově.

Zápis č. 11/2019
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 12.12.2019 v budově radnice v Jimramově.

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, 
Ďuriš Milan, MgA. Frömmel Václav, 
Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Hrdlička Ra-
dek,  Ing. Lorencová Ivana, Pachovská  Dana, Petráso-
vá Renata, Vojta Petr (11)

Omluveni: Just Jiří, Mgr. Křížová Věra, Ing. Petr Jan, 
Sedláková Petra (4)

Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. 
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

1. Schválení programu jednání
Byly předloženy následující body k  doplnění na pro-
gram jednání:
Dodatek ke smlouvě s dopravní společností ZDAR
 11-0-0

Návrh byl přijat.

Nákup a podpora knihy povídek Příběhy z Mniší hory 
od autorky a jimramovské rodačky xxx  Pro 1  

(MgA. Frömmel)
 Návrh nebyl přijat.

-  Odškodnění dětí nakažené salmonelou ve školní 
jídelně ZŠ Jimramov Pro 1  (MgA. Frömmel)

Návrh nebyl přijat.

-  Projekt zádlažby ulice Kostelní – Panská
Pro 1  (MgA. Frömmel)

                            Návrh nebyl přijat.

Program jednání byl rozšířen o  schválený bod „Do-
datek ke smlouvě s dopravní společností ZDAR a bylo 
upraveno pořadí projednávání.
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Obecně závazná vyhláška Městyse Jimramov 

č.1/2019, o místním poplatku ze psů

4. Obecně závazná vyhláška Městyse Jimramov 
č.2/2019, o  místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů

5. Obecně závazná vyhláška Městyse Jimramov 
č.3/2019, o místním poplatku z pobytu

6. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plyná-
renského zařízení

7. Schválení dokumentace pro výběr dodavatele ,,Opra-
vy domu č.p.71 v Jimramově“

8. Omezení průjezdnosti v ulici Říční
9. Schválení rozpočtu Městyse Jimramov na rok 2020
10. Dodatek ke smlouvě s dopravní společností ZDAR

10-0-1
Zdržel se MgA. Frömmel

Byl schválen program jednání.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele byli zvoleni Ďuriš Milan a  Hejtmánek 
Oldřich. 9-0-2

(Ďuriš Milan, Hejtmánek Oldřich)

3. Obecně závazná vyhláška Městyse Jimramov 
č.1/2019, o místním poplatku ze psů

Z důvodu změny legislativy se mění vyhláška o místním 
poplatku ze psů a sazba za psa.
Bylo navrženo pro osoby nad 65 let poplatek za psa 
200,- Kč a za každého dalšího 300,- Kč.
Pro další osoby 400,- Kč za psa a  za každého dalšího 
600.
Lovecký pes se zkouškami, který je zařazen do honitby, 
je bez poplatku.

Starosta podal návrh schválit tyto poplatky za psy.
 11-0-0
Starosta podal návrh schválit obecně závaznou vyhláš-
ku o místním poplatku ze psů  11-0-0
Zastupitelstvo schválilo závaznou vyhlášku č. 1/2019.

-  pan xxx upozornil na velký silniční provoz v ulici Říč-
ní z obou stran silnice. Městys uvažuje o jednosměrném 
provozu, a to od směru Nové Město na M. a Bystřice nad 
Pern. Pan Hrdlička obejde obyvatele této ulice, zda s tím-
to návrhem souhlasí, a podle jejich vyjádření dá návrh na 
bod v příštím zastupitelstvu.

-  Pan MgA. Frömmel upozornil na vyčnívající pásovinu 
na mostku u  ČOV.
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4. Obecně závazná vyhláška Městyse Jimramov 
č.2/2019, o  místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů

Byla vypočítána sazba podle skutečných nákladů minu-
lého roku 2018, a to 700,- Kč na poplatníka. V této ceně 
je započítáno 570,-Kč na likvidaci netříděného komu-
nálního odpadu a 130,-Kč na tříděný komunální odpad.
Pan MgA. Frömmel upozornil, že by lidé měli více tří-
dit odpad a tím i ušetřit na svozu komunálního odpadu. 
Navrhl také pozvat paní Ušelovou z  firmy EKO-KOM, 
která by pomohla s programem o úsporách poplatníků 
za odvoz komunálního odpadu.

Pan MgA. Frömmel také navrhoval různé úlevy pro po-
platníky. 
Paní Petrásová připomenula, že by se tyto úlevy musely 
řádně spočítat, aby na to nedoplatili další poplatníci.
Starosta podal návrh na cenu za odvoz odpadů na 130,- 
Kč + 570,- Kč, tedy dohromady 700,-Kč.  
Pan MgA. Frömmel  podal  3 protinávrhy:
1 – Poplatník uvedený v čl.2/2019  čl. 6 starší 80let, a to 
od počátku kalendářního roku, ve  kterém dovrší uvede-
ný věk, bude osvobozen od poplatku.    

Pro 1 (MgA. Frömmel) 
Návrh nebyl přijat.     

2 – Poplatník uvedený v čl.2/2019  čl. 6  osoby mladší 18 
let, který je v pořadí podle data  narození třetím nebo 
dalším dítětem žijícím ve společné domácnosti s rodiči 
a ostatními nezletilými dětmi. 

 Pro 1 ( MgA. Frömmel)
Návrh nebyl přijat.  

3 – Poplatník uvedený v čl.2 /2019 1 písm. a) má nárok 
na úlevu ve výši až 200 Kč ze sazby 
poplatku dle čl. 4 odst. 1, pokud splnil podmínky sta-
novené ,,Programem zodpovědného nakládání s odpa-
dem“ vyhlášené na rok předcházející příslušnému po-
platkovému roku a pokud nemá vůči městysi Jimramov 
ke dni 31.12. roku přecházejícímu poplatkovému roku 
finanční závazky na místním poplatku za provoz  systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.  

Pro 1 (MgA. Frömmel) 
Návrh nebyl přijat.      

Následně bylo hlasováno o  návrhu starosty stanovit 
cenu za odvoz odpadů na 130,-Kč + 570,-Kč, dohroma-
dy 700,-Kč.   10-0-1

 (Zdržel se MgA. Frömmel)

Starosta podal návrh schválit obecně závaznou vyhlášku  
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování ko-
munálních odpadů. 10-0-1

(Zdržel se MgA. Frömmel )
Zastupitelstvo vyhlášku č. 2/2019 schválilo.       

5. Obecně závazná vyhláška Městyse Jimramova 
č.3/2019, o místním poplatku z pobytu

Tento poplatek platí pouze pro krátkodobé pobyty. 
Z  poplatku z  pobytu jsou osvobozeny děti do 18 let 
a dlouhodobé pobyty nad 60 dnů. 
Stávající cena je nyní 4 Kč, proto se zastupitelstvo po 
krátké debatě rozhodlo navýšit cenu  z pobytu na 15 Kč 
na den. Pan MgA. Frömmel  podal návrh o osvobození 
místního poplatku z pobytu v církevních zařízeních,  a to 
v Římsko-katolické farnosti a v Evangelické farnosti.    

Pro 1 (MgA. Frömmel)
Návrh nebyl přijat.

Starosta podal návrh stanovit poplatek z pobytu na 15 
Kč na den a schválit obecně závaznou vyhlášku o míst-
ním poplatku z pobytu jako celek.   10-0-1

(Zdržel se MgA. Frömmel)
Zastupitelstvo schválilo závaznou vyhlášku č. 3/2019.

6. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plyná-
renského zařízení

Zastupitelé projednali a  schválili dodatek ke smlou-
vě o  nájmu a  provozování plynárenského zařízení č.  
9402004508/3000005192 týkající se nájemného, zajiště-
ní provozu a běžné údržby za rok 2019. 11-0-0

Zastupitelstvo dodatek ke smlouvě schválilo.

7. Schválení zadávací dokumentace pro výběr doda-
vatele ,, Opravy domu č.p. 71 v Jimramově“

 Z  důvodu, že se jedná o  opravu domu č.p.71 s  cenou 
nad 6.000.000,- bez DPH, musí být pro výběr dodavate-
le vypracována  projektová  dokumentace ve stupni pro 
provedení stavby včetně podrobného položkového roz-
počtu. Byly projednány některé body dokumentace pro 
výběr dodavatele. Vzhledem ke krátké době na seznáme-
ní se s těmito podklady starosta podal návrh pověřit radu 
schválením dokumentace pro výběr dodavatele. 10-0-1

(Zdržel se MgA. Frömmel)
Zastupitelstvo návrh schválilo

            
8. Omezení průjezdnosti v ulici Říční
Jelikož se v  ulici Říční zvýšila automobilová doprava 
v obou směrech, žádají místní občané v této ulici bydlí-
cí omezit průjezdnost této ulice. Pan Hrdlička předložil 
žádost o zavedení jednosměrného provozu, která je po-
depsána 21 občany.
Jedná se hlavně o bezpečnost chodců, jelikož v této uli-
ci nejsou ani chodníky a  vchody domů vedou přímo 
na ulici. Pan Hrdlička podal návrh na zřízení „ jedno-
směrky“ směr od Nového Města na Moravě a  Bystřice 
n. Pern. od domu č.p.100 až po dům č.p. 235 (tedy až 
k Benátskému mostu). Pro  5

(Mgr. Bartošová Jaroslava, MgA. Frömmel Václav, 
Hejtmánek Oldřich, Hrdlička Radek,

Ing. Lorencová Ivana).  
Návrh nebyl přijat.
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Pan Hrdlička podal druhý návrh, aby „jednosměrka“ 
byla zřízena od č.p.173 po  č.p.235 10-0-1

Zdržel se Bureš Zdeněk.
  Tento návrh byl přijat.

9. Schválení rozpočtu Městyse Jimramov na rok 2020
V  rozpočtu na rok 2020 jsou závazné celé paragrafy. 
Starosta podal návrh rozpočet Městyse Jimramova na 
rok 2020 schválit.  11-0-0 
Zastupitelstvo rozpočet na rok 2020 schválilo.

10. Dodatek ke smlouvě s dopravní společností ZDAR
Dopravní společnost ZDAR požaduje zvýšení doplat-
ku přepravného na víkendové spoje z  37,33Kč/km na 
39,21Kč/km. Starosta podal návrh schválit text a pode-
psání dodatku č. 3  ke smlouvě č. 6011704044 uzavřené 
s firmou ZDAR. 11-0-0
Zastupitelstvo dodatek schválilo.

11. Různé
-  Starosta vyzval pana MgA. Václava Frömmela, aby pře-

vzal 3 dopisy od Městyse Jimramov, které jsou určeny do 
vlastních rukou pana MgA. Frömmela. Pan MgA. Fröm-
mel slíbil, že dopisy převezme na konci jednání ZM.  

-  Jménem rodiny xxx z Věcova poděkovala paní Renata 
Petrásová za poskytnutí daru od Městyse Jimramova 
v hodnotě 10.000,-Kč.

-  Bylo upozorněno na celkový provoz v  Jimramově. 
Starosta informoval, že je vypracován návrh omezení 
rychlosti na 30km/h téměř po celém Jimramově.

-  Pan MgA. Václav Frömmel požádal jménem paní xxx , 
autorky knihy Příběhy z Mniší hory, o odkup 60 těchto 
knih pro Městys Jimramov a z toho dát autorce 30 knih 
zdarma. Jelikož se jedná o místní autorku, bude se tím-
to zabývat rada městyse.

-  Pan MgA. Václav Frömmel vznesl dotaz, proč nebyla 
vyvěšena 17. listopadu vlajka Evropské unie. 

-  Paní xxx vznesla dotaz, jak se pokračuje na přípravě 
protipovodňových opatření, která by měla být pro Ji-
mramov prioritou. Starosta informoval, že je již při-
pravena většina smluv na výkup pozemků.

-  Paní xxx žádala pořídit pro ubušínský hřbitov žebřík 
na zvoničku. Dále se informovala na možnost opra-
vy kuchyně v bývalé škole v Ubušíně. 

-  Pan MgA. Václav Frömmel  odmítl převzít dopisy, 
které slíbil na konci jednání ZM převzít. Pan MgA. 
Frömmel se ohradil tím, že mu nejsou dodávány 
včas materiály městyse Jimramova, které požaduje. 

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se s vámi poo-

hlédnul za loňským rokem. 
V  srpnu 2019 proběhla kolauda-

ce hasičské zbrojnice v  Jimramově. 
Stavebními úpravami zde vznikly vy-
hovující prostory pro SDH Jimramov 
a jeden nový byt. V letech 2018–2019 
bylo za stavební práce zaplaceno 5 
604 597 Kč, z  toho 2 593 910 činily 
dotace. Kraj Vysočina nám poskyt-
nul dotaci 1 037 564 Kč a Minister-
stvo vnitra 1 556 346 Kč. Chtěl bych 
zde připomenout, že po letech čeká-
ní jsme byli v  našem okrese první, 
komu byla dotace přidělena.  

Pro ZŠ a MŠ Jimramov jsme zís-
kali dotaci od Kraje Vysočina ve výši 
120 000 Kč z  programu Naše škola 
2019 na rekonstrukci WC v  prvním 
patře budovy druhého stupně. Pro-
tože jsme v roce 2018 získali stejnou 
dotaci na rekonstrukci WC ve dru-
hém patře budovy druhého stupně, 
rozhodlo zastupitelstvo realizovat 
obě akce najednou. Práce byly prove-

deny převážně o letních prázdninách 
loňského roku. Celkové náklady čini-
ly 2 104 207 Kč, z toho dotace z Kra-
je Vysočina byla 240 000 Kč. Bylo to 
bohužel maximum, co šlo z výše uve-
deného programu za 2 roky získat, 
ale díky za to.

Oprava bytového domu č.p. 71. 
Náměstí Jana Karafi áta byla zaměře-
na na střechu. Došlo k výměně střeš-
ní krytiny, střešních oken a  klem-
pířských prvků na hlavní budově. 
Celkové náklady činily 1 496 503 Kč. 
Ministerstvo kultury naši činnost 
podpořilo částkou 482 000 Kč.

V  ulici Panská byly dokončeny 
dlažby místní komunikace, které nás 
stály 252 201 Kč. Hlavní část dlažeb 
byla provedena již na podzim roku 
2018, kdy byla čerpána i dotace. Do-
končením dlažeb byly splněny pod-
mínky poskytnuté dotace. 

Na Borovnické ulici byla zahájena 
rekonstrukce mostu přes Fryšávku. 
Investorem této akce je Krajská sprá-

va a  údržba silnic Vysočiny. Městys 
Jimramov je zde pouze spoluinves-
torem u objektu chodník. Přes kom-
plikace, které stavbu provázely, se 
povedlo dokončit alespoň hrubou 
stavbu tak, že po ní můžeme v  sou-
časné době jezdit. 

Začátkem loňského roku byla při-
pravena projektová dokumentace na 
rekonstrukci sokolovny. Byla podána 
žádost o dotaci, avšak podaných žá-
dostí bylo asi 10x více, než mohlo být 
podpořeno. Nesmíme se vzdávat.

Městys Jimramov opět žádal na 
rok 2020 o  dotace na hasičská do-
pravní auta pro SDH Trhonice a SDH 
Jimramov. Tak konečně jsme se do-
čkali a  v  letošním roce budeme obě 
auta pořizovat.  

V  Sedlištích byla opravena jedna 
z místních komunikací za 119 000 Kč 
a provedeny potřebné opravy sporto-
viště. Rovněž byla provedena odbor-
ná prohlídka ocelového mostu přes 
Svratku a navrženo jeho zpevnění. 
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Opakovaně jsme žádali o dotaci 
na vybudování hasičské zbrojnice 
v Sedlištích. V celém Kraji Vysoči-
na byl bohužel pro rok 2020 pod-
pořen pouze jeden jediný projekt. 
Jedná se o  stejnou dotaci, kterou 
jsme čerpali na hasičskou zbrojnici 
v  Jimramově. Nezbývá než doufat, 
že se navýší finance v tomto dotač-
ního programu.

V Trhonicích byla opravena míst-
ní komunikace za 591 025 Kč. Kraj 
Vysočina nás podpořil sumou 150 
000 Kč. Jedná se o dotaci z programu 
Rozvoj vesnice 2018 v max. výši 150 
000 Kč, určenou pouze pro místní 
části. Bohužel to vypadá, že se tato 
krajská dotace nebude v  dohledné 
době opakovat. 

Byla opravena fasáda na zvonič-
ce a  znovu namalován obraz, který 
je umístěn nad vchodem do zvo-
ničky. Jedná se o  kulturní památku. 
Celkové náklady činily 255 680 Kč. 
Ministerstvo kultury nám, prostřed-
nictvím Městského úřadu Nové Měs-
to na Moravě, na tuto akci poskytlo 
dotaci 186 000 Kč.

V Ubušíně byly pořízeny 2 men-
ší fotbalové branky a síť se sloupy na 
zachytávání míčů za 67 154 Kč. Kraj 

Vysočina nás v této akci podpořil su-
mou 26 000 Kč v rámci dotace Spor-
toviště 2019. 

Dále byl připraven projekt a zajiš-
těno stavební povolení na přístřešek 
u obecního domu a pořízeno řezivo 
na jeho stavbu. 

Na základě požadavku občanů 
žijících v Ubušíně byla vypracována 
analýza, která se zabývá individuál-
ním řešením nakládání s odpadními 
vodami v  této místní části. Analýza 
je zveřejněna na internetových strán-
kách městyse www.jimramov.cz  

Na místním hřbitově byl upraven 
hrob padlých ve II. světové válce. 

Dotace Kraje Vysočina ve výši 
127 000 z Programu obnovy venkova 
byla v roce 2019 využita na pořízení 
sekačky Grillo, kterou jsme koupili 
za 362 395 Kč.

Městys Jimramov byl, na základě 
své žádosti, podpořen z Ministerstva 
práce a sociálních věcí, z Operačního 
programu Zaměstnanost, prostřed-
nictvím Místní akční skupiny (MAS) 
Zubří Země částkou 380 118,75 Kč 
na projekt „Prázdniny v Jimramově“. 
Finance se budou čerpat po dobu 3 
let a  budou využité na příměstský 
tábor. Povinné spolufi nancování 

obce výše uvedenou sumu ještě o 20 
006,25 Kč navýší.

Z  důvodu zajištění větší bezpeč-
nosti byl na ulici Pavlovická nain-
stalován nový ukazatel rychlosti, 
zobrazující poznávací značky rychle 
jedoucích vozidel. Původní dosud 
funkční ukazatel byl přemístěn ke 
krajské komunikaci u  fotbalového 
hřiště. Celkem již máme nainstalova-
ných 6 ukazatelů rychlosti.  

Na dětské hřiště do Jimramova 
byla pořízena nová lanová dráha za 
105 189 Kč. 

Z důvodu poruchy byla vyměně-
na část vodovodu vedoucí přes Fry-
šávku, která zásobuje pitnou vodou 
ulice Borovnická a V Sytinách.

Byl zahájen výkup pozemků do-
tčených plánovanou stavbou proti-
povodňové ochrany.

 Chtěl bych využít této příležitosti 
a poděkovat všem zastupitelům, bez 
jejich podpory by zrealizované akce 
nikdy nevznikly. Dále všem členům 
výborů a komisí, ale i všem spolkům 
a občanům, kteří se podíleli na orga-
nizování různých akcí pro děti i širo-
kou veřejnost, a pomohli tak zlepšo-
vat život v naší obci. 

Josef Homolka, starosta

Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou rozšiřuje úřední hodiny pro veřejnost.

Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání k dani z pří-
jmů za zdaňovací období 2019 v neprodloužené lhůtě je sta-
novena nejpozději na středu 1. dubna 2020. Jde-li o daňový 
subjekt, jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce 
(daňový poradce, advokát), lhůta se prodlužuje do 1. července 
2020. Podmínkou je, aby příslušná plná moc udělená poradci 
byla uplatněna u správce daně do 1. dubna 2020.

Poplatníkům, kteří se rozhodnou osobně navštívit územ-
ní pracoviště fi nančního úřadu, jsou jeho pracovníci připra-
veni zabezpečit nezbytnou součinnost potřebnou k řádné-
mu splnění jejich povinnosti odevzdat daňová přiznání.

Pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti 
ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nere-
zidentů České republiky) za zdaňovací období (kalendářní 
rok) 2019 je k dispozici daňový formulář č. 25 5405/D MFin 
5405/D – vzor č. 2.      

Podání daňového přiznání, včetně jeho příloh, lze učinit 
též elektronicky, datovou zprávou podepsanou způsobem, 
se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoruč-
ního podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způso-
bem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, a to 
ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných na webo-
vé adrese www.daneelektronicky.cz. Pokud je datová zprá-
va nepodepsaná způsobem, se kterým jiný právní předpis 
spojuje účinky vlastnoručního podpisu, je třeba takové po-
dání podle § 71 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), do 5 
dnů potvrdit nebo opakovat způsobem uvedeným v § 71 
odst. 1 daňového řádu. Má-li poplatník nebo jeho zástupce 
zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou 
povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je dle 
§ 72 odst. 4 daňového řádu povinen podání daňového při-
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znání učinit pouze datovou zprávou s využitím dálkového 
přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně 
odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového 
řádu, tedy buď podepsanou způsobem, se kterým jiný 
právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, 
nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se 
lze přihlásit do jeho datové schránky.

V rámci aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti 
bude zabezpečen pracovníky Územního pracoviště ve Žďá-
ru nad Sázavou výběr daňových přiznání k dani z příjmů ne-
jen 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 Sáza-
vou – oddělení vyměřovací:  
Od 02.03.2020 do 20.03.2020
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 23.03.2020 do 31.03.2020
pondělí až pátek od 8:00   do 17:00 hodin

01.04.2020
středa od 8:00   do 18:00 hodin

Úřední hodiny Územního pracoviště ve Žďáru nad Sá-
zavou – 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 Sáza-
vou ve vybraných obcích:
místo výběru  den čas
Nové Město na M.
prostory městské-
ho úřadu 

11.03.2020 8:00 – 16:00 hodin

prostory městské-
ho úřadu   

25.03.2020 8:00 – 16:00 hodin

Jimramov prosto-
ry úřadu městyse

18.03.2020 11:00 – 16:00 hodin

Pracovníci ÚzP nebudou v  těchto obcích vybírat daně 
v hotovosti.

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

Bc. Jiří Kubík, v.r. 
vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru  

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

Zprávy ze školy
Soutěž „Peníze a my“

V  současné době se hodně mluví 
o  fi nanční gramotnosti. Někteří lidé 
s  nižším vzděláním mají s  touto pro-
blematikou problémy, a  tak se apeluje 
na školy, aby fi nanční gramotnost zařa-
dily do výuky. V naší škole tento před-
mět na 2. stupni učíme už mnoho let. 
Žáci se tak seznámí se základními poj-
my fi nanční gramotnosti, jak správně 
hospodařit, aby se v budoucnu neocitli 
ve fi nančních problémech, či v nějaké 
dluhové pasti. Už druhý rok mohli své 
znalosti zúročit také v soutěži. 

Ve středu 23. 10. 2019 proběhla 
ve Žďáru nad Sázavou soutěž fi nanč-
ní gramotnosti pro žáky ZŠ nazvaná 
„Peníze a  my“. Soutěž pořádá Střed-
ní škola obchodní a  služeb SČMSD 
a  letos se jí účastnilo 17 družstev 

základních škol ze Žďáru nad Sáza-
vou a širokého okolí. Soutěž má teo-
retickou část (test) a  praktickou část 
(tvorba prezentace a  její odprezento-
vání). Naše dvě družstva „Big brains“ 
a „1+1=3“ se mezi soupeři rozhodně 
neztratila. Ba naopak, tým ve slože-
ní Noemi Boháčová, Sára Sedláková 
a Pavla Šafrová celou soutěž vyhrál. 

(M. Stará)

Sport v prosinci 
Na druhém stupni ZŠ se v  pro-

sinci konaly dvě větší sportovní akce. 
První byl Mikulášský turnaj ve fl or-
balu. Naše škola pozvala i okolní ško-
ly a  účast potvrdily školy ze Svratky, 
Sněžného, Krouny a  Herálce. Městys 
Jimramov nám fi nančně zajistil ceny, 

pohár a občerstvení, a tak 6. 12. probí-
haly celé dopoledne urputné souboje. 
Z  nich nakonec vyšlo vítězně druž-
stvo ZŠ Jimramov, které vyhrálo před 
Krounou pouze lepším skóre.

     Poslední předvánoční den ško-
ly se všichni žáci 6. až 9. ročníku sešli 
v tělocvičně, kde se konal další ročník 
Vánoční laťky. Každá třída vybrala ze 
svého středu 2 chlapce a 2 dívky, kteří 
skákali do výšky a jejichž skoky se sčí-
taly. Navíc každý soutěžící z 6. roční-
ku si připsal ke svému výkonu 15 cm, 
sedmák 10 cm, osmák 5 cm. Tím se 
srovnaly výkony. Letos se podařilo vy-
hrát žákům  8. ročníku. I v hodnocení 
jednotlivců zvítězil J. Kafk a z 8. roční-
ku svým výkonem 150 cm.

(L. Teplá)
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Vánoční desetiboj na 1. stupni ZŠ
Jako každoročně, tak i v letošním školním roce si kon-

cem prosince páťáci připravili pro mladší žáky vánoční 
zápolení v desetiboji. A protože jim šlo o to, aby si všich-
ni pořádně zasportovali a přitom se pobavili a „nasáli“ tu 
správnou vánoční atmosféru, snažili se připravit zajímavé 
a zábavné soutěžní disciplíny.

Zpočátku to vypadalo, že bude obtížné připravit 10 
stanovišť, nakonec vytvořili 10+1. Páťáci se zaujetím vy-
ráběli pomůcky a připravovali plánky rozmístění. Kromě 
opičí dráhy si pak všichni mohli vylovit vánočního kapra, 
nazdobit a odzdobit stromeček, přitáhnout dárek na mo-
touzu, prolézt pavučinou, skočit skokem z místa, najít 10 
rozdílů v obrázku, zastřílet fl orbalovou hokejkou na bran-
ku a trefi t se do jednoho z pověšených obrázků, poskládat 
rozstříhaného sněhuláka, co nejrychleji posbírat perníčky 
nebo namalovat vánoční stromeček se zavázanýma očima. 

Většinu stanovišť si páťáci nejprve vyzkoušeli ve třídě, aby 
odhalili skrytá úskalí, která mohou nastat při plnění úko-
lů. Soutěžilo se v rychlosti, bystrosti, obratnosti, šikovnos-
ti, pozornosti a vítězem byl každý, kdo vánoční desetiboj 
absolvoval. Za každou disciplínu dostal každý na svou 
kartičku vánoční razítko a pro zařazení do vánočního lo-
sování musel na závěr vyluštit vánoční tajenku. Všechna 
stanoviště byla připravena tak, aby je zvládli jak čtvrťáci, 
tak i prvňáčci.

Na závěr se v sále školy uskutečnilo závěrečné hodno-
cení sportovního desetiboje. Z každé třídy byly vylosová-
ny 3 děti, které získaly drobnou pozornost.  Odměnou pro 
každého byla rolnička, kterou jsme rozcinkali při vánoční 
písničce. Vánoční desetiboj příjemně zkrátil čas a těšení na 
dárky ve třídě.

(S. Totušková)

Omluva za neúplný článek 
Velice se omlouváme za neúplný článek o podzimním zájezdu sociální komise, který vyšel v Jimramovském 

zpravodaji č. 5/2019. 
Tento článek proto otiskujeme znovu.

Činnost sociální komise

Vždy na podzim obec připravuje pro naše důchodce 
jednodenní zájezd. Podívali se za ty roky do mnoha koutů 
naší republiky.

V  letošním září jsme se byli podívat na 21. základně 
taktického letectva v Čáslavi. Byli jsme překvapení rozlo-
hou a vším, co k letišti všechno patří.

Letěli jsme letadlovým trenažérem nad Jimramovem. 
Poslechli jsme si komentovanou prohlídku vojenského 
muzea a prohlédli vystavené exponáty. Mezi nejzajímavější 
patřily ty, které se týkaly světových válek.

  Poté jsme se přesunuli na 214. letku oprav letecké 
techniky. Tato letka zabezpečuje provádění složitých oprav 
a předepsaných prací na letounech Alca, Albatros i Gripen. 
Byla to opravdová podívaná. Na opravu čekaly letadla Alca 
a Gripen. Mohli jsme si všechna letadla prohlédnout zblíz-
ka, ale i podívat se do kokpitu. Vojenští technici odpovídali 
na všechny otázky, i  ty všetečné od nás žen. Měli od nás 
všech velikánský obdiv.

  Exkurzi jsme ukončili ve stanici biologické ochrany 
letiště, která zabezpečuje letecké akce z hlediska biologické 
ochrany.

Na stanici jsme si prohlédli celkem 6 služebních dravců, 
a to káně Harissovo, orlici orla skalního, sokoly stěhovavé 
a raroha velkého. Poslechli jsme si i úsměvné příběhy, je-
jichž aktéry byli tito dravci.

Za prohlídku letiště děkujeme velení letiště, které nám 
tuto nezapomenutelnou exkurzi umožnilo.

Po exkurzi jsme přejeli do nedalekého Svatého Miku-
láše, kde se nachází krásný empírový zámek Kačina. Tam 
na nás již čekala naše průvodkyně, která pro nás měla při-
pravený program.  Řekla nám v krátkosti o historii zámku 
a rodu Chotků. Zahráli jsme si na hádače předmětů, kte-
ré byly ukryty v  látkových pytlících. Prohlédli si sklepení 
zámku, kde jsou umístěny sklepy na zeleninu, ovoce a víno. 
Dále řemeslné dílny, velkou kuchyni, prádelnu i konírnu.

Jelikož bylo nádherné počasí, užili jsme si to na Kačině 
až do večera procházkou po zámecké zahradě.

I tady bych chtěla poděkovat naší průvodkyni za připra-
vený program, který se nám moc líbil.

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

13.3.2020 p. Mašíková Růžena, Jimramov     86 let
15.3.2020 p. Pajkrová Libuše, Jimramov        90 let
16.3.2020 p. Tušla Jaroslav, Jimramov            83 let

13.4.2020 p. Urbanová Anežka, Jimramov     87 let
14.4.2020 p. Křížová Věra, Benátky                 60 let

SDH Ubušín 2019

I  v  roce 2019 naše družstva žáků 
a  dorostu soutěžila v  celém ročníku 
Naší Hasičské Ligy,   kterého se účast-
nilo 28 týmů žáků a 11 týmů dorostu.

První závod se konal 4. 5. v Roz-
sochách, kde se družstvo žáků umís-
tilo na 6. místě a  družstvo dorostu 
na 3. místě. Na druhý závod jsme 
zavítali do Nedvědice. Závod probí-
hal 25. 5., zde se naše týmy umístily: 
žáci na 4. místě a dorost opět na 3. 
místě. Třetí závod se konal 8.6., ten 
jsme pořádali u nás v Ubušíně. Sou-
těž se nám podařilo výborně pořa-
datelsky zajistit. Odměnou pro nás 
bylo umístění našich družstev. Žáci 
skončili na 3. místě a  dorost na 2. 
místě. Čtvrtý závod byl v  Blažkově 
28.6. Týmy se umístily následovně: 
žáci na 2. místě a  týmu dorostu se 
poprvé v této sezoně podařilo obsa-
dit krásné 1. místo.

Po prázdninové pauze následoval 
5. závod, který se konal v Bukově 7. 
9., kde žáci obsadili 3. místo a  do-
rostu se podařilo obhájit 1. místo. 
Závěrečný 6. závod se uskutečnil 14. 
9. v Rodkově. Našim žákům se moc 
nedařilo, obsadili 10. místo a doros-
tu se podařilo vyhrát.

V celkovém pořadí NHL 2019 se 
družstvo žáků umístilo na skvělém 
3. místě. Družstvo dorostu po třetí 
v řadě obsadilo 1. místo.

Nejen družstva žáků a  dorostu 
v  loňském roce reprezentovala náš 
hasičský sbor. Muži se účastnili ne-
jen okrskové soutěže. V  červenci 
jsme soutěžili v  Sázavě o  Pohár sta-
rosty, kde jsme se umístili na 4. mís-
tě. Poslední víkend v srpnu se poprvé 
v  historii družstvo mužů zúčastnilo 
soutěže za hranicemi naší republi-
ky. Byli jsme pozváni na 45. ročník 
o  Pohár primátora  města v  Tatran-
ské Lomnici, kde jsme měli možnost 
soutěžit se slovenskými týmy, ale 
i  s  týmem z  Polska. Na této soutěži 
se nám podařilo vybojovat 3. místo.

V září jsme se účastnili poslední 
soutěže v letošním roce, a to 15. roč-
níku Memoriálu Jana Dřínka. Pár let 
se nám zde nedařilo, ale nyní se nám 
povedlo vybojovat 2. místo se ztrá-
tou 33 setin vteřiny na vítězný čas.

Chtěl bych poděkovat všem čle-
nům družstev, kteří v  loňském roce 
reprezentovali náš sbor, trenérům 
a rodičům, kteří se s námi  účastnili 
soutěží.

Velké poděkování patří Městysi 
Jimramov za podporu našeho sboru.

Za SDH Ubušín
 Petr Gregor
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NHL 2019 Rozsochy
4.5.2019

Nedvědice
25.5.2019

Ubušín
8.6.2019

Blažkov
29.6.2019

Bukov
7.9.2019

Rodkov
14.9.2019 celkové

body
průběžné

pořadí
Družstvo SDH pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body

1 Branišov 5 7 4 8 3 9 4 8 3 9 4 8 49 4

2 Bukov 6 6 11 1 10 2 7 5 10 2 9 3 19 10

3 Pernštejn 8 4 9 3 6 6 10 2 9 3 6 6 24 9

4 Rodkov A 1 13 1 13 5 7 2 11 6 6 3 9 59 2

5 Rodkov B 10 2 10 2 9 3 2 9 4 8 7 5 29 8

6 Rozsochy * 0 6 6 * 0 11 1 11 1 8 4 12 11

7 Rožná 2 11 8 4 8 4 5 7 8 4 10 2 32 7

8 Strachujov 4 8 5 7 7 5 9 3 5 7 5 7 37 5

9 Ubušín 3 9 3 9 2 11 1 13 1 13 1 13 68 1

10 Veselí 7 5 7 5 1 13 6 6 2 11 2 11 51 3

11 Zvole 9 3 2 11 4 8 8 4 7 5 11 1 32 6

V případě rovnosti bodů v konečné tabulce u více družstev, rozhoduje o jejich pořadí nejlepší vzájemné umístění v prů-
běhu sezóny. Případně, dalším kritériem pro určení pořadí bude rozhodovat celkový čas za všechny závody NHL!!!

Úspěšná sezóna Lady Vondrové

V  sobotu 9. listopadu proběhlo 
v  pražském hotelu Ambassador slav-
nostní vyhodnocení ankety “Atlet roku 
2019” a  vyhlášení nejlepších atletů 
České republiky za uplynulý rok. Zcela 
zaslouženě byla mezi hvězdnou TOP 
desítkou nominována teprve dvace-
tiletá atletka Lada Vondrová.  Úspěch 
byl navíc dvojnásobný. Nejprve s pře-
vahou zvítězila v  kategorii “Objev 
roku” a následně v absolutním pořadí 
nejlepších získala skvělé 6. místo.

   Lada, která pochází z obce Sedliš-
tě u Jimramova, prožila svoji nejúspěš-
nější sezónu. Její hlavní disciplínou je 
běh na 400m, ale prosazuje se i na trati 
400mpř. V  obou disciplínách proká-
zala oproti předešlému roku obrovský 
výkonnostní vzestup.

Parádní jízda začala už během ha-
lového závodního období, kdy zvítězi-
la na mistrovství ČR v novém osobním 
rekordu 52,67 a kdy v přímém souboji 
porazila Zuzanu Hejnovou. Nomino-
vala se tím na halové mistrovství Evro-
py do Glasgow, kde obsadila 20. místo.

Hlavní úspěchy se ale dostavily 

během letní sezóny. V červnu se stala 
dvojnásobnou mistryní ČR juniorů 
do 23 let, když v nových osobních re-
kordech získala zlaté medaile na 400m 
(52,13) a na 400mpř (56,78). Koncem 
června reprezentovala na Evropských 
hrách v  Minsku, odkud s  mixovou 
štafetou 4x400m přivezla stříbrnou 
medaili a  současně i  nový rekord  
ČR. Obrovského úspěchu dosáhla na 
mistrovství Evropy juniorů do 23 let 
v  Gävle ve Švédsku, když vybojovala 
na 400m 2. místo a stříbrnou medaili 
a  současné byla i  ve fi nále v  běhu na 

400mpř, kde obsadila výborné 6. mís-
to. Stala se tak nejúspěšnější členkou 
české výpravy.

Fantastické představení pak před-
vedla Lada na mistrovství ČR mužů 
a žen, které se konalo koncem červen-
ce v Brně. Ve fi nále na 400m si doběhla 
pro vítězství ve famózním čase a v no-
vém osobním rekordu 51,71. Znovu 
s převahou porazila Zuzanu Hejnovou 
a dosažený výkon pro ni znamenal no-
minaci na mistrovství světa do Doha 
v Kataru.
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V  srpnu absolvovala další dva re-
prezentační starty. Nejdříve v Bydhošti 
na mistrovství Evropy družstev, kde si 
na 400m doběhla pro 5. místo a  po-
tom koncem srpna startovala na dia-
mantové lize v Curychu, kde v běhu na 
400mpř  do 23 let skončila druhá.

Posledním podnikem sezóny byl 
světový šampionát v  Kataru. Tam 
Lada dosáhla znovu skvělého úspě-
chu. V  rozběhu na 400m doběhla na 
3. místě a tím si zajistila přímý postup 
do semifi nále. Tam sice doběhla na 8. 
místě, ale celkové 20. místo na světě je 
výsledek nad očekávání.

 Když se ohlédneme za dosaženými 
výsledky a úspěchy, můžeme říci, že se 
podařilo splnit všechny plány a cíle na 
více než 100%. Lada to nazvala snovou 
sezónou. Nebylo to ovšem zadarmo. 
Stojí za tím náročný a  tvrdý trénink, 
během roku absolvovala celkem 6 tré-
ninkových kempů a  důležité bylo, že 
se jí vyhnula vážnější zranění. Je třeba 
ocenit i to, že při veškerém tomto zatí-
žení si našla čas na studium a dokázala 
úspěšně odmaturovat na Sportovním 
gymnáziu v Pardubicích. 

Jejím mateřským klubem je v sou-
časné době Hvězda Pardubice a v sou-

těži družstev hostovala za extraligové 
družstvo žen Kladna. Své sportovní zá-
klady však získávala v Jimramově, kde 
hrávala fotbal, a  s  atletikou začínala 
v Poličce. 

V  současné době je už v plné pří-
pravě na sezónu 2020. V  polovině 
března by měla startovat na halovém 
mistrovství světa v čínském Nankingu. 
V létě je pak cílem mistrovství Evropy 
v Paříži a bude také bojovat o nomina-
ci na olympijské hry do Tokia. 

 Mgr. Jaroslav Jón, 
trenér Lady Vondrové

Tříděné odpady 
žádost o správné třídění

Děkujeme všem občanům, že v  naší obci třídí odpad.  
Ale ne vždy je roztříděn správně.

Do modrých kontejnerů na papír patří: balicí papír, 
karton, lepenka (netřeba zbavovat izolep a kovových spo-
nek), papírové krabice od pracích prášků, obálky (i bublin-
kové), papírová plata od vajec, ruličky od toaletního papíru, 
šanony papírové (možno i s kovovými sponami), knihy, pa-
pírové obaly od potravin.

Do kontejnerů na papír nepatří: mastný a  zašpiněný 
papír, dětské pleny, vlhčené ubrousky, křídový a fotografi c-
ký papír, povoskované kelímky, samolepky, tapety (to vše 
patří do směsného komunálního odpadu), térový papír, 
obaly od stavebního materiálu (na sběrný dvůr).

Do žlutých kontejnerů na plasty patří: igelit, mikroten, 
pet lahve, plastové kelímky, nápojové kartony a tetrapakové 
obaly (od džusů a  mléka), obaly od zubní pasty, plastové 
obaly od kosmetiky (i  se zbytky kosmetiky), plastové ša-
nony (možno i s kovovými sponkami), plastové květináče 
a truhlíky, polystyren.

Do kontejnerů na plasty nepatří: bioplasty (patří do 
bioodpadu), blistry od léků a bonbonů (do směsného odpa-
du), silikon (do směsného odpadu), celofán (do směsného 
odpadu), alobal (do kovových odpadů), dural (na sběrný 
dvůr), novodur a novoplast (na sběrný dvůr), guma a poly-
uretan (směsný odpad nebo sběrný dvůr), vinyl a linoleum 
(do směsných odpadů nebo na sběrný dvůr), umakart (na 
sběrný dvůr), plexisklo (na sběrný dvůr), plastem potažené 
dráty (do elektroodpadu), mobilní telefony (do drobného 
elektroodpadu), plechovky (do kovových odpadů), sáčky 

od chipsů, záclony (do textilu), pneumatiky (zpětný odběr 
v pneuservisu).

Do zelených kontejnerů na sklo patří: skleněné lahve 
bílé i barevné, sklenice od zavařenin, skleněné nádoby od 
kosmetiky (možno i se zbytky kosmetiky), akvária, tabu-
lové sklo.

Do kontejnerů na sklo nepatří: autosklo, drátěné sklo, 
zrcadla, plexisklo, porcelán a  keramika, kameninové ná-
doby, varné sklo, brýle, svítidla a žárovky (elektroodpad), 
monitory (elektroodpad), skelná vata, skleněné teploměry, 

Do hnědé popelnice na potravinářské tuky patří: 
použitý rostlinný olej, sádlo, ztužený tuk – oleje vkládejte 
uložené v pet lahvích (nevylévejte je do popelnice přímo 
a hlavně je nesplachujte do záchodů)

Do popelnic na tuky nepatří: minerální motorové, 
převodové a hydraulické oleje, maziva a kapaliny.

Zmenšete obsah odevzdávaného tříděného odpadu - 
sešlápnutí plastových lahví, tetrapacků nebo plechovek. 
Stejně tak papírové krabice je důležité rozložit nebo rozře-
zat na menší kusy. Zabírá to pak méně místa.
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100 let naší státní vlajky

Po výročí 100 let republiky v  roce 
2018 nás čeká další významné datum, 
a  to 100 let státní vlajky, která byla 
ofi ciálně přijata 30. března 1920 zá-
konem 252/1920 Sb., kterým se vydá-
vají ustanovení o státní vlajce, státních 
znacích a státní pečeti, a je tak na na-
šem území používána v  nezměněné 
podobě dodnes. Autorem této podoby 
naší státní vlajky byl archivář Jaroslav 
Kursa (1875 – 1950), který je pocho-
ván v Brně.

Bikolóra a trikolóra
Historickou vlajkou Čech byla 

bíločervená bikolóra, podobně jako 
u  sousedního Polska. Tato bikolóra 
měla svou historickou tradici v  krá-
lovském vojenském praporu, využí-
vající barvy erbu Českého království. 
Podle heraldických pravidel se na 
českém praporu objevovala na hor-
ní polovině bílá barva (symbolizující 
stříbrného českého lva) a na dolní po-
lovině červená barva (symbolizující 
červené pole štítu). Proto se také tento 
český prapor nelišil od polského stát-
ního praporu (stříbrná orlice na čer-
veném poli). Tato historická bikolóra 
v dobách národního obrození, kdy se 
začaly razit panslovanské myšlenky, 
začala pomalu ustupovat slovanské 
(fakticky ruské) trikolóře, která ob-
sahuje (kromě červené a  bílé) rov-
něž modrou barvu. Pro odlišení od 
ostatních trikolór, dělící své národní 
barvy ve vlajce do pruhů, bylo r. 1920 
zákonem rozhodnuto, že pole přida-
né modré barvy bude mít tvar klínu, 
směřující do poloviny vlajky. Význam 
tohoto modrého klínu byl obvykle vy-
kládán jako symbol Slovenska. 

V  letech 1920 až 1922 byla stejná 
vlajka používána jako symbol česko-
slovenské státnosti včetně období naci-
stické okupace v  letech 1938 až 1945, 
kdy byla používána exilovou reprezen-
tací. Do uzákonění vlajky protektorátu 
Čechy a Morava byla používána oku-
pačními a protektorátními orgány.

Český stát v rámci federace
 Česká socialistická republika, 

vzniklá 1. ledna 1969 v  rámci federa-
lizace Československa, nikdy neměla 
vlastní ústavu, znak ani vlajku – pouze 
k ní mohla být přiřazována první část 
dvojdílné federální hymny a  jednotli-
vé prvky z dalších federálních státních 
symbolů. 

V  roce 1968 byla ustanovena ko-
mise expertů, která měla stanovit 
znak a  vlajku České socialistické re-
publiky. Komise navrhla zavést bílo-
červenou bikolóru a  vrátit se k  pů-
vodnímu znaku českého státu. Návr-
hy byly připraveny až v červenci 1969. 
Stranické i státní orgány tehdy návrhy 
odložily, takže Česká socialistická re-
publika nikdy vlastní znak a  vlajku 
neměla. Návrh na vydání ústavního 
zákona o  státních symbolech České, 
Slovenské a Československé republiky 
předložil až na přelomu let 1989–1990 
prezident ČSSR Václav Havel. Dne 26. 
ledna 1990 předsednictvo České ná-
rodní rady přikázalo návrh projednat 
ve výborech ČNR. Vytvořená komise 
předložila dva návrhy znaku ČR, obě 
varianty se objevily v  návrhu ústav-
ního zákona ze 13. února 1990. Ten-
týž návrh popisoval i vlajku ČR jako 
bíločervenou bikolóru s  poměrem 
stran 2:3. V  dalších návrzích se pak 
objevovaly souběžně dva znaky jako 
tzv. malý znak a velký znak. Souběžně 
byla navržena i česká hymna, tvořená 
první částí dosavadní československé 
hymny. Nové státní symboly navá-
zaly na kontinuitu původních zem-
ských symbolů. Česká národní rada 
tak ústavním zákonem č. 67/1990 Sb. 
zavedla s účinností ode dne vyhlášení 
(13. března 1990) státní vlajku slože-
nou ze dvou stejně širokých pruhů, 
spodního červeného a vrchního bílé-
ho, při poměru šířky vlajky k délce 2:3 
(zákon č. 68/1990 Sb. stanovil pravi-
dla pro používání státních symbolů). 
Polská vlajka se od této vlajky lišila 
pouze poměrem stran 5:8. 

Při volbách v roce 1990 sice měla být 
u  všech volebních místností vyvěšena 
jak československá, tak česká, respektive 
slovenská vlajka, ale použití české vlajky 
není dokumentováno (na rozdíl od slo-
venské vlajky). Česká dvoubarevná vlaj-
ka s červeným a bílým pruhem, značně 
podobná polské, se za dobu své platnosti 
vůbec nevžila a mnohde nebyla použí-
vána ani v  povinných případech. Tato 
podoba trvala do 31.prosince 1992.

Slovenská národní rada ústavním 
zákonem č. 50/1990 Sb. zavedla vlajku 
tvořenou třemi stejně širokými vodo-
rovnými pruhy, v  pořadí svrchní bílý, 
prostřední modrý a  spodní červený, 
s poměrem stran rovněž 2:3. 

Samostatná Česká republika
Po zániku federativního Českoslo-

venska původní československou vlaj-
ku převzala Česká republika jako jeden 
z nástupnických států. Tento krok však 
byl v rozporu s dohodami mezi českou 
a  slovenskou politickou reprezentací, 
které vyústily ve schválení znění čl. 3 
odst. 2 ústavního zákona č. 542/1992 
Sb., o  zániku ČSFR („Česká republika 
a Slovenská republika nesmějí po záni-
ku České a  Slovenské Federativní Re-
publiky užívat státních symbolů České 
a  Slovenské Federativní republiky.“). 
Na základě tohoto ustanovení posléze 
nárokoval slovenský premiér Vladimír 
Mečiar nespecifi kované kompenzace 
pro Slovensko za užívání českosloven-
ské vlajky Českem. 

V čl. 112 odst. 3 ústavního zákona 
č. 1/1993 Sb. (Ústava ČR) je ovšem sta-
noveno, že až na výslovné výjimky se 
z dosavadních ústavních zákonů stáva-
jí běžné zákony („Ostatní ústavní záko-
ny platné na území České republiky ke 
dni účinnosti této Ústavy mají sílu zá-
kona.“‚). Státní symboly ČR následně 
byly upraveny zákonem č. 3/1993 Sb. 
a na základě kolizních pravidel (prin-
cipu „lex posterior derogat priori“) se 
tedy uplatnil zákon č. 3/1993 Sb. 

    Miroslava Procházková
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Zrození prvotiny

Žďárské vrchy – koníkovská myslivna 1986-1996; Tři-
nec-Nebory 1997-2006, Třinec-Kanada od r. 2007 do sou-
časnosti

Motto:  Pojď se mnou, lásko má, v té trávě číst  o smyslu  
návratů do rodných míst…

 text Ivo Fischer

Na konci osmdesátých let minulého století jsem odešel 
z Jeseníků. Druhým domovem se mi pro příštích jedenáct 
roků stala Českomoravská vysočina. Jelení ráj se zbytky 
původních pralesů, kde jsem se po léta setkával s  jeleny, 
kamzíky, tetřevy a tetřívky, jsem vyměnil za půvabnou pa-
horkatinu Žďárských vrchů.

Nové prostředí mělo samozřejmě svoje výrazná specifi -
ka. Ta se diametrálně lišila od těch, která jsem znal z kraje 
pod Pradědem. Hned na prvním místě tu musím zmínit 
otázku bydlení. Zatímco v Jeseníkách jsem bydlel v panelá-
kové dvanáctibytovce, nové působiště mi v r. 1986 nabídlo 
vysněnou možnost bydlet ve staré myslivně pocházející z r. 
1909. 

Vedoucí polesí, kterého jsem tu měl za několik let vy-
střídat ve funkci, se už před mým nástupem přestěhoval 
do nového domku ve vedlejší osadě. Stará fořtovna osiřela 
a  následovala její rekonstrukce. Ta se poněkud protáhla, 
takže při mém příchodu na konci první červnové dekády 
byla přestavba teprve před dokončením. Neměl jsem kde 
bydlet, a tak jsem v této budově z nouze přespával v jedno-
duché kovové posteli s drátěnkou. Toto lůžko jsem podle 
harmonogramu dokončovaných prací postupně stěhoval 
z jedné místnosti do druhé.

Zmíněná myslivna byla vybudována podle plánu, který 
odpovídal stavebním požadavkům své doby. Trůnila hned 
u okresní silnice a vzadu na ni navazoval obestavěný čtver-
cový dvůr, jehož hranice tvořily provozní budovy. 

Byly tu stáje pro koně, chlévy, rozsáhlá stodola, prostor-
ná kůlna na dřevo a velká prádelna s vestavěnou udírnou. 
Několik proluk mezi vyjmenovanými budovami vyplňova-
ly nevysoké zdi. Jejich horní okraje byly pokryty pálenými 
keramickými taškami červenohnědé barvy. Aby se dalo 
zajet dovnitř dvora, neopomněl projektant tento prostor 
vybavit dvěma rozměrnými vraty. Každý z obou vjezdů do 
ohraničeného prostranství byl na jeho protilehlé straně. 

Oba byly nadezděny vodorovnou zídkou, pokrytou bři-
dlicí, takže dvůr byl dokonale uzavřen. Za starých časů se 
tu pochopitelně ještě zemědělsky hospodařilo. Žebřiňáky 
plné  nevymláceného obilí tehdy vjížděly dovnitř vraty, kte-
rá byla blíže k  silnici. Bránou, umístěnou naproti vjezdu 
od této veřejné komunikace, pak ze dvora vyjížděly vozy 
s vymlácenou slámou.

Musím se však vrátit ke stěžejnímu tématu, kterým jsou 
moje začátky povídkáře v zeleném hubertusu. Bylo to ně-

kdy ke konci r. 1991. Tehdy nám můj zaměstnavatel při-
dělil do kanceláře polesí Koníkov jednoduchý počítač zn. 
Olivetti. Bylo to za účelem evidence mezd a  výroby.

Kancelář byla pro mne oázou klidu, kam za mnou moje 
přísná manželka nemohla. Tady jsem byl totiž pánem já, 
a to nejen v pracovní době. Moje úřadovna byla od prahu 
myslivny vzdálena jen necelé dvě desítky kroků. 

Využil jsem aktuální příznivé situace a  písemně po-
žádal svoje nadřízené, aby obě naše kanceláře polesí byly 
vybaveny akumulačními kamny. Šikovně jsem tehdy po-
užil podmínky, která stanovila, že PC nesmí být umístěn 
v místnosti, kde se topí v kamnech na tuhá paliva. Moji 
šéfové na direkci si takovou výhradu výrobce nedovolili 
ignorovat. Zanedlouho nám nechali dovézt požadovaná 
topidla. Užitečné spotřebiče byly následně napojeny na 
energetickou síť a bylo to…

Pokud jsem po večerech nelovil, sedával jsem tu před 
obrazovkou počítače a  pokoušel se psát své první texty 
v programu T 602. Do hospody jsem sice nechodíval, ale 
vedle PC vždy stávala na stole lahvinka piva, z  níž jsem 
pocucával zlatistý mok. A  světe div se… Pojednou jsem 
během psaní, kdy mi bylo dopřáno vznášet se na křídlech 
fantazie, zažil  opojný pocit, který se nedal srovnat s ni-
čím, co jsem doposud poznal... 

No a to byly počátky mé závislosti. Ne na alkoholu, ani 
na drogách, ale na tvůrčím psaní. Tehdy jsem samozřejmě 
nemohl vědět, jaké životní zkoušky mne v  tomto vysně-
ném koutě Žďárských vrchů  ještě čekají... 

Život šel dál, a tak se stalo, že jsem se v romantickém 
prostředí Českomoravské vrchoviny dočkal změn souvi-
sejících s reorganizací lesnictví.  Na počátku devadesátých 
let minulého století došlo v  tomto resortu k  nečekaným 
dalekosáhlým přestavbám. Klíčovým rozhodnutím teh-
dejší vlády bylo zrušení fungujícího ministerstva lesního 
a vodního hospodářství, které se později ukázalo být fa-
tální chybou.

Lesy se postupně zbavily všech výrobních kapacit. 
Šlo o  lesní školky sloužící k produkci kvalitních sazenic; 
dále o  těžební, přibližovací a odvozní prostředky schop-
né zvládnout stávající úkoly spolu s manipulačními skla-
dy, které v  důsledku privatizace rovněž přešly do rukou 
soukromníků. Toto nezodpovědné rozhodnutí způsobilo, 
že se výrazně omezil vliv lesnického personálu na řádné 
hospodaření v lesích. Tato forma řízení měla po letech za 
následek katastrofální přemnožení kůrovce.

V návaznosti na tento trestuhodný nenapravitelný omyl 
byla vytvořena nová organizace s názvem LČR (Lesy Čes-
ké republiky). Zbývající THP pracovníci venkovního pro-
vozu, kteří u tohoto právního subjektu nenašli uplatnění, 
se pak namnoze stali členy lesních akciových společností 
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na pozici pěšáků. Jiní z rezortu lesnictví odešli a snažili se 
pak najít nové živobytí na vlastní pěst, kde se jen dalo... 

Bývalé myslivny, hájenky a jiné provozní budovy se po-
sléze staly předmětem nabídky k prodeji a  zakrátko byly 
rozprodány novým vlastníkům. Kdo neměl k nákupu těch-
to nemovitostí dostatek fi nančních prostředků, tomu ne-
zbývalo, nežli odejít. 

V souvislosti s těmito radikálními změnami jsem se v r. 
1997 rozhodl vrátit do svého domovského regionu ležícího 
na úpatí Moravskoslezských Beskyd. Zprvu jsem tu nale-
zl dočasné bydlení v domě, který se nacházel v Neborech. 
Tato dříve samostatná obec vesnického charakteru se po-
sléze administrativně stala městskou částí Třince.

Přišel rok 2004 a v  té době pro mne nastaly potíže se 
zdravím.  Začaly mne trápit výrazné bolesti nártů, které 
nechtěly ustoupit. Důkladné vyšetření následně ukázalo, 
že u obou chodidel došlo ke zborcení klenby. Pokud jsem 
nechtěl ztratit schopnost chůze, pak jedinou naději pro 
mne představovalo bezodkladné operativní řešení mých 
nesnází. 

Neměl jsem na vybranou. Absolvoval jsem postupně 
řetěz několika navazujících ortopedických operací. Po ka-
ždé z nich následovala příslušná rehabilitace, takže celkové 
trvání léčby chodidel se protáhlo na období dvou let. Byly 
to krušné chvíle, kdy mne kromě fi nančních problémů na-
víc postihly uvedené zdravotní komplikace. 

Od mého návratu do rodných míst uplynulo tou do-
bou již devět let. Shodou okolností se právě v tomto vypja-
tém období v sousedním regionu uvolnil malý domek. Byl 
na prodej a dlužno dodat, že před poslední válkou patřil 
mému dědovi. Nacházel se na jižním okraji města a byl ak-
tuálně ve vlastnictví cizích lidí. Ač se jednalo o obydlí po 
mých předcích, za dané situace mi nezbylo, nežli se zadlu-
žit a od současných majitelů ho v r. 2006 s velkou ztrátou 
odkoupit. 

Nebylo však reálné se do něj hned nastěhovat, protože 
vyžadoval rozsáhlou rekonstrukci, na níž se začalo praco-
vat. Brzy se však ukázalo, že malá stavební fi rma, která se 
tohoto úkolu ujala, je nesolidní a komplikace teprve při-
jdou…

Blížící se zimu bylo zapotřebí přečkat někde pod stře-
chou. Pro toto období jsme neměli jiného zbytí, nežli na-
stěhovat se do sousední budovy, která patří mé sestře. Věci, 
které jsme si přivezli z Vysočiny, tak v důsledku nedostat-
ku místa provizorně zaplnily všechny dostupné náhradní 
prostory, které jsme koupí nemovitosti získali. Šlo o garáž, 
půdu a každé volné místečko v naší hospodářské budově 
a v obdobné stavbě na pozemku Olgy, mé mladší sestry, 
která bydlela ve vedlejším objektu.

Uplynul rok a přišel podzim r. 2007. Rozsáhlá přestav-
ba našeho domku probíhala v časovém skluzu a my si za-
krátko uvědomili, že v příbytku mé sestry budeme nuceni 
strávit ještě další zimní období. Prozatímní bydlení u  ní 
se nám v té době již zajídalo. Přespávali jsme tu v  jediné 

místnosti mezi lepenkovými krabicemi od banánů. Každá 
z  nich byla zaplněna textilem a  různým harampádím až 
po okraj.   

Napadl sníh a  veškeré stavební práce související s  re-
konstrukcí se zastavily. Naše fi nanční prostředky se ztenči-
ly a začalo nám docházet, že z této situace budeme jen stěží 
hledat východisko.

Již delší dobu ovládala naši manželskou dvojici tzv. po-
norková nemoc. Moje životní družka na žádné moje snahy 
najít společné téma a začít rozhovor nereagovala a uzavřela 
se do jakési ulity mlčení. Sedávala v kuchyni sama a po celé 
dny se mnou nepromluvila. Veškeré moje pokusy o vzá-
jemnou komunikaci zůstávaly bez odezvy. Občas beze slo-
va jen významně zakoulela očima a přitom těžce vzdychla.

Ani jsem se jí za této situace příliš nedivil. S topenář-
skou fi rmou, která od nás během uplynulého měsíce do-
předu vybrala zálohu na provedené práce, nebylo možné 
se spojit. Zkoušel jsem s ní navázat kontakt, bohužel poka-
ždé bezvýsledně. Jako kdyby se po ní slehla zem…

Brzy jsme si uvědomili, že ani toto chladné období v re-
konstruované chaloupce ještě nestrávíme. V prvním týdnu 
měsíce října zůstávalo vše beze změny. Celodenní dešťové 
přeháňky doprovázely olověné dešťové mraky visící v cá-
rech až na zem. 

Toto bezútěšné počasí panovalo i  sedmého říjnové-
ho odpoledne. Toho dne byla neděle a  ráz počasí se od 
rána nezměnil. Zoufalý z bezvýchodnosti situace jsem se 
uchýlil do obývacího pokoje, kde byl telefon. Chtěl jsem 
se přinejmenším na krátký čas ponořit do svých vzpomí-
nek a alespoň v mysli na chvilku odcestovat na Českomo-
ravskou vysočinu, do kraje, kde jsem prožil kus krásného 
života.

Na číselníku telefonu jsem vyťukal číslo bytové stanice 
mého dlouholetého přítele Ládi. Šlo o jednoho z nejlepších 
lidí, s jakými jsem se na své pouti životem setkal.     

 „Volaná stanice neexistuje.“, ozvalo se ve sluchátku. 
Hmm, asi už zmatkuji, pomyslel jsem si. Znovu a tentokrát 
pečlivěji, jsem vyťukal zmíněné číslo, ale opět se stejným 
výsledkem. Když byl bezvýsledný i můj třetí pokus, svého 
počínání jsem zanechal. 

Chvilku jsem nečinně seděl a  rozvažoval, co dál. Inu, 
Láďa je v invalidním důchodu. Peněz moc nemá, a tak nej-
spíš pevnou linku zrušil, pomyslel jsem si. Napadlo mne, 
že zavolám jeho bratru Vaškovi, který se již léta pohybuje 
jen o berlích. Zlá nemoc vyřadila tohoto myslivce z pra-
covního procesu a navíc mu znemožnila věnovat se jeho 
celoživotnímu koníčku. Tytam zůstaly časy, kdy provozo-
val myslivost…

Telefonní sluchátko tentokrát zvedla Vaškova manžel-
ka. Hned v úvodu mi řekla, že k Láďovi se už nedovolám 
ani na pevnou linku, ani na mobil. Před třemi roky totiž 
zemřel. V té souvislosti mi doporučila, abych zavolal Jirko-
vi, dalšímu myslivci ze stejné vesnice, který měl za manžel-
ku Láďovu sestru. Ten mi prý vylíčí všechny detaily, které 
Láďův skon doprovázely…
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 Jirka mi následně opravdu podrobně popsal okolnosti 
Láďova odchodu ze života. Nakonec svoje smutné vyprávě-
ní uzavřel slovy: 

„Víš Pavle, já mám na tebe takovou prosbu. Oba jsme 
toho Láďu měli rádi. Pro Tebe to byl dobrý kamarád a my-
slivec, pro mne navíc ještě i švagr. O tobě vím, že umíš psát, 
že prostě máš básnické střevo. Četl jsem jednu tvoji povídku 
o tom, jak jsme kdysi na podzim byli s Láďou lovit lišky. Na-
piš prosím tě do Myslivosti za Láďu nekrolog.“ 

Jeho prosba mne zaskočila a na chvíli jsem se odmlčel. 
Bylo by asi zbytečné pokoušet se teď vysvětlovat Jirkovi, 
v jakých stísněných podmínkách tu provizorně přežíváme, 
protože bydlením se to nazvat nedalo...

Špitl jsem do sluchátka cosi v tom smyslu, že jsem něco 
takového jako nekrolog ještě nikdy nepsal. Také to, že ne-
mám praxi v korespondenci s redakcí Myslivosti, ale Jirka 
byl neoblomný. 

 Na závěr své chabé obrany jsem přidal ještě pár slov 
o tom, jak nerad někomu něco slibuji, protože slib je pro 
mne zákon, ale musel jsem zatroubit k ústupu a další dis-
kusi jsem zakrátko vzdal. Rozloučili jsme se. Položil jsem 
sluchátko a zůstal sedět u okna do zahrady. 

„To sis to, synečku, zase jednou pěkně nadrobil, řekl jsem 
si v duchu. Jak z  toho teď chceš vykličkovat? No to sis tedy 
opravdu pomoh´, když jsi na tu Vysočinu musel volat. Teď 
to pro tebe bude ještě horší, když ses navíc zavázal slibem“, 
ozvalo se ve mně moje kárající Já... 

Snad ještě deset minut jsem takhle bezradně seděl, když 
se to stalo... Vzpomněl jsem si totiž na mysliveckou povíd-
ku MVDr. Zdeňka Koláře, mého známého. Popisuje v ní lov 
a navazující dosled srnce s kokršpanělem a svoje vyprávění 
o této příhodě pak na závěr věnuje vzpomínce na našeho 
společného známého MVDr. Rostislava Zavadila. Napadlo 
mne, že bych jeho nápad mohl použít i já. Už před lety jsem 
přece napsal povídku o  tom, jak jsme s  Jirkou a  jeho ne-
bohým švagrem Láďou lovili norováním lišku za mlžného 
podzimního dne. Mám ji přece uloženou na disketě, stačilo 
by k ní jenom přidat pár slov a nekrolog bude na světě...

     A zase jsem zůstal nečinně sedět u okna do zahrady. 
„Vždyť je to stejně nesmysl, pomyslím si. Kdo by onu vele-
důležitou disketu v  tom provizoriu, v  jakém tu přežíváme, 
našel? Neměl by vůbec šanci…“, pomyslel jsem si.

     Jenže pak se ve mně přece jen něco hnulo a já vy-
stoupal po schodech do prvního patra.  Následně vcházím 
do místnosti, kde jsme tehdy s manželkou přespávali. Roz-
ložený gauč a všude kolem samé škatule od jižního ovoce 
zaplněné až po okraj prádlem a haraburdím. Mezi nimi jen 
úzké uličky... „Co tady, v  tom příšerném nepořádku, chceš 
najít?“, ptám se v duchu sám sebe.

     Jenže... od první chvíle, co jsem do místnosti vstoupil, 
mám pocit, že tu nejsem sám. Jako kdyby tu byl někdo se 
mnou, stál za mými zády a šeptem mi radil. Byl to takový 
uklidňující, rozvážný šepot, který mi teď říkal, co mám dě-
lat. Vytušil jsem, že jediné místo, kde by se hledaná disketa 
mohla nacházet, je velká skříň vestavěná do zdi. 

V její pravé, dvoudílné části, být nemohla, tam byly na 
ramínkách pověšeny oděvy a pod nimi ležela nepřehledná 
vysoká vrstva tiskovin. Mohla by se snad nacházet jedině 
v její levé, jednodílné části rozdělené až ke stropu do jed-
notlivých poliček.

Ale jak se jenom mám k té uzavřené skříni vůbec do-
stat, když je před ní do výše jednoho metru barikáda z kar-
tónových krabic od banánů zaplněných textilem...?  „Přece 
to teď nevzdáš,“ říkám si v duchu, „když už ses rozkýval do 
půli cesty k nějakému řešení…“

Opatrně, abych je nepoškodil, nejprve odsouvám od 
skříně stojící přede mnou postupně tři velké krabice. Mezi 
rozměrným šatníkem a kartónovými bednami tak vzniká 
průchod o šířce necelého jednoho metru.    

Odsunuté škatule však není kam dát, proto zůstáva-
jí tam, kde jsou. Teď si musím hodně nakročit, abych se 
vůbec dostal do vyklizeného prostoru a pokusil se šatník 
otevřít. Při tomto riskantním manévru jsem však naštěstí 
nic nepoškodil. 

Konečně stojím před skříní a opatrně otevírám tu její 
část, která je nejvíc vlevo. Naskytne se mi žalostný pohled. 
Všechny poličky jsou zaplněny nejrůznějším obsahem. 
Textil je tu v  jednotlivých patrech uložen víceméně bez 
ladu a skladu spolu s různými písemnostmi. 

A už zase propadám bezradnosti. „Jen nezmatkuj, po-
myslím si, jsi tu sám a nikdo tě nehoní...“ V duchu si teď 
přeříkávám jakousi modlitbičku. Je mi jasné, že mne tlačí 
slib, čas a primitivní podmínky, které mají trvat ještě bůh-
ví jak dlouho. Když se tyto jednotlivé faktory proti mně 
spiknou, dává to dohromady neřešitelnou situaci a já se už 
nikdy nedonutím pružný disk hledat.       

     Tři povídky, které jsem na ni kdysi nahrál, navždy 
skončí v  jakémsi Bermudském trojúhelníku, v  Propasti 
Času, domýšlím si neveselý závěr dnešního marného hle-
dání...

Nevím, jestli se tomu říká vnuknutí, někdo by to mož-
ná nazval spíš intuicí, ale cosi mne přiměje, abych se podí-
val před sebe do výše očí a poněkud vpravo...

Nevěřím tomu, co nyní vidím a  v  prvním momentě 
mám chuť si promnout oči...  Vždyť to je snad vodorovný 
hřbítek pouzdra na diskety z šedé umělé hmoty imitující 
vzorek krokodýlí kůže... Ani nedýchám a pomalým pohy-
bem, snad abych předmět svého zájmu nevyplašil, sahám 
po pouzdru. Opatrně ho otvírám a je to tak!!! Uvnitř na-
cházím několik fl oppy disků. Na jednom z nich je povíd-
ka, která po malé úpravě může být slíbeným nekrologem...

Nyní překopíruji obsah datového média do počítače 
a dávám se do díla. Vybírám povídku „Podzimní přelud“ 
a už zakrátko zakroužím na křídlech své fantazie jako na 
perutích kondora. Unášejí mne vzápětí do dob dávno mi-
nulých, pro tuto chvíli však opět aktuálních...

Na závěr zmíněné povídky připojuji ještě důležitý do-
větek napsaný kurzívou: 

Tuto povídku věnuji památce pana Vladimíra Zdražila 
ze Slavkovic u Nového Města na Moravě, dobrého myslivce 
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a výborného kamaráda, který nás dne 31. května 2004  pře-
dešel na Věčnost.

A bylo to, začal jsem psát. Koupil jsem si brožurku 
„Kurz tvůrčího psaní“ a dal se do díla. Čerpal jsem ze 
svých loveckých deníků, a  všechny moje povídky jsou 
proto autentické... Postupně jich přibývalo, takže zaplni-
ly několik dílů myslivecké beletrie pocházející z mé 

Skutečnost, že mi psaní dalo možnost odpoutat se od 
neveselé, takřka bezvýchodné reality, mne zachránila. V té 
souvislosti si ovšem musím přiznat, že také utrpení má 
smysl, i když to na první pohled vypadá nelogicky. Nako-
nec, vždyť i dítě se rodí v bolestech matky a totéž platí také 
o zrození literárních prvotin.

Uplynula již hezká řádka let. Moje někdejší problémy 
naštěstí pominuly a já dnes s údivem zjišťuji, že bych v sou-
časné době pomyslný balík bezmála stovky svých povídek 
už napsat nedokázal, zkrátka by to nešlo. 

Nikoli bez příčiny se říká, že podnětem pro zahájení li-
terární tvorby bývá často bolest duše…

Pavel Sztwiertnia

Tento článek a  několik dalších článků v  příštích vy-
dáních Zpravodaje jsou z  připravované páté knihy Pavla 
Sztwiertni „V šeru temných hvozdů“, kterou bude možné 
zakoupit v kterémkoli knihkupectví. 

Optimální však je, objednat si je přímo v  třebíčském 
vydavatelství AKCENT, telefonicky 568 844 553 nebo na 
e-mail adrese:   akcent@vydavatelstviakcent.cz

Slovo hejtmana 
(města a obce – leden 2020)

Už dvacet let existence má za sebou 
Kraj Vysočina. Původně pod názvem 
Jihlavský kraj vznikl sloučením pěti 
okresů. Jeho vznik provázely skeptic-
ké hlasy, že jde o  sporný nesourodý 
konglomerát části českého a části mo-
ravského území. Území ležící na obou 
stranách Českomoravské vysočiny 
ovšem spojuje ze zeměpisného i náro-
dopisného hlediska Čechy s Moravou 
a etnografi cky tento nově vzniklý kraj 
prakticky kopíruje historické Horác-
ko. Není tedy pravdou, že jde o uměle 
vytvořený celek. Jeho obyvatelé mají 
mnohé společné v  historii i  v  sou-
časnosti. Svůj název změnil kraj ještě 
dvakrát. Z Vysočiny byl přejmenován 
na Kraj Vysočina a  stal se mladým 
a moderním regionem. Prvním hejt-
manem s velikou zásluhou na vzniku 
kraje se stal František Dohnal, na něj 
jako druhý hejtman úspěšně navázal 
Miloš Vystrčil.

Dnes už vnímáme Vysočinu jako 
jeden celek. Kraj se postupně stal 

zřizovatelem krajských nemocnic, 
záchranky i  záchytky, domovů pro 
seniory, ústavů sociální péče, střed-
ních a některých základních škol, je-
jich jídelen a  domovů mládeže, dět-
ských domovů a center, muzeí, galerií 
a  Horáckého divadla Jihlava, krajské 
správy a  údržby silnic, časem k  nim 
přibyly nutné servisní organizace Vy-
sočina Tourism, Vysočina Education 
a  také Projektová kancelář, která je 
partnerem nejen krajských organizací 
při získávání evropských i národních 
dotací.

Prostřednictvím Fondu Vyso-
činy podporujeme rozvoj širokého 
spektra aktivit měst, obcí, spolků, fi -
rem, klubů, přispíváme vlastníkům 
kulturních památek na jejich zacho-
vání a  obnovu, podporujeme města 
s  památkami UNESCO, patříme ke 
špičce v zavádění nového IT do pra-
xe, nabízíme vlastní internetovou síť 
ROWANet, zatím nejdál jsme s  pro-
cesem transformace sociálních služeb, 

podporujeme velkoryse profesionální 
divadelní scénu, patříme k nejčinoro-
dějším realizátorům obchvatů, máme 
vlastní systém podpory technického 
a odborného vzdělávání, jehož model 
přebírají ostatní kraje, jsme partne-
ry agrárního sektoru, který v nás má 
oporu především v oblasti hospodaře-
ní s vodou a zachování produkce tra-
dičních plodin, podporujeme výrobu 
regionálních potravin.

Za důležitou považuji skutečnost, 
že za dobu fungování našeho kraje se 
podařilo dosáhnout povědomí souná-
ležitosti bez ohledu na to, které stra-
ny vedly v minulých 20 letech celkem 
pět našich zastupitelstev. Na rozdíl od 
často úporných bojů mezi stranami 
v jiných krajích se u nás dařilo vnímat 
a  prosazovat společný zájem všech 
obyvatel bez podstatných rozporů 
a  třenic. Pevně doufám, že tomu tak 
bude i v dalším období.

Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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Tisková zpráva – 25. leden 2020
Kriminalita se na Vysočině loni mírně zvýšila
Objasněnost v Kraji Vysočina dosáhla v loňském roce téměř 
63 procent

KRAJ VYSOČINA – V Kraji Vysočina vyšetřovali v  loň-
ském roce policisté celkem 5 538 trestných činů, což je ve srov-
nání s rokem předchozím o 226 případů více. Meziročně jde 
o mírný nárůst nápadu trestné činnosti o 4,3 procenta. Loni se 
podařilo v našem kraji objasnit 3 470 trestných činů a objasně-
nost tak dosáhla 62,7 procenta.  V loňském roce se policistům 
dodatečně podařilo objasnit dalších 409 trestných činů. Jde 
o případy, které se staly v předchozích letech. Celkově se tedy 
loni podařilo policistům objasnit 3 879 trestných činů,

„K  nárůstu kriminality došlo napříč celou naší republikou, 
takže Vysočina nebyla v tomto směru výjimkou. Dosaženými vý-
sledky se loni Kraj Vysočina stal vůbec nejbezpečnějším regionem 
v rámci celé České republiky. Skvělých výsledků jsme dosáhli také 
v  oblasti objasněnosti, když hranici sedmdesáti procent přesáhli 
policisté na územním odboru Pelhřimov. Vynikajících výsledků 
jsme dosáhli na poli objasněnosti také na Třebíčsku, kde objas-
něnost loni přesáhla 66 procent,“ komentoval dosažené výsledky 
plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální 
policie a vyšetřování.

Na loňském mírném zvýšení nápadu trestné činnosti mělo 
na území našeho kraje, ale také v celé České republice, vliv ně-
kolik faktorů. Patří mezi ně například také jiný způsob vykazo-
vání přečinů týkajících se zanedbání povinné výživy. Vyšší po-
čet trestných činů měli loni na svědomí recidivisté, tedy osoby, 
které se trestné činnosti dopouštěli opakovaně.

V rámci našeho kraje se loni mírně snížil (o sedm případů) 
počet trestných činů v oblasti násilné kriminality, což předsta-
vuje pokles o 1,3 procenta. Loni jsme v našem kraji vyšetřovali 
523 případů násilné kriminality, z nichž se jich 409 podařilo 
objasnit, což představuje objasněnost přesahující 78 procent. 
Loni jsme dodatečně objasnili dalších 46 násilných trestných 
činů spáchaných v předchozím roce. V průběhu loňského roku 
jsme na Vysočině prověřovali a vyšetřovali celkem šest zločinů 
vraždy nebo pokusů vraždy a všechny případy se kriminalis-
tům podařilo objasnit. Statisticky má náš kraj ale vykázáno cel-
kem sedm případů, protože jeden případ vraždy muže a ženy 
spáchali pachatelé na území našeho kraje, ale tento případ reali-
zovali, a také vyšetřovali kriminalisté z Prahy.

Za pozitivní jev lze považovat výrazný – více než jedena-
dvacetiprocentní - pokles nápadu trestných činů loupeže. Loni 
jsme na Vysočině vyšetřovali 22 případů loupeží, což bylo 

o šest méně než v roce 2018. Celkem 14 případů loupeží se 
podařilo objasnit, což představuje objasněnost ve výši 63,6 
procenta. Loni se nám podařilo objasnit také čtyři loupeže, 
které se staly v  předchozím roce. „Stejně tak letos začátkem 
roku jsme zadrželi skupinku nezletilých osob, které mají na svě-
domí několik loupežných přepadení, které se staly koncem roku 
v Jihlavě,“ doplnil plk. Mgr. Pavel Peňáz s tím, že s ohledem na 
věk pachatelů nelze k případům sdělit žádné bližší informace.

Mírný nárůst v  počtu případů jsme loni zaznamenali 
u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Loni jsme vy-
šetřovali 261 případů, což je o 17 případů více než v roce 2018 
– vyjádřeno procenty činí nárůst sedm procent. Objasněnost 
tohoto druhu trestné činnosti přesáhla hranici 82 procent. Dal-
ších 28 skutků se podařilo objasnit dodatečně. Stále platí, že 
nejrůznější rvačky a potyčky mohou mít vážné následky na ži-
votech a zdraví účastníků těchto incidentů a proto považujeme 
tato jednání pachatelů za společensky vysoce škodlivá. Jeden 
takový případ potyčky mezi dvěma muži po skončení fi remní-
ho večírku skončil na konci loňského roku na Havlíčkobrodsku 
tragicky. Případem, který byl kvalifi kován jako úmyslné ublí-
žení na zdraví s následkem smrti, se v současné době zabývají 
krajští kriminalisté. 

V  loňském roce došlo na Vysočině k  mírnému nárůstu 
počtu trestných činů v  oblasti mravnostní kriminality, a  to 
o  téměř 9,5 procenta.  Loni jsme vyšetřovali 127 případů 
mravnostních trestných činů a 83 z nich se podařilo objasnit, 
když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 65,4 
procenta.  Ze 127 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 
30 bylo kvalifi kováno jako trestný čin znásilnění (celkem 18 
případů kriminalisté objasnili) a dalších 44 případů bylo kva-
lifi kováno jako trestný čin pohlavního zneužívání (celkem 31 
případů kriminalisté objasnili). K tomuto druhu trestné čin-
nosti dochází nejčastěji mezi osobami stejného nebo přibližně 
stejného věku, které jsou mladší patnácti let.

Na území kraje Vysočina došlo loni k  mírnému zvýšení 
nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnos-
ti, a to o 4,5 procenta.  Loni jsme vyšetřovali celkem 2 097 
trestných činů v  oblasti majetkové činnosti a  809 skutků se 
podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 38,6 
procenta, což je v rámci celé České republiky vynikající výsle-
dek. Dalších 127 majetkových trestných činů se nám podařilo 
objasnit dodatečně, 

Na majetkové trestné činnosti se 535 případy podílely krá-
deže vloupáním. Ve srovnání s rokem 2018 je to o 20 případů 
více – vyjádřeno procenty jde o nárůst o 3,9 procenta. Pokud 
bychom ale porovnali počet případů krádeží vloupáním dlou-
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hodobě, tak od roku 2015, kdy jsme vyšetřovali 925 trestných 
činů krádeží vloupáním, došlo k poklesu nápadu tohoto druhu 
trestné činnosti.  

Na majetkové trestné činnosti se 1 033 případy podílejí 
krádeže prosté. Loni jsme v našem kraji zaregistrovali také 67 
případů krádeží dvoustopých motorových vozidel. Celkem 41 
těchto krádeží dvoustopých vozidel kriminalisté objasnili, což 
je objasněností ve výši 61,2 procenta řadí dlouhodobě mezi nej-
úspěšnější týmy v rámci celé České republiky. Další dva případy 
krádeží osobních vozidel objasnili kriminalisté z předchozích 
let. Poměrně vysoký počet trestných činů – 190 – se týká kráde-
ží věcí z automobilů, proto se snažíme na tuto oblast vhodným 
způsobem cílit preventivní akce a  opatření. Loni jsme zado-
kumentovali celkem 94 případů vloupání do rekreačních chat 
a chalup, když 35 případů jsme objasnili, což představuje objas-
něnost ve výši 37,2 procenta.  Dalších 88 případů trestných činů 
se týkalo vloupání do rodinných domů, kdy se podařilo objasnit 
26 případů a objasněnost dosáhla téměř třiceti procent.  

V loňském roce se na Vysočině zvýšil nápad trestné činnosti 
v oblasti ostatních trestných činů. Loni jsme jich v kraji vyšetřo-
vali celkem 1 140, což bylo v meziročním porovnání o113 pří-
padů více. Loni policisté 967 případů ostatních trestných činů 
objasnili, takže objasněnost činila 84, 8 procenta a dodatečně 
objasnili dalších 74 skutků z  předchozích let. Do této oblasti 
trestné činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření 
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu 
a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství, 
ohrožování výchovy mládeže nebo zanedbání povinné výži-
vy. Loni jsme v Kraji Vysočina registrovali 356 trestných činů 
maření výkonu úředního rozhodnutí a 282 případů sprejerství 
a 336 trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky.

Na úseku drogové kriminality loni policisté v našem kraji 
vyšetřovali 285 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem 
předchozím o  22 skutků více než v  roce 2018. Objasněnost 
u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla loni hranici 93 pro-
cent. V tomto případě se jedná dlouhodobě o velice pozitivní 
jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní krimina-
litu a policisté pachatele odhalují na základě vlastních opera-
tivních poznatků. Pro úspěšnost v této oblasti je velice důležitá 
také důkladná systematická práce kriminalistů, kteří se aktivně 
věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti.

K výraznému  poklesu nápadu trestné činnosti došlo loni 
v Kraji Vysočina v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kri-
minalisté loni vyšetřovali celkem 665 trestných činů, což je o 79 
méně než za rok 2018. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 
10,6 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti 
pohybuje za hranicí 57 procent. Dalších 76 skutků kriminalis-
té objasnili z předchozích let. U hospodářských trestných činů 
kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody (235 
trestných činů), dále úvěrové podvody, a také daňovou trest-
nou činnost. 

„Nárůst o  čtrnáct procent jsme loni zaznamenali v  oblasti 
daňových deliktů, kdy jsme registrovali 65 případů a 24 se jich 
podařilo objasnit. Velkou pozornost jsme také loni věnovali pro-
blematice zajišťovaní výnosů z  trestné činnosti, kdy loni činila 
hodnota zajištěného majetku částku 48 288 290 korun, a v této 

souvislosti bylo provedeno 830 zajišťovacích úkonů. K  tomu-
to účelu využíváme všech institutů, které nám umožňuje český 
právní řád,“ řekl plk. Mgr. Pavel Peňáz. 

Loni jsme v kraji vyšetřovali 297 trestných činů, které měly 
znaky informační kriminality. Celkem 116 případů se poda-
řilo objasnit a objasněnost tak dosáhla více než 39,1 procenta. 
Dalších 33 případů kriminalisté objasnili dodatečně – jednalo 
se o případy z předešlého roku. Největší počet případů se týká 
majetku – jde o nejrůznější formy internetových podvodů a pro-
tiprávních jednání, k nimž pachatel využije prostředí internetu. 
Další případy se týkají hospodářské kriminality, mravnostní kri-
minality, ale také násilné kriminality a oblasti nehmotných práv.

Velkým problémem v  našem kraji jsou stále recidivisté, 
kteří se podíleli loni na celkové kriminalitě 36 procenty. V pří-
padě majetkové trestné činnosti dokonce na 51 procentech to-
hoto druhu kriminality, v oblasti násilné trestné činnosti na 30 
procentech tohoto druhu kriminality a v oblasti drogové kri-
minality se recidivisté podílejí na 41 procentech. 

Děti ve věku do 18 let spáchali loni celkem 235 trestných 
činů a podílejí v Kraji Vysočina na osmi procentech  nápadu 
celkové kriminality, na třinácti procentech v oblasti majetkové 
kriminality, na dvanácti procentech spáchané násilné krimina-
lity a na jedenácti procentech drogové kriminality. 

Loni se trestných činů v našem kraji dopouštěli také cizinci 
– celkem bylo trestně stíháno 236 cizích státních příslušní-
ků, což představuje podíl ve výši téměř osm procent na počtu 
všech stíhaných pachatelů. Nejčastěji se trestné činnosti do-
pouštěli státní příslušníci Slovenské republiky, Ukrajiny a Ru-
munska, Bulharska.

Nápad trestné činnosti v  Kraji Vysočina za období od 
1.  ledna do 31. prosince:

2015 2016 2017 2018 2019
Počet trestných 
činů 6 880 5 986 5 459 5 312 5 538
Objasněno 4 103 3 683 3 342 3 152 3 470
% objasněnosti 59,64 61,53 61,22 59,34 62,7
Objasněno do-
datečně 458 464 415 384 409
Objasněno
 celkem 4 561 4 147 3 757 3 536 3 879

Srovnání nápadu trestné činnosti na jednotlivých územ-
ních odborech Krajského ředitelství policie kraje Vysočina 
za období od 1. ledna do 31. prosince 2019:

Jihlava Třebíč Žďár n 
S.

H. 
Brod

Pelhři-
mov

Počet trestných 
činů 1 583 1 034 985 1 061 875
Objasněno 916 685 602 653 614
% objasněnosti 57,86 66,25 61,12 61,55 70,17

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence mjr. JUDr. Dana Čírtková

vedoucí oddělení - tisková mluvčí
tel: 974 261 207

mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz
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Pečovatelská služba domov Bystré, O.P.S.

V  Bystrém a  okolních obcí poskytuje již dlouhodo-
bě pečovatelskou službu DOMOV Bystré, o.p.s. Služba je 
poskytována seniorům, lidem se zdravotním postižením 
a chronickým onemocněním od 18 let. 

Pečovatelskou službu potkáváte nejen v  Bystrém, ale 
i v okolních obcích, do vzdálenosti 15km od Bystrého. 

Kdy Vám pečovatelská služba může pomoci:
• když potřebujete pomoc s osobní hygienou a péčí o svou 

osobu – denní hygiena, koupání, sprchování, umývání 
vlasů, oblékání, svlékání... 

• když si nemůžete sami zajistit stravu nebo potraviny – 
zajištění nákupu, pochůzek, příprava jídla, ohřátí jídla, 
podání jídla, nakrmení, nakrájení jídla, dovoz oběda... 

• když potřebujete pomoci s vedením domácnosti – běž-
ný úklid, velký úklid, uložení nákupů, oblečení... 

• když potřebujete doprovodit či zavést k lékaři, na veřej-
né instituce, úřady.... 

• když chcete být v kontaktu se svým okolím – doprovo-
díme Vás, zajistíme Vám potřebné kontakty.... 

• když máte problém s orientací v čase či prostoru – po-
můžeme Vám se orientovat, zabezpečíme dodržování 
Vašeho léčebného režimu... 

• když potřebujete poradit, jak postupovat v obtížné situ-
aci - základní sociální poradenství, nabídka sociálních 
služeb 

Nabídka pečovatelské služby je prováděna dle konkrétní 
situace člověka, který ji potřebuje. Její rozsah se mění dle 
individuální potřeby, např. dle jeho zdravotního stavu, mo-
mentální situace rodiny, apod. Cílem služby je, aby moh-
li uživatelé služby zůstat co nejdéle ve svém přirozeném, 

domácím prostředí. Službu lze kombinovat s péčí rodiny 
nebo s jinými sociálními službami. 

V  roce 2019 služba poskytla 7 227 hodin přímé péče 
pomoc s oblékáním, osobní hygienou, orientací, přípravou 
stravy, nákupy, úklidem, 120 hodin fakultativní činnosti 
(trénování paměti, dohled) a při doprovodu klientů s nimi 
služba najela 4 966 km. Při poskytování každodenní péče 
klientům jsme ujeli 67 870 km.

V minulém roce jsme pokročili v obměně našeho vo-
zového parku, zakoupili jsme starší auto Škoda Roomster, 
který nahradil již auto ekonomicky a technicky zcela ne-
vyhovující. Koupě auta byla fi nančně podpořena z  akce 
Burza fi lantropie a programem podpory sociálních služeb 
Pardubického kraje. 

Finančně byl provoz pečovatelské služby zajištěn z pro-
středků Pardubického kraje a  Kraje Vysočina (prostřed-
nictvím nich také fi nance z MPSV), příjmy od klientů za 
služby a fi nanční podporou obcí (Bystré, Jedlová, Vítěje-
ves, Bohuňov, Svojanov, Hartmanice, Trpín, Nedvězí, Ko-
rouhev, Nyklovice, Sulkovec, Rohozná). Všem děkujeme 
za podporu naší činnosti!

Kontakt
Pečovatelská služba DOMOV Bystré, o.p.s.

Školní 453, 
569 92 Bystré

www.domovbystre.cz
pecdomov@atlas.cz

607 785 488
722 358 855

Provozní doba 
terénní forma 

po-pá 7.00-20.00
so-ne, svátky 7.00-19.00

DIAKONIE BROUMOV
Vyhlašuje sbírku použitého textilu, přikrývek, obuvi, hraček, knih…
pro charitativní potřeby.
Sbírka se uskuteční v pátek  27. 3. 2020 a v sobotu 28. 3. 2020 
ve výstavní síni u sv. Jana v Jimramově. 

Otevřeno:  
pátek 10,00 – 12,00 hodin ; 13,00 – 16,00 hodin
sobota 10,00 – 12,00 hodin
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Pronajmu prostory bývalé lékárny vedle obchodu COOP – možno k podnikání i bydlení.
Bližší info: 720 949 614.

Hledáme RD nebo chalupu. Jsme mladí a chceme se osamostatnit. 
Financování zajištěno. Tel. 704 923 775.

Zajištění manželé hledají byt pro nový začátek. Volejte nebo pište 737 192 329.

Inzerce



Jimramovský zpravodaj1/2020

21

Pozvánka

Kulturní komise městyse Jimramova

 pořádá dne 6. 3. 2020

 v 18, 00 hodin v jimramovské sokolovně 

divadelní představení ochotníků z Korouhve 

„BAHNO BUDE“.

Vstupné dobrovolné.

Zveme vás na 
cestovatelskou besedu s Mgr. Karlem  Kocůrkem

na téma IZRAEL

dne 25. 3. 2020 v 17, 30 
v učebně přírodopisu 

v Základní škole v Jimramově.

Vstupné dobrovolné.



Jimramovský zpravodaj 1/2020

22



Jimramovský zpravodaj1/2020

23

SDH Jimramov Vás srdečně zve na 

 Hasičský Ples 
  který se bude konat 21. 2. 2020 od 
20:00 hod. v Sokolovně v Jimramově. 

        Těšit se můžete na: 
     Guláš, výpečky 
     Točené pivo 
     „Hasičské štěstí“ 
     Scénku mladých hasičů 

K tanci a poslechu bude hrát 
skupina Vepřo Knedlo Zelo. 

Předprodej místenek od 3. 2. 2020 u paní Věry Břeňové, tel. 739 817 406
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