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Přítomni: Bureš Zdeněk, MgA. Frömmel Václav, Hejtmá-
nek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Hrdlička Radek, Just Jiří, Ma-
týsek Miroslav, Pachovská Dana, Petrásová Renata, Vojta Petr

Omluveni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Mgr. Křížová Věra, 
Ing. Lorencová Ivana, Ing. Petr Jan, Sedláková Petra

Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastu-
pitelstvo je usnášeníschopné.

Před zahájením zastupitelstva se uctil chvilkou ticha pan 
Milan Ďuriš, který zemřel po krátké nemoci.

Čest jeho památce.

1. Schválení programu jednání
a) Pan starosta na základě požadavku pana MgA. Frömme-

la navrhl zařadit bod „Poskytnutí fi nančního příspěvku 
v částce 20.000,-Kč pro Centrum pro zdravotně postižené 
Kraje Vysočina o.p.s., jako jediného bezplatného zařízení 
v okrese Žďár nad Sázavou“  

 Pro návrh byly 4 hlasy 
– MgA. Frömmel, Matýsek, Petrásová, Vojta

 Návrh nebyl přijat.

b) Pan MgA. Frömmel navrhl doplnit:
- Pořizování zvukového záznamu zastupitelstva.            
 Pro 4 hlasy – MgA. Frömmel, Matýsek, Petrásová, Vojta

Ostatní se zdrželi hlasování.
Návrh nebyl přijat.

c) Pan MgA. Frömmel navrhl přesunutí bodu: Podání žá-
dosti o dotaci na akci “Stavební úprava hygienického zaří-
zení v přízemí ZŠ (II. stupeň)“ na příští zastupitelstvo.

 Pro 1 hlas – MgA. Frömmel
 Ostatní se zdrželi hlasování
 Návrh nebyl přijat.

d) Starosta navrhl doplnění těchto bodů:  
 -  Vydání osvědčení nového zastupitele
 -  Slib zastupitele
 -  Volba nového člena rady
 -  Zrušení odměny předsedy osadního výboruUbušín

  9-0-1 
Zdržel se: Matýsek

Zastupitelstvo schválilo zařazení těchto bodů do programu 
jednání.
Program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Vydání osvědčení nového zastupitele
4. Slib zastupitele
5. Volba nového člena rady
6. Zrušení odměny předsedy osadního výboru Ubušín
7. Přeprava kontejnerů na odpad
8. Zápis do kroniky za rok 2019
9. Pořízení kuchyňské linky do obecního domu v Ubušíně
10. Nákup a prodej pozemků
11. Úprava zpevněné plochy před Panským domem
12. Podání žádosti o dotaci na akci ,,Stavební úprava hygie-

nického zařízení v přízemí ZŠ (II. stupeň)“
13. Pověření rady městyse narovnáním rozpočtu za rok 2020
14. Rozpočtové opatření č. 6
15. Různé

Jimramovský zpravodaj
Jimramovský zpravodaj

1/2021

Zápis č. 5/2020
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 26. 11. 2020 v sokolovně Jimramov
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Pro 8-0-2
Zdržel se: MgA. Frömmel, Matýsek 

Program jednání byl schválen.
                                    
2. Volba ověřovatelů zápisu 
 Za ověřovatele zápisu byli zvoleni: MgA. Václav Frömmel, 

Renata Petrásová
8-0-2

Zdržel se: MgA. Frömmel, Petrásová

3. Vydání osvědčení novému zastupiteli  
 Panu Matýskovi se vydalo osvědčení zastupitele.

4. Slib zastupitele
 Pan Matýsek složil slib zastupitele.

5. Volba nového člena rady obce
 Starosta přečetl návrh pana Ing. Petra na nového člena 

rady obce. Navržen byl pan Miroslav Matýsek.                                                              
8-0-2

Zdržel se: MgA. Frömmel, Matýsek

6. Zrušení odměny předsedy osadního výboru obce Ubušín 
 Zastupitelstvo navrhuje, aby se zrušila odměna předsedy 

osadního výboru obce Ubušín pana Matýska z důvodu, že 
pan Matýsek se stal novým zastupitelem.

9-0-1
Zdržel se: MgA. Frömmel

7.  Přeprava kontejnerů na odpad
 Pan starosta navrhl zahájit výběrové řízení na pořízení trak-

toru ZETOR 1406 z důvodu havarijního stavu auta LIAZ. 
Tento traktor by měl být vybaven čelním nakladačem, nosi-
čem kontejnerů, lžicí 210 cm, měl by sloužit především k od-
padovému hospodářství. Pan MgA. Frömmel nedoporučuje 
tento traktor koupit a doporučuje koupi staršího automobi-
lu. Paní Petrásová a pan Vojta doporučují opravu stávajícího 
auta LIAZ. Pan Matýsek doporučuje pořídit i přepravní vůz.

7-1-2      
Proti: MgA. Frömmel, zdržel se: Petrásová, Hrdlička

Návrh na vypsání výběrového řízení 
na pořízení traktoru s čelním nakladačem nebyl přijat.

8.  Zápis do kroniky za rok 2019
 Pan Vojta požaduje doplnění akcí v Sedlištích.
 Pan MgA. Frömmel považuje kronikářku paní Mgr. Křížo-

vou za střet zájmů, jelikož jako člen zastupitelstva by neměla 
psát kroniku. Zároveň připomněl, že v kronice chybí podstat-
né  informace. Např., že ve škole proběhla epidemie salmo-
nely. Chybí také akce spojené se spolkem Zajimramov, který 
pořádá různé kulturní akce a besedy. Z důvodu požadavků 
pana Vojty a pana MgA. Frömmela o doplnění kroniky o růz-
né body se tento bod odkládá na příští jednání zastupitelstva.

9-0-1
Zdržel se: MgA. Frömmel

9. Pořízení kuchyňské linky do obecního domu v Ubušíně
 O nabídku na kuchyňskou linku do obecního domu 

v Ubušíně byla požádána fi rma Dřevointeriér s.r.o a fi r-
ma Bohumil Pečínka. Pan Pečínka nabídku nepodal. Pan 
starosta navrhl schválit nabídku fi rmy Dřevointeriér s.r.o. 
na pořízení kuchyňské linky v obecním domě v Ubušíně.                                                                                         

10-0-0  
Návrh na pořízení kuchyňské linky v obecním domě 

v Ubušíně od fi rmy Dřevointeriér s.r.o. byl přijat. 
                                        
10. Nákup a prodej pozemků
a) 
- Mgr. Tereza Truksová, Dalečín 173, a Ing. Tomáš Truksa, 

Černická 1179/8, Strašnice, Praha 10, žádají o prodej par-
cely č. 3 v k. ú. Trhonice o výměře 317 m2 do společného 
jmění manželů. Plánují stavbu rodinného domu a na par-
cele č. 3 chtějí vybudovat příjezdovou cestu. 

 Městys Jimramov prodává do společného jmění manže-
lů Mgr. Terezy Truksové a Ing. Tomáše Truksy parcelu 
p. č. 3 v k. ú. Trhonice o výměře 317 m2, zahrada, za cenu 
30,-Kč/m2. Parcela je z větší části zaplocena a využívána 
rodinou žadatelů. Pro Městys Jimramov je nevyužitelná. 
Celková cena prodávaného pozemku činí 9.510,-Kč.                                                                                                        

10-0-0 
 
- Městys Jimramov kupuje od Mgr. Terezy Truksové, Dale-

čín 173, a Ing. Tomáše Truksy, Černická 1179/8, Strašni-
ce, Praha 10, parcelu p. č. 33/3 v k. ú. Trhonice o výměře 
30 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace. Tato parcela 
vznikla na základě GP 299-171/2020. Jedná se o pozemek 
pod místní komunikací. Cena za 1 m2 je 30,-Kč.  Celková 
cena činí 900,-Kč.                                                           

10-0-0
             
- Starosta navrhl koupit do majetku Městyse Jimramov od 

JUDr. Hany Kleinové, xxxxx, 2/3 podíl, a od Ing. Oldřicha 
Jaruška, xxxxxx, podíl 1/3 parcely č.  664/2 v k. ú. Trhoni-
ce o výměře 165 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace. 
Tato parcela vznikla na základě GP 299-171/2020. Jedná 
se o pozemek pod místní komunikací. Cena za 1 m2 je 1,-
Kč. Celková cena činí 165,-Kč. Pan Frömmel podal proti-
návrh koupit pozemek za 30,- Kč za m2.

1-0-9
Pro: MgA. Frömmel

Návrh nebyl přijat. 
Následně bylo hlasováno o návrhu starosty. 9-0-1 

Zdržel se: MgA. Frömmel

b) Městys Jimramov kupuje od Daniely Weisové, Trhoni-
ce 32, 592 42 Jimramov, parcelu č. 953 v k. ú. Trhonice 
o výměře 73 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace. Tato 
parcela vznikla na základě GP 297-147/2020. Jedná se 
o pozemek pod místní komunikací. Cena za 1 m2 je 30,-Kč.  
Celková cena 2.190,-Kč.                                                                                                                              

10-0-0
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c) MgA. Jakub Orel Tomáš a Mgr. Marie Orel Tomášová, 
U Kaple 174, 592 42 Jimramov, žádají o odprodej pozemku 
p. č. 111/6 v k. ú. Jimramov o výměře 65 m2, zahrada. Každý 
z žadatelů kupuje ½. Parcela je zaplocena, využívána žada-
teli, pro Městys Jimramov je nevyužitelná. Cena 30,-Kč/m2. 
Celková cena 1.950,-Kč.

10-0-0

d) xxxxxxxxxx, žádá o odprodej pozemku p. č. 832/15 v k. ú. 
Trhonice o výměře cca 720 m2, druh pozemku zahrada. 
V případě neschválení prodeje žádá o pronájem tohoto 
pozemku.  Prodej požadovaného pozemku by znemožnil 
přístup k zbývající části parcely 832/15 z účelové komuni-
kace, která se nachází na parcele 846/1. Starosta v souladu 
s doporučením rady navrhl požadovaný pozemek nepro-
dávat a předat radě k vyřízení pronájmu.                                                                                                                                    

10-0-0

e) xxxxxxxxx, žádá o prodej pozemku p. č. 32/1 v k. ú. Ubu-
šín o výměře 2144 m2, ostatní plocha a prodej pozemku 
p. č. 32/7, o výměře 562 m2, zahrada, v k. ú. Ubušín. Výše 
uvedené pozemky chce využít ke stavbě rodinného domu. 
Osadní výbor Ubušín s prodejem požadovaných pozem-
ků nesouhlasí. Na základě výše uvedeného starosta navrh-
nul požadované pozemky neprodávat.                                                                                    

9-0-1
Zdržel se: Hrdlička

                                                                                                          
11. Úprava zpevněné plochy před Panským domem 
 Majitel Panského domu prostřednictvím projektantky 

Ing. arch. Junové žádá o provedení úprav zpevněných 
ploch před Panským domem z důvodu možnosti zajištění 
vjezdu osobních automobilů do dvora Panského domu. 
Předpokládaná cena je 130.000,-Kč.     

 Pan MgA. Frömmel a pan Bureš doporučili jednat s ma-
jitelem Panského domu o spolufi nancování této akce. Za-
stupitelé projednali záměr a navrhli tento bod přesunout 
na další zastupitelstvo a pozvat majitele Panského domu.                                                                                                                              

10-0-0                                                                                                               

12. Podání žádosti o dotaci na akci ,,Stavební úprava hygie-
nického zařízení v přízemí ZŠ (II. stupeň)“

 Žádost na Kraj Vysočina o dotaci na 120.000,- byla vyříze-
na a dotaci obec obdržela. Vzhledem k tomu, že položkový 
rozpočet činí cca 1.510 tisíc Kč,  starosta navrhl podat žádost 

o dotaci na akci „Stavební  úprava hygienického zařízení 
v přízemí ZŠ (II. stupeň)“ na ministerstvo pro místní rozvoj. 

 Pan MgA. Frömmel  podal protinávrh o vypracování žá-
dosti o dotaci úřadem městyse a stavební  úpravy udělat 
svépomocí a tím snížit náklady oproti nabídce staveb. fi r-
my.

 Další protinávrh podal pan Matýsek, aby dotaci za městys 
vyřídil pan MgA. Frömmel.

Bylo hlasováno o návrhu pana MgA. Frömmela - 1-0-9  
Pro: MgA.Frömmel

Tento návrh nebyl schválen.

Dále bylo hlasováno o návrhu pana Matýska - 2-2-6 
Pro:  Matýsek, Hrdlička

Proti: Homolka, Just
Zdrželi se:  Bureš, MgA. Frömmel, Hejtmánek, Pachovská, 

Petrásová, Vojta
Tento návrh nebyl schválen.

Nakonec se hlasovalo o návrhu pana starosty - 9-1-0 
Proti: MgA. Frömmel

Návrh starosty byl schválen.

13. Pověření rady narovnáním rozpočtu za rok 2020
 Zastupitelstvo pověřilo radu městyse narovnáním roz-

počtu za rok 2020.     
10-0-0

14. Rozpočtové opatření č. 6    
 Zastupitelstvo nemělo žádné výhrady a schválilo návrh 

rozpočtového opatření č. 6. 
10-0-0

15. Různé
- Starosta informoval o dopise od Povodí Moravy na ha-

varijní stav lávky mezi Jimramovem a Sedlištěmi. Bude 
osloven projektant. 

- Pan MgA. Frömmel znovu připomněl, že by se na posti-
žené nemělo zapomínat a přispívat těmto organizacím.

- Pan MgA. Frömmel žádá o opravu veřejného osvětlení na 
náměstí, kde nesvítí již 5 světel. Pan Kaša slíbil opravu.

- Paní Petrásová požádala, aby na doladění vánoční atmo-
sféry byly pouštěny koledy do místního rozhlasu. 

- Pan Hrdlička žádal o opravu propadlého chodníku na Be-
nátkách před Gamou.

Zápis č. 6/2020
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 17. 12. 2020 v sokolovně v Jimramově.

Přítomni:  Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, MgA. 
Frömmel Václav, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, 
Hrdlička Radek, Mgr. Křížová Věra, Ing. Lorencová  Ivana, 

Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Ing. Petr Jan, Petrásová 
Renata, Sedláková Petra, Vojta Petr (14)

Omluveni: Just Jiří (1)
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Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastu-
pitelstvo je usnášeníschopné.

1. Schválení programu jednání
 MgA. Frömmel navrhl pořizování zvukových záznamů 

z jednání ZM.                              
Pro 7: MgA. Frömmel, Ing. Lorencová, Matýsek, 

Sedláková, Petrásová, Hrdlička, Vojta
Tento návrh nebyl schválen. 

Ing. Josef Homolka předložil body k doplnění na program 
jednání a navrhl úpravu pořadí projednávání:
- Zápis č. 5/2020 z jednání ZM Jimramov ze dne 26. 11. 2020
- Žádost o fi nanční příspěvek 
- Projekt – stavební úpravy ZŠ Jimramov
- Dílčí přezkoumání hospodaření Městyse Jimramov                                        

Pořadí projednávání: 
1.  Schválení programu jednání
2.  Volba ověřovatelů zápisu
3.  Zápis č. 5/2020 z jednání ZM Jimramov ze dne 26. 11. 2020
4.  Úprava zpevněné plochy před Panským domem
5.  Rekonstrukce kuchyně v obecním domě v Ubušíně
6. Odepsání dluhu
7.  Schválení zápisu do kroniky za rok 2019
8.  Stavební úpravy části domu č. p. 41
9.  Dodatek ke smlouvě o dílo s fi rmou AQUA PROCON s.r.o.  
10. Schválení rozpočtu na rok 2021
11. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu  
12. Žádost o fi nanční příspěvek
13. Projekt - stavební úpravy ZŠ Jimramov
14. Dílčí přezkoumání hospodaření Městyse Jimramov
15. Různé 14-0-0

Zastupitelé schválili program jednání.                                                                        

2. Volba ověřovatelů zápisu
 Za ověřovatele tohoto zápisu byly zvoleny Ing. Ivana Lo-

rencová a Mgr. Věra Křížová.  
12-0-2

(Zdržely se: Ing. Lorencová, Mgr. Křížová Věra)

3. Zápis č. 5/2020 z jednání ZM Jimramov ze dne 26. 11. 2020
 Pan starosta vyzval pana MgA. Frömmela k podepsání zá-

pisu z jednání ZM Jimramov č. 5/2020 ze dne 26. 11. 2020, 
kdy byl pan MgA. Frömmel zvolen jako ověřovatel zápisu. 

 Pan MgA. Václav Frömmel k tomuto sdělil, že zápis nemu-
sí být nutně podepsán ověřovatelem, je to svobodná volba 
každého zastupitele. MgA. Frömmel předložil písemně 
k doplnění do zápisu jeho stanoviska k jednotlivým bo-
dům zápisu. Tyto body byly předloženy až po zákonné 
lhůtě na vyhotovení zápisu.   

 Zvláště byl diskutován bod č. 1 c), kdy pan MgA. Frömmel 
nebyl vpuštěn do budovy ZŠ.   

 Paní Petrásová se dotazovala, proč pan MgA.  Frömmel 

nebyl vpuštěn do budovy školy. Paní Mgr. Věra Křížo-
vá k tomuto sdělila, že 25. 11. 2020 vstoupil v platnost 
„Pokyn MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 
25. 11. 2020“. V pokynu jsou uvedeny instrukce ke vstu-
pu třetích osob do škol v době koronavirové, kde jsou vy-
jmenované osoby, které mohou být vpuštěny za dodržení 
přísných hygienických opatření.  

 MgA. Frömmel navrhl, aby jeho připomínky k zápisu, 
které byly červeně vyznačeny, byly do  zápisu doplněny 
a hlasovalo se o každém doplněném bodu zvlášť.       

Pro 1 (MgA. Frömmel)
Návrh pana MgA. Frömmela nebyl přijat. 

 Dále MgA. Frömmel navrhl, aby se o jeho připomínkách 
k zápisu hlasovalo dohromady. 

Pro 1 (MgA. Frömmel)
Tento návrh nebyl přijat. 

Zápis č. 5/2020 z jednání ZM Jimramov ze dne 26. 11. 2020 
nebude doplněn o připomínky pana MgA. Frömmela. 

4. Úprava zpevněné plochy před Panským domem
 Ing. Arch. Věra Junová, projektantka rekonstrukce Pan-

ského domu a úpravy zpevněné plochy před Panským 
domem, podala vysvětlující informace k oběma stavbám.  

 Pan Bureš vznesl dotaz, v jakém časovém horizontu by 
se měl projekt realizovat. Dle sdělení projektantky není 
možné přesně specifi kovat dobu realizace.

 MgA. Frömmel sdělil, že podporuje vše, co se dělá pro 
podnikání, ale měl by být přítomen majitel Panského 
domu. Vjezdy do domů na celém náměstí jsou na obec-
ních pozemcích a nikomu se nepřiděluje dotace na úpra-
vu vjezdů. Ing. Arch. Junová sdělila, že předmětem řešení 
nejsou vjezdy do domů, ale parkování podél komunikace. 

 Pan Vojta vznesl dotaz, co bude, když se změní majitel 
Panského domu. Projektantka odpověděla, že projekt 
bude připraven i pro případné další majitelé.  

 Ing. Lorencová vznesla dotaz, proč se řeší prostor před 
jedním domem a ne na celém náměstí. Starosta sdělil, že 
projednávaná oprava je na rozpočet 130.000,-Kč, kdyby-
chom řešili opravu celého náměstí, byla by cena v milio-
nech.  

ZM odsouhlasilo záměr předláždění stání.
10-1-3

Pro: Mgr.Bartošová, Bureš, MgA. Frömmel, Hejtmánek, Ing. 
Homolka, Hrdlička, Mgr. Křížová, 

Pachovská, Ing. Petr, Vojta
Proti: Ing. Lorencová

Zdrželi se: Matýsek, Petrásová, Sedláková

5.  Rekonstrukce kuchyně v obecním domě v Ubušíně
 Pan starosta informoval o výši původního rozpočtu na 

celkovou rekonstrukci kuchyně v Ubušíně sjednanou ve 
výši 183.775,-Kč s fi rmou Kamil Šenkýř. V průběhu rea-
lizace došlo k navýšení nákladů o 18.502,-Kč na celkovou 
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částku 202.277,-Kč. Pan MgA. Frömmel vznesl připomín-
ku, že by mělo být rozepsáno dle jednotlivých rozpočto-
vých položek. Zastupitelé projednali a schválili navýšení 
částky na rekonstrukci kuchyně v Ubušíně na celkovou 
částku 202.277,-Kč. 14-0-0

6. Odepsání dluhu
 Zastupitelé projednali a schválili odepsání dluhu xxxxx, 

za nájemné a společnou elektřinu od 1. 2. 2016 do 11. 10. 
2017  v celkové výši 34.634,-Kč.

12-0-2
Pro: Mgr. Bartošová, Bureš, MgA. Frömmel, Hejtmánek, 

Ing. Homolka, Mgr. Křížová, Ing. Lorencová, Matýsek, 
Pachovská, Ing. Petr, Sedláková, Vojta

Zdrželi se: Petrásová, Hrdlička  

7. Schválení zápisu do kroniky za rok 2019
 MgA. Frömmel upozornil na střet zájmu Mgr. Křížo-

vé (zastupitelka a kronikářka) a vyzývá, aby se jedné 
z funkcí vzdala, a žádá zastupitele, aby navrhli osoby, kte-
ré by nebyly ve střetu zájmu. Dále upozornil, že v zápise 
do kroniky není zaznamenán výskyt salmonely na ZŠ.
Mgr. Křížová odpověděla, že v zápise kroniky je zazname-
nán školní rok 2018/2019 a salmonela byla až ve školním 
roce 2019/2020, tudíž i zmínka bude zaznamenána až 
v roce 2020. Ing. Lorencová připomněla, že hledání kro-
nikáře je velice těžké a zájem občanů o tuto činnost není. 
Pan starosta podal návrh, aby zastupitelé schválili zápis do 
kroniky za rok 2019 vypracovaný kronikářkou Mgr. Věrou 
Křížovou. Pan MgA. Frömmel podal protinávrh, schvále-
ní zápisu kroniky za rok 2019 s doplněním o informace 
o epidemii salmonely v ZŠ s tím, že kronikář paní Křížová 
podá rezignaci buď na kronikáře, nebo zastupitele tak, aby 
kronikář Městyse Jimramov nebyl ve střetu zájmů pro se-
psání kroniky k roku 2020 a dalších.

1-12-1
Pro: MgA. Frömmel 

Proti: Mgr. Bartošová, Bureš, Hejtmánek, Ing. Homolka, 
Hrdlička, Ing. Lorencová, Matýsek, Pachovská, Ing. Petr, 

Petrásová, Sedláková, Vojta
Zdržel se: Mgr. Křížová  

Tento návrh nebyl přijat.
 
 Paní Petrásová poznamenala, že by návrh na usnesení měl 

zohlednit informaci paní Mgr. Křížové, že zápis týkající se 
školy je za školní rok 2018/2019. Na základě této připo-
mínky vzal starosta svůj návrh zpět a navrhl, aby zastupi-
telé schválili zápis do kroniky za rok 2019 včetně zápisu 
týkající se ZŠ a MŠ Jimramov za školní rok 2018/2019.

12-0-2
Pro 12: Mgr. Bartošová, Bureš, Hejtmánek, Ing. Homolka, 

Hrdlička, Ing. Lorencová, Matýsek,  
Pachovská, Ing. Petr, Petrásová, Sedláková, Vojta

Zdržel se: MgA. Frömmel, Křížová
Zápis do kroniky za rok 2019 byl schválen.

8. Stavební úpravy části domu č.p. 41
 Zastupitelé projednali položkový rozpočet stavby „Sta-

vební úpravy části objektu měšťanského domu č. p. 41 – 
Jimramov“. Celková cena činí 1.139.587,-Kč včetně DPH. 

 Zastupitelé rozhodli o podání žádosti o dotaci na minis-
terstvo kultury z havarijního programu.                                                          

14-0-0

9. Dodatek ke smlouvě s fi rmou AQUA PROCON s.r.o.
 Zastupitelé projednali Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 

1547720 mezi Městysem Jimramov a fi rmou AQUA 
PROCON s.r.o. Předmět smlouvy se nemění, prodlužu-
je se čas plnění, a to předání dokumentace pro stavební 
povolení k projednání do 30. 9. 2021, projednání doku-
mentace pro stavební povolení s orgány a organizacemi, 
podání žádosti o stavební povolení do 31. 10. 2021.

14-0-0

10.  Schválení rozpočtu na rok 2021
 Předsedkyně fi nančního výboru paní Pachovská sezná-

mila zastupitele s návrhem rozpočtu Městyse Jimramov 
na rok 2021. MgA. Frömmel vznesl dotaz, zda je v roz-
počtu uvažováno s poklesem výnosu z daní. Starosta in-
formoval, že je počítáno s poklesem daní z důvodu zru-
šení superhrubé mzdy. Zastupitelé projednali a schválili 
rozpočet Městyse Jimramov na rok 2021.

13-0-1
Zdržel se: MgA. Frömmel

11.  Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 
 Pan MgA. Frömmel dal ke zvážení, zda by se neměl úvěr 

městyse splatit dříve. Starosta sdělil, že z důvodu chysta-
ných investicí by bylo uhrazení úvěru předčasné. Zastupi-
tele projednali a schválili střednědobý výhled rozpočtu na 
rok 2022 - 2024.    

13-0-1
Zdržel se: MgA. Frömmel

12.  Žádost o fi nanční příspěvek
 Zastupitelé projednali žádost Oblastní charity Polička 

o fi nanční příspěvek na rok 2021. Poskytnuté fi nanční 
prostředky budou využity na částečné pokrytí sociálních 
služeb, které budou poskytovány i občanům Jimramova 
v roce 2021. Charita pomáhá lidem v nouzi tak, aby vedli 
život odpovídající jejich důstojnosti, podporuje je v sa-
mostatnosti a v aktivaci vlastních sil a možností a dopro-
vází je v obtížné životní situaci.   Charita žádá o fi nanční 
příspěvek ve výši 23.000,-Kč. Pan MgA. Frömmel podal 
návrh, aby byla poskytnuta částka ve výši 30.000,-Kč.

Pro: MgA. Frömmel.
Tento návrh nebyl přijat.

 Zastupitelé hlasovali o návrhu starosty poskytnout Ob-
lastní charitě Polička fi nanční příspěvek ve výši 23.000,-
Kč a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí příspěvku.             

14-0-0 
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Vážení spoluobčané,
rád bych se s vámi trochu poohléd-

nul za uplynulým rokem a připomněl 
akce, na které byly vynakládány největší 
fi nanční prostředky z rozpočtu městyse 
Jimramova. 

Nejvýznamnější byla další etapa 
opravy měšťanského domu č. p. 71, 
náměstí Jana Karafi áta v Jimramově. 
Výběrové řízení vyhrála fi rma Franti-
šek Vojta ze Sedlišť. Celkové náklady 
na opravu dosáhly sumy 7 945 533 Kč. 
Jelikož se jedná o kulturní památku 
v památkové zóně, dostali jsme na tuto 
akci dotaci 200 000 Kč od ministerstva 
kultury z programu Regenerace MPZ. 
Z důvodu vysokých celkových nákladů 
jsme žádali ministerstvo kultury o na-
výšení dotace z rezervního fondu, bo-
hužel neúspěšně.

Protože stavba byla již zahájena 
a termín realizace do konce roku 
2020 byl reálný, rozhodlo zastupitel-
stvo městyse podat ještě jednu žádost 
o dotaci na ministerstvo fi nancí. Zde 
nám bylo vyhověno a přidělená částka 
6 424 890 Kč byla v loňském roce celá 

vyčerpaná. Tato dotace nám velmi 
vylepšila loňský rozpočet. Vzhledem 
k tomu že souběh dvou státních dotací 
na stejnou akci nebyl možný, byla do-
tace z ministerstva kultury přesměro-
vána na opravu domu č. p. 67, náměstí 
Jana Karafi áta v Jimramově, který je 
v soukromém vlastnictví. Tato suma 
byla ještě o 200 000 Kč navýšena z již 
zmíněného rezervního fondu.  

Druhou velkou akcí bylo pořízení 
dopravních automobilů pro SDH Jimra-
mov a SDH Trhonice. Pro jimramovské 
hasiče byl pořízen automobil Mercedes-
-Benz, Sprinter 4x4 za cenu 2 722 016 Kč 
a pro hasiče z Trhonic automobil Ford 
Transit za cenu 1 157 849 Kč. Oba au-
tomobily dodala fi rma THT Polička 
s.r.o.  Nákup automobilů byl podpořen 
dotací 1 500 000 Kč (2 x 750 000 Kč). 
Z toho 900 000 Kč poskytlo minister-
stvo vnitra a 600 000 Kč poskytl Kraj 
Vysočina. Chtěl bych zde ještě připo-
menout, že pro SDH Ubušín byl poří-
zen Ford Transit v roce 2016 a pro SDH 
Sedliště také Ford Transit v roce 2017.

Náš projekt “Prázdniny v Jimra-
mově“ (příměstský tábor) podpořilo 
ministerstvo práce a sociálních věcí 
částkou 380 119 Kč. Projekt byl zahájen 
v loňském roce a bude pokračovat letos 
i příští rok. 

Z akcí uskutečněných na základě 
obdržené dotace je třeba ještě zmínit:
- Vypracování dokumentace pro 

územní řízení na doplnění malého 
kalového hospodářství pro ČOV Ji-
mramov. Cena 323 000 Kč, dotace 
od Kraje Vysočina 193 000 Kč (do-
tační titul Čistá voda 2019). 

- Výměnu dvojích vrat a drobné sta-
vební úpravy v hasičské zbrojnici 
v Trhonicích. Cena 263 733 Kč, do-
tace od Kraje Vysočina 127 000 Kč 
(Program obnovy venkova Vysočiny 
2021).

- Pořízení elektrocentrály pro SDH 
Sedliště. Cena 78 990 Kč, dotace od 
Kraje Vysočina 35 000 Kč (dotační 
titul Technické vybavení jednotek 
požární ochrany obcí 2020).

13.  Projekt – stavební úpravy ZŠ Jimramov
 Zastupitelé projednali a schválili nabídku Ing. Františka 

Laštovičky z fi rmy UNI PROJEKT na vypracování projek-
tové dokumentace týkající se stavebních prací při rekon-
strukci kuchyně, školní jídelny a suterénních prostor pod 
těmito objekty.  Cena za tyto práce činí 79.860,-Kč včetně 
DPH.

13-0-1
Zdržel se: MgA. Frömmel

14.  Dílčí přezkoumání hospodaření Městyse Jimramov
 Pan starosta podal informaci o provedené kontrole Krajským 

úřadem týkající se hospodaření Městyse Jimramov za leden 
až listopad 2020. Zastupitelé vzali informaci na vědomí. 

15.  Různé
- Starosta informoval zastupitele o plnění úkolů z minulého 

zápisu ZM.
- MgA. Frömmel připomněl, že stále nesvítí některá světla. 

č.p. 71 po opravěč.p. 71 před opravou
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Ohlédnutí za uplynulým rokem 2020 z pohledu SDH Jimramov
JSDH Jimramov je zařazena do 

kategorie JPO III, s výjezdem do de-
seti minut od vyhlášení poplachu. 
V uplynulém roce jednotka zasahovala 
u 45 událostí. Hasební obvod netvoří 
pouze Jimramov a nejbližší okolí, ale dle 
plánu plošného pokrytí i obce a katastry 
obcí vzdálenějších, například Polom, 
nebo Krásné. Jednou jednotka zasaho-
vala až u Bolešína.

Převahu výjezdů tvořily technické 
zásahy, zejména odstraňování stromů 
po pádu na komunikace. Tyto událos-
ti nás zaměstnávaly nejvíce, celkem 
38 výjezdů.

Jednotka zasahovala u šesti lesních 
požárů, jednoho požáru sazí v komíně 
a také byla jednotka vyslána k jedné 
události, která se však ukázala jako pla-
ný poplach.

Jednotka se zúčastnila jednoho okr-
skového námětového cvičení v Ubuší-
ně.

Celkově se proti minulým letům po-
čet výjezdů zvýšil téměř o 100%

Pandemie koronaviru omezila veš-
kerou spolkovou činnost. Sbor dlouho-
době plánuje pravidelné akce, které tím 
byly velmi omezeny. Jediné, kde jsme 
mohli pomoci, bylo zajištění občerst-
vení při letním kině v Jimramově. Ale 

hasičský ples, branný den, čerti v Jimra-
mově s mikulášskou nadílkou se přes 
naši velkou lítost konat nemohly.

Náš sbor se také dočkal nového, 
toužebně očekávaného dopravního au-
tomobilu  Mercedes Benz Sprinter 4x4. 
Tento nahradil dosluhující dopravní au-
tomobil A-31.

Veřejnost si mnohdy neuvědomuje, 
kolik hodin práce stojí členy zásahové 
jednotky zajistit neustálou akceschop-
nost a připravenost kdykoliv pomoci. 
Pravidelná údržba techniky, výzbroje 

a výstroje je časově náročná. Velitelé 
a strojníci a nositelé dýchací techni-
ky musí pravidelně absolvovat školení 
a obhajovat odbornou způsobilost. Toto 
vše, a mnohem více, by nefungovalo bez 
nadšení a zápalu pro dobrou věc.

Děkujeme za podporu panu sta-
rostovi, zastupitelům a spoluobčanům 
Městyse Jimramova. Bez podpory by 
naše práce byla velmi těžká, složitá a ně-
kdy i nemožná.

Jménem SDH Jimramov, 
Zdeněk Bureš, jednatel.

Dále byla realizována I. etapa kabe-
lizace veřejného osvětlení v Jimramově 
v ulicích Kostelní a Panská. Na stavbě 
mostu přes Fryšávku v ulici Borovnic-
ká se městys fi nančně podílel částkou 
154 000 Kč na vybudování chodníku. 
Pokračovala oprava sportovních ka-
bin a byl opraven zavlažovací systém 
fotbalového hřiště v Jimramově. Pro-
běhla aktualizace digitálního povod-
ňového plánu a byly vykoupeny po-
zemky na protipovodňovou ochranu 
za 290 000 Kč. 

Bohužel nás v loňském roce opus-
tila expozice broučků, která se přesu-
nula do rodiště jejich autora, do Plz-
ně. Rozhodl o tom majitel expozice 
ČCE. Z tohoto důvodu byla pořízena 
expozice nová, na které spolupraco-

vali paní Marta Kellerová a pan Josef 
Urban. Věřím, že nejpozději o letních 
prázdninách bude opět zpřístupněna 
veřejnosti. Byl vypracován a schválen 
k realizaci projekt Zklidnění dopravy 
v Jimramově. Jedná se o úpravu prů-
jezdnosti ulicí Říční, osazení několika 
dopravních značek, zrcadel a cedulí, 
ale především v omezení maximální 
povolené rychlosti na 30 km/h v téměř 
celém Jimramově. Věřím, že tímto kro-
kem dojde ke zvýšení bezpečnosti na 
silnicích a snížení hluku. 

V obecním domě v Ubušíně byly 
provedeny stavební práce na opravě ku-
chyně. Za obecním domem v Ubušíně 
byl členy SDH Ubušín vybudován dře-
věný přístřešek na uložení dřeva. 

V Sedlištích byla opravena místní 

komunikace (sjezd k bývalé továrně) 
a zpevněn ocelový most přes Svratku, 
včetně opravy jedné opěry. Zpevnění 
mostu zajistila Krajská správa a údržba 
silnic Kraje Vysočina, aby po něm moh-
la být vedena objízdná trasa při rekon-
strukci mostu přes potok v Sedlištích, 
která se také v loňském roce uskutečni-
la.

Jsem rád, že i přes složitou dobu, ve 
které žijeme, se podařilo zajistit provoz 
letního kina a uspořádat sousedské po-
sezení. 

Chtěl bych využít této příležitosti 
a poděkovat všem, kteří se aktivně po-
díleli na chodu městyse a zpestřování 
života našim občanům. 

Josef Homolka, 
starosta
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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.

2. 3. 2021     p. Kalous Josef, Jimramov              75 let

    9. 3. 2021     p. Tušlová Růžena, Jimramov         70 let

  13. 3. 2021     p. Mašíková Růžena, Jimramov       87 let

16. 3. 2021   p. Tušla Jaroslav, Jimramov            84 let

29. 3. 2021   p. Sedlák Jiří, Jimramov                  84 let

    13. 4. 2021   p. Urbanová Anežka, Jimramov      88 let

zdraví.

mov            84

Výzva majitelům psů

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. 

Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku ze psů vyzýváme občany, aby své dosud nepřihlášené psy 
zaregistrovali v kanceláři městyse Jimramov (technický úsek), kde jim bude vydána registrační známka. 
Ohlašovací povinnost je přihlásit psa staršího tří měsíců do 15 dnů od nabytí. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, 
která je od poplatku osvobozená.
Vyhlášku lze najít na webu městyse Jimramov www.jimramov.cz/vyhlášky.

Vyzýváme občany k důslednému třídění odpadu z důvodu nových podmínek pro ukládání komunálního a velkoobjemové-
ho odpadu, a tím snížení jeho produkce. 
Do tříděných odpadů patří:
Plast, papír, sklo, drobný kovový odpad, použité rostlinné oleje – na stanovištích kontejnerů.
Bioodpad, elektrospotřebiče, suť, kov – po skončení nouzového stavu nařízeného vládou na sběrném místě ČOV.

Zpráva o přípravách a výsledcích Lady Vondrové
Posílám průběžnou informaci o současném stavu přípra-

vy Lady Vondrové i s jejími výsledky ve 2. polovině sezóny. 
V polovině června na 2. kole extraligy v Kladně pokračo-

vala Lada ve skvělých výkonech. Zvítězila v osobních rekor-
dech na 200 m (23,40) a 800 m (2 :04,45). Po závodech ji ale 
začal bolet kotník pravé nohy a bohužel tohle zranění ovliv-
ňovalo její výkonnost v dalších závodech. Na mistrovství ČR 
jí právě proto uniklo zlato. Během srpna byla pozvána na 
prestižní závody Diamantové ligy do Monaka a Stokholmu, 
kde vždy získala 5. místo. Výsledek by jistě byl lepší nebýt 
zranění. Další závody kvůli bolesti už musela odříct včetně 
dalšího závodu Diamantové ligy v Římě. Ke konci srpna na 
magnetické rezonanci jí byla zjištěna zlomenina v nártu. Ná-
sledovala dlouhá léčba 8 týdnů a s lehkým tréninkem mohla 
začít až na konci října. 

V současné době už trénuje naplno. V důsledku vládních 
omezení je to dost složité, ale doufáme, že to zvládneme. 

Minulý týden jsme byli na soustředění v Nymburce, které 
potvrdilo, že Lada je už v dobré kondici. V letošní sezóně 
byly zrušeny všechny světové i evropské šampionáty, proto 
nebyla vyhlašována ani anketa Atlet roku. Nicméně začát-
kem listopadu proběhl galavečer těch nejlepších atletů, kde 
významné místo právem zaujala i Lada.  Pouze 4 atleti ČR 
jsou v první desítce světových tabulek za rok 2020: Barbo-
ra Špotáková, Nikol Ogrodníková (obě v oštěpu 6., resp. 
8. místo) a pak Lada Vondrová na 400 m a Tomáš Staněk 
v kouli (oba shodně na 9. místě). Už proto je možno litovat 
zrušených OH v Tokiu a ME v Paříži.  

Cílem na halovou sezonu je pro Ladu mistrovství Evro-
py v Toruni začátkem března (odložené halové MS v Číně 
bylo znovu odloženo na rok 2021). Doufáme, že to snad 
dopadne a závod v Toruni se uskuteční. Stejně tak i odlo-
žené OH v Tokiu, které jsou hlavním cílem Lady pro letní 
sezonu.
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Společně s Ladou přejeme do Jimramova všem veselé Váno-
ce s hodně zdraví do nového roku. Děkujeme za fi nanční pod-
poru sportovní přípravy a doufáme ve vaši přízeň i dalším roce.

S pozdravem Jaroslav Jón

Registrace k očkování
Vážení spoluobčané,
využívám tohoto prostoru ve va-

šem periodiku, který redakce vyčle-
nila pro předání informací z hejt-
manství Kraje Vysočina. Alespoň 
v základních obrysech bych Vám rád 
předal informace o postupu regist-
race a následné rezervace termínů 
v Centrálním registračním systému 
pro očkování proti nemoci COVID-19. 
Pokud si přesto nebudete vědět rady 
nebo Vám nepomůže nikdo z mladší 
generace, využijte kdykoli od pondělí 
do neděle pomoc pracovníků krajem 
zřízené informační COVID linky. Na 
telefonním čísle 564 602 602 Vám 
operátoři pomohou sedm dní v týdnu 
od 8 do 20 hodin. Personálně byla sice 
linka posílena, ale i tak se Vám může 
stát, že bude třeba telefonát opakovat. 
Děkujeme Vám za trpělivost. V prv-
ních dvou hodinách spuštění systému 
15. 1. jsme pomohli zhruba 150 oso-
bám, rádi pomůžeme i Vám. Pomoc 
s registrací je do budoucna určena 
všem, prosím, využijte ji.

K samotnému očkování považuji za 
správné uvést, že Kraj Vysočina má do 
konce března letošního roku přislíbené 
dodávky cca 40 tisíců očkovacích dávek 
značky Pfi zer/BioNTech, je však třeba po-
čítat s tím, že očkovaná osoba musí dostat 
dávky dvě. O dodávkách vakcíny jiného 
dodavatele zatím nemáme od minister-
stva zdravotnictví žádné informace. 

V lednu je veškeré úsilí očkovacích 
center na Vysočině směřováno k pro-
očkování lékařů a zdravotníků nemoc-
nic, seniorů v sociálních zařízeních 
a v dalších týdnech lékařů a zdravot-
níků v terénu. Zatím se bez problému 
daří všechny státem dodané očkovací 
látky pro Vysočinu proočkovat vždy 
ještě před dodáním další zásilky. Pro-
zatím (tedy k 15. 1. 2021) bylo na Vy-
sočinu dodáno 975 lahviček s očkovací 
látkou, z nichž lze využít 5-6 očkova-
cích dávek. Platí, že uděláme vše proto, 
aby byli naočkováni všichni lidé na Vy-
sočině, kteří o to projeví zájem, jen to 
nepůjde hned.

Základní kroky registrace k oč-
kování proti COVID-19 (platné pro 
všechny postupně se přihlašující sku-
piny spoluobčanů)
1) Otevřete si na Internetu webový 

formulář registrace.mzcr.cz.
2) Do formuláře zadejte číslo svého 

mobilního telefonu, na toto číslo 
Vám přijde šestimístný kód (buďte 
trpěliví), který vložíte do formulá-
ře, a tak bude ověřeno, že funguje 
spojení systému s Vaším mobilním 
telefonem. Na něj budou postupně 
zasílány další informace.  

3) Do formuláře pozorně vložte jmé-
no, příjmení, adresu bydliště, číslo 
pojištěnce, zdravotní pojišťovnu.

4) V případě registrací od 1. února 
2021 bude pravděpodobně nutno 
zatrhnout kolonky s diagnózou va-
šeho zdravotního stavu a další. 

5) Vyberte preferované místo, kde 
chcete být očkováni (ideálně v blíz-
kosti Vašeho bydliště). Prozatím 
jsou v nabídce k dispozici pouze 
očkovací místa v nemocnicích Kra-
je Vysočina – Nemocnice Jihlava, 
Nemocnice Havlíčkův Brod, Ne-
mocnice Třebíč, Nemocnice Nové 
Město na Moravě a Nemocnice Pel-
hřimov. Potvrďte čestné prohlášení 
(pokud se nabízí).

6) Odešlete žádost.
7) Ve chvíli, kdy systém vyhodnotí, 

že patříte do aktuální skupiny oč-
kovaných, přijde na Vámi zadané 
telefonní číslo druhý šestimístný 
kód (může dojít k časové prodle-
vě).

8) Poté, co Vám SMS zprávou přijde 
druhý šestimístný kód, je správný 
čas na další krok – rezervaci. Ote-
vřete si stránku reservatic.com/oc-
kovani, kde jako přihlašovací údaj 
použijte právě druhý šestimístný 
kód, vyplňte požadované číslo po-
jištěnce.

9) Vyberete místo, den, čas očkování 
a potvrďte. O proběhlé rezervaci 
budete informováni přes SMS i přes 
mail (pokud jste ho při registraci 
zadali).
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Termín pro aplikaci druhé dávky 
vakcíny se Vám prostřednictvím SMS 
zprávy nabídne automaticky za 21 až 28 
dní ve stejný čas. Bude možné jej upravit.

Veškeré úpravy je možné konzulto-
vat nebo provést prostřednictvím cen-
trální informační linky 1221 nebo in-
formační COVID linky Kraje Vysočina 
564 602 602. 

Osoby, které nevlastní mobilní tele-
fon, musí svou registraci provést přes 
informační linky.

POMOC S REGISTRACÍ
Informační linka ke koronaviru a k 

očkování (telefonická pomoc)
PO–PÁ, 8:00–19:00 hodin, SO–NE, 

9:00–16:30 hodin, telefon: 1221

 - Informační COVID linka Kraje Vyso-
čina (telefonická pomoc s registrací)

 PO – NE, 8:00–20:00 hodin, telefon: 
564 602 602

- Senior Point Třebíč, Masarykovo 
nám. 116/6, Třebíč, budova B (mož-
ná osobní návštěva nebo telefonická 
pomoc)

 PO – PÁ,  8:00–13:00 hodin, telefon: 
601 573 020

- Family/Senior Point, Palackého 26, 
Jihlava (možná osobní návštěva, pre-
ferována je telefonická pomoc)

 PO – PÁ, 8:00–17:00 hodin, telefon: 
605 660 445

- Senior Point Havlíčkův Brod (telefo-
nická pomoc s registrací)

 PO – NE, 8:00–11:00 a 13:00–15:00 
hodin, telefon: 739 119 844

- Senior Point Pelhřimov (telefonická 
pomoc s registrací)

 PO – NE 10:00–15:00 hodin, telefon: 
723 902 099

Důležitá informace: Dle avizované-
ho množství dodané vakcíny informuje 
Kraj Vysočina, že minimálně do po-
loviny února bude probíhat očkování 
především první prioritní skupiny – lé-
kařů a zdravotníků nemocnic, klientů 
sociálních pobytových zařízení a lidí, 
kteří se o tyto osoby starají, dále i lékařů 
a zdravotníků v terénu. Poté, co budou 
proočkovány tyto zmíněné osoby, bude 
veřejnost, která už provedla registra-
ci, prostřednictvím SMS informována 
o možnosti rezervace termínů a míst oč-
kování. 
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Článek hejtmana – leden 2021

Milí a vážení krajané,
říká se, že nemoc je důsledkem nějaké chyby. Zamýšlím 

se tedy nad tím, jestli něco civilizace udělala špatně. Upřím-
ně neznám odpověď, která by mě uspokojila. Vnímám ale 
okolnosti, které tahle zvláštní doba přinesla. Lidé kolem mě 
se chovají dobrovolně nebo s ohledem na své blízké, kolegy 
i nejvíce ohrožené ohleduplně a nikdo už nepochybuje 
o tom, jak klíčovou roli hrají ve zvládání důsledků pande-
mie lidi v první linii – mám na mysli zdravotníky a personál 
v nemocnicích, mediky i studenty středních odborných 
škol, kteří na vlastní kůži prochází drsnou realitou nouzové-
ho stavu, ale i personál v domovech pro seniory a ústavech 
sociální péče, v dětských domovech, složky integrovaného 
záchranného systému, lidi ve službách, bez kterých by se za-
stavil život... mluvím o lidech, kteří jen stěží mohou svou 
práci vykonávat preventivně v režimu home offi  ce. Neexis-
tuje metrika, kterou bychom byli schopni jejich práci ocenit, 
neexistuje veličina, kterou bychom spravedlivě defi novali 
jejich potřebnost. Zkusme svá práva na maximální svobodu 
podřídit tomu, aby tihle lidé začali vidět světlo na konci tu-
nelu, mohli si odpočinout a načerpat nové síly. Poděkujme 
jim důsledným dodržováním platných hygienických naří-
zení. I pro mě jako člověka, který se rád osobně setkává se 
svými přáteli, poznává nové lidi, nabízí ruku jako symbol 
přátelství a má potřebu objímat své blízké, je současná doba 
nepřirozená, ale respektuji pravidla. Patrně jsme dostali his-
torickou šanci na změnu přístupu ke svému životu, je na nás, 
jak se k ní postavíme. Možná tak, že dáme průchod solida-
ritě jako tisíce dobrovolníků, kteří v posledních měsících 
pomáhají tam, kde je nejvíce třeba, rozdávají naději a jsou 
často jedním z mála spojení potřebných se světem. V tomto 
ohledu vzorově fungují městské i obecní samosprávy, bez ja-

kéhokoli školení a metodik nabídly koordinaci fungujícího 
dobrovolnictví. Díky všem, kteří zvládají distanční výuku, 
učitelům i rodičům. Díky všem, kteří to nevzdali. Nevím, 
zda slova díků jsou dost, jiná nemám, tak obrovské DÍKY!

Vážení spoluobčané,
18. listopadu 2020 složilo slib 45 nových krajských zastu-

pitelů, byla zvolena nová devítičlenná krajská rada a začala 
se psát další kapitola historie Kraje Vysočina. Šesté funkční 
období bude Kraj Vysočina řídit, spravovat a rozvíjet koali-
ce složená ze zástupců stran Piráti, ODS + STO, KDU-ČSL, 
STAN + SNK-ED, ČSSD. 

Kraj přebíráme ve velice složité době, která nás denně 
staví před nové situace, jejichž řešení vyžaduje velkou dáv-
ku předvídavosti, rozhodnosti, odvahy i diplomacie, hlavně 
však odpovědnosti. Bereme svou práci vážně, přistupujeme 
k ní s respektem, a proto se budeme snažit, aby veškerá naše 
rozhodnutí byla podložena srozumitelnými argumenty. 
Tam, kde si to situace vyžádá, povedeme veřejnou diskuzi, 
chceme být platnými partnery městům a obcím, jsme při-
praveni vám, spoluobčanům, naslouchat, budovat region ta-
kový, aby se nám v něm společně dobře a zdravě žilo. 

Váš hejtman Vítězslav Schrek

Celé Vysočině přeji do roku 2021 nejen finanční zdraví

Po vítězství v krajských volbách, nic-
méně po vyšachování hnutí ANO z vlád-
noucí koalice, zůstává exnáměstek hejt-
mana Kraje Vysočina pro oblast fi nancí 
Martin Kukla v politice a chce být nadále 
velmi aktivní, a to i v řadách opozičních 
zastupitelů. „Naši voliči si zaslouží, aby-
chom byli tvrdou opozicí, kritizovali 
projídání peněz a naopak dobré projekty 
podporovali,“ říká Martin Kukla, který 
se vrací do fi rmy Bosch Diesel Jihlava, 
odkud před přibližně třemi lety z odbor-
né pozice na Kraj Vysočina odcházel.

Rád bych poděkoval všem odbor-
níkům, pracovníkům úřadu i kolegům 
z rady, kteří se zasadili o realizaci úspěš-
ných projektů. Jsem pyšný na výstavbu 
operačních sálů v třebíčské nemocnici, 
na probíhající modernizaci novoměstské 
nemocnice, na přípravu stavby domova 
pro seniory v Jihlavě, která už brzy začne, 
stejně jako výstavba nového Pavilonu 
dětského, gynekologicko-porodnického 
a neurologického oddělení pelhřimov-
ské nemocnice. Chystá se také výstavba 
sportovní haly u Střední průmyslové 

školy ve Žďáru nad Sázavou, už se jezdí 
po obchvatech Velkého Beranova a No-
vého Veselí. Pracuje se na obchvatech 
Salačovy Lhoty, Lukavce a dotáhli jsme 
přípravu obchvatu Jihlavy, stejně jako 
Velké Bíteše, a také jsme začali s projek-
tem obchvatu Velkého Meziříčí. Tady 
musím upozornit, že kraj je zodpovědný 
pouze za silnice II. a III. třídy.

Osobně jsem si vzal za cíl začít řešit 
rozvoj krajských nemocnic a jejich pro-
blémy s nedostatkem parkovacích míst. 
Nejblíže realizaci parkovacího domu 
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Ing. Josef Klement, senátor za obvod Žďár nad Sázavou

u nemocnice jsme v Třebíči, ale záměry 
už existují jak v případě jihlavské ne-
mocnice, tak také, pro vás důležitého, 
Havlíčkova Brodu. Existují záměry no-
vých operačních sálů v havlíčkobrodské 
nemocnici a v případě jihlavské nemoc-
nice geriatrického oddělení a oddělení 
následné péče.

Věřím, že krajský rozpočet předá-
vám ve zdravé kondici. Na Fondu stra-
tegických rezerv je 1,5 mld. korun a dal-
ších 700 milionů korun má Kraj Vysoči-
na na spořicích účtech. Zastávám názor, 
že v době krize je třeba podporovat eko-
nomiku a zajistit lidem práci. 

Velmi nás mrzí, že se kumulují funk-
ce a zvyšuje se počet výborů. To všech-
no totiž nás všechny, daňové poplatní-
ky, stojí peníze. A to je důležité hlavně 
v této době, kdy by se spíše měla zavádět 
úsporná opatření, protože nás nečekají 
zrovna lehké časy.

Osobně vám do nového roku přeji 
pevné zdraví. Nejdůležitější je to fyzic-
ké a psychické, za ním následuje zdra-
ví fi nanční. Jsem rád, že parlamentem 
prošlo zrušení superhrubé mzdy, stejně 
jako navýšení důchodů seniorům o jed-
norázový příspěvek 5 000 Kč. Celý život 
tvrdě pracovali a určitě si teď přilepšení 
zaslouží.

Co se týká superhrubé mzdy. Po-
lepší si všichni zaměstnanci, OSVČ 
i zaměstnavatelé. Česká republika si to 
může dovolit, tak proč na penězích ne-
smyslně „sedět“. Lidé nejlépe vědí, co 
s penězi udělají. Jako odcházející ná-
městek zodpovědný za krajské fi nance 
moc dobře vím, že obce a kraje jistě na-
jdou provozní úspory, a pomohou tak 
nastartovat ekonomiku.

Úspěšný rok 2021 plný zdraví a také 
kapky toho štěstí.

Co se letos postaví z krajského roz-
počtu na Žďársku?

Krajští zastupitelé na svém posled-
ním zasedání v roce 2020 schválili 
rozpočet na rok 2021 tak, jak jsme ho 
s kolegy z původního vedení a krajského 
úřadu pro letošní rok připravili. Jedinou 
smutnou změnou je položka v hodnotě 
1,5 mil. Kč na nové politické funkce, což 
je v náročné koronavirové době na po-
váženou. Kraj Vysočina bude stejně jako 
v minulosti hospodařit s vyrovnanými 
zdroji a výdaji, tentokrát ve výši 14 mi-
liard korun. Důležitý je přitom fakt, že 
na kapitole nemovitý majetek dosahují 
předpokládané investice rekordních 1,2 
mld. Kč. Těší mě, že s největší pravdě-
podobností dojde k realizaci většiny 
připravených investičních projektů, kte-
ré dají lidem práci, zajistí podporu eko-
nomiky a zlepší život u vás na Žďársku.

Přehled nejvýznamnějších investic
V novoměstské nemocnici začne 

letos v březnu dvouletá rekonstruk-
ce vstupního pavilonu a vypracování 
projektové dokumentace má zpřesnit 
záměr modernizovat pavilon gyne-
kologie. Stavební úpravy se uskuteční 
na oddělení dlouhodobě nemocných 
2 a 3 a stravovací provoz novoměstské 
nemocnice bude mít nový technologic-
ký výtah. 

Důležité jsou také moderniza-
ce a opravy krajských silnic a mostů. 
V případě Žďárska počítejte s omeze-
ním a následně komfortně zrekonstru-
ovanými úseky například na úseku sil-

nice II/357 Strachujov–Jimramov. Za-
čít má také výstavba severozápadního 
obchvatu Velké Bíteše na silnici II/379. 
Krajští cestáři mají v plánu opravu sil-
nice Měřín–Blízkov–Netín III/35433, 
úseku z Křižanova do Vídně III/36051 
nebo rekonstrukci mostu v obci Podolí 
na silnici III/36041 nedaleko Radešín-
ské Svratky.

V případě investic do školství mů-
žeme zmínit rekonstrukci kotelny 
a domova mládeže VOŠ a SOŠ Bystřice 
nad Pernštejnem, výstavbu tělocvičny 
při VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, kde 
se také počítá s rekonstrukcí elektroin-
stalace. Žáci novoměstského gymnázia 
budou chodit po opravených podla-
hách na chodbách školy a Hotelová 
škola Světlá a Střední odborná škola 
řemesel ve Velkém Meziříčí zase vyhlíží 
rekonstrukci ústředního topení a vzdu-
chotechniky staré dílny. 

V Domově pro seniory Mitrov se 
počítá s opravou výtahu v kuchyni a le-
tos vypracovaná projektová dokumen-
tace přiblíží výstavbu administrativní 
budovy Domova Kamélie Křižanov.

Martin Kukla, 
zastupitel Kraje Vysočina

Na svého senátora se můžete obracet prostřednictvím emailu, či telefonu. Osobně pak v kanceláři ve Žďáře nad Sáza-
vou, na ulici Komenského 1, v 5. patře. Schůzku sjednejte prostřednictvím asistentů. 

Kontakt na senátora:  Kontakt na asistenty: 
Josef Klement   Pavla Krejzlová     Radek Pátek
778 538 312   725 434 463     725 434 473
Email: klementj@senat.cz Email: krejzlova@josefk lement.cz Email: patek@josefk lement.cz
www.josefk lement.cz; f@ingjosefk lement

Příjemné prožití Vánočních svátků a pevné zdraví Vám přeje Josef Klement
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Tisková zpráva 14. ledna 2021:
Davy turistů mohou na horách třídit odpady do speciálních třikošů

Jan Opatřil si Jimramov vysnil Miroslava Procházková

České a moravské hory v posled-
ních týdnech zaplavily davy návštěv-
níků a turistů. Bohužel například 
v Krkonoších a Beskydech po někte-
rých zůstává velké množství odpadu 
odhozené mimo kontejnery a koše. 
To i přesto, že lidé mohou v mnoha 
horských střediscích odpady nově 
třídit do speciálních třikošů přistave-
ných u parkovišť, výchozích míst na 
túry nebo u výdejních okének. 

Sedm desítek designových „třiko-
šů“ doplnilo v horských resortech od 

33letý český spisovatel a ilustrátor Jan Opatřil již více než 
rok žije v Jimramově. Pro Jimramovský zpravodaj jsem se 
ho pokusila vyzpovídat.

Honzo, jaké cesty tě přivedly právě sem?
Na Vysočině mám své kořeny. Můj děda pocházel z Bys-

třice nad Pernštejnem a mamka ze Žďáru nad Sázavou. Člo-
věk je doma tam, kde je doma jeho srdce a moje srdce patří 
na Vysočinu. 

Proč právě Jimramov?
V roce 2014 jsem byl poprvé pozván do jimramovské ZŠ, 

abych místním dětem představil své knihy. Za všechny ty 

loňského roku síť tradičních velkých 
barevných kontejnerů na třídění odpa-
dů. Menší speciální koše na plasty, pa-
pír a směsný odpad jsou díky projektu 
společnosti EKO-KOM s názvem Tří-
díme na sněhu umístěny přesně tam, 
kde vzniká odpad z obalů, ale kam se 
zároveň nedostanou těžká svozová 
auta. Tříděný odpad z třikošů je tak 
svážen ve spolupráci s lyžařskými areá-
ly například skútry nebo rolbami. 

Třikoše mají samy o sobě motivo-
vat ke třídění odpadů, protože jsou 

téměř celé včetně výplňových pytlů 
vyrobeny z recyklovaných plastů. Je-
jich patentovaná konstrukce je navíc 
vyrobena tak, aby odolala náročným 
zimním horským klimatickým pod-
mínkám. Před uvedením do provo-
zu byly pilotně testovány například 
na krkonošské Černé hoře nebo na 
hoře Slamník v resortu Dolní Mora-
va. V současnosti mohou návštěvní-
ci využívat třikoše kromě Krkonoš 
a Králického Sněžníku také v Kruš-
ných horách, Orlických horách, Jese-
níkách, Beskydech, Javornících, ale 
také v Novém Městě na Moravě. 

Ředitel komunikace Autorizova-
né obalové společnosti EKO-KOM 
si chování zodpovědných třídících 
návštěvníků hor zatím pochvaluje: 
„Přestože síť třikošů v českých a mo-
ravských horách stále ještě rozšiřu-
jeme, od uvedení do provozu již do 
nich lidé vytřídili přes dvacet dva tun 
plastů a papíru. Očekáváme však ještě 
větší zájem, protože jakmile to epide-
miologická situace dovolí, podpoří-
me třídění v zimních areálech promo 
akcemi a brožurkami v infocentrech 
a pokladnách. Zájemci již nyní na-
jdou informace o třídění na horách 
na Facebooku, Instagramu a webu tri-
dimenasnehu.cz.“Foto: Třikoše, Autor: Třídíme na sněhu 
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roky mám za sebou přes 1 200 besedních termínů. Každo-
ročně s Kapříkem Metlíkem objedu celou republiku. Bese-
doval jsem v podstatě ve všech městech ČR od Rozvadova 
po Jablunkov, od Dolního Dvořiště po Varnsdorf. Jimra-
mov mě ale naprosto uhranul. Vzpomínám si, když jsem 
v roce 2014 hleděl do údolí řeky Svratky od kaple sv. Matouše 
a říkal si: „Tady bych chtěl jednou žít.“ V autě jsem se pak 
neustále rozhlížel nalevo napravo jako Rudolf Hrušínský 
ve Vesničce mé střediskové. Nakonec jsem vlevo pod sebou 
spatřil strachujovský rybník s ostrůvkem, na kterém rostly 
břízy, a prostě u něj musel zastavit. Rybník jsem obešel a snil 
o tom, že zde budu někdy rybařit. Vůbec jsem nečekal, že se 
mi můj sen za pár let splní.   

Co se ti v Jimramově líbí?
Městys má silný genius loci a specifi ckou atmosféru, 

z níž dýchá historie. Může za to jistě centrum, které je památ-
kovou zónou. Nejvíce se mi líbí kostelní ulička a stará budova 
školy. Jimramov je navíc obklopen úžasnou přírodou. V pod-
statě kamkoliv se podíváte, máte před sebou úchvatné pano-
rama. Prosíčka, Javorek, Vírská přehrada. Výhled z kopce nad 
Strachujovem a z dřevěné lavičky nedaleko osady Bombaj 
patří k mým nejoblíbenějším. Rád se procházím a jezdím na 
kole. A v okolí Jimramova je stále co objevovat.  

Jak ses vlastně dostal k psaní knih a co byla tvoje pr-
votina?

Psaní mě bavilo od dětství. Moje první kniha se jmeno-
vala Na rybách a vyšla v nákladu 40 kusů. Mám rád ryby. 
Obdivuji jejich ladnost a moudrost. V devíti letech mi na 
Skalském rybníku dal děda poprvé do ruky rybářský prut 
a od té doby se vše změnilo. 
Našel jsem svou vášeň. Ob-
jevil jsem knihy Oty Pavla 
a každou volnou chvíli trávil 
u vody. Začal jsem přispívat 
do rybářských časopisů a poté 
vystudoval i Fakultu rybářství 
a ochrany vod. Nakonec vznik-
la „postava“ kapřík Metlík.    

Kdo vůbec vymyslel jméno Metlík? 
Jméno vymyslela moje sestra Venda. Když jsem byl ne-

mocný, psala a malovala pro mě komiks o malém kapříku 
Metlíkovi. Metlík mě posléze inspiroval k napsání knižního 
příběhu. 

Jaká úskalí musíš překonávat při vydávání knih?
Asi největší úskalí bylo zpočátku najít nakladatele. 

V současnosti si však knihy vydávám sám ve svém vlastním 
nakladatelství Kapřík Metlík publishing.   

Kolik jsi dodnes napsal knih a komu jsou určené?
Napsal jsem celkem 12 knih. Prvotinu Na rybách, 

5 dílů Kapříka Metlíka, Kapříka Metlíka pro nejmenší, Štiku 

Majdalenku a duhový míč, která vyjde letos. Poté 3 knihy 
hororových povídek, a také román s pracovním názvem De-
satero, který zatím čeká v šuplíku. Metlík je určen pro děti, 
ale může si ho přečíst každý, kdo má rád přírodu, pohádko-
vý svět a ryby. Hororové povídky jsou pak určené pro starší 
čtenáře, kteří se rádi bojí.

Proč jsi u hororových knih použil pseudonym?
Knihy jsem skutečně napsal pod pseudonymem Dan 

Angus. Má to dva důvody. Zaprvé hororový žánr pochází 
z Anglie a ze Skotska a já chtěl vzdát hold zemím, kde horor 
vznikl. Za druhé jsem chtěl svou hororovou tvorbu alespoň 
takto „oddělit“ od tuzemského kapříka Metlíka. První knihu 
Hororové povídky jsem si nechal přeložit od renomovaného 
překladatele Alexe Zuckera a letos v únoru vyjde na největší 
světové internetové knižní platformě Amazonu. 

Co znamená Dan Angus?
Jde o složeninu dvou křestních jmen. Jméno Dan patří 

zpěváku skupiny Nazareth Danu McCaff ertymu a Angus se 
zase jmenuje kytarista skupiny AC/DC. Oba muzikanti, Dan 
i Angus, jsou moji nejoblíbenější.

Jak se současná koronavirová situace promítá do tvého 
života?

Z více než 80% mě živí pořádání literárních besed. Na 
rozdíl od fabrik, průmyslových závodů a nejrůznějších au-
tomobilových montoven mi však tuto práci zakázali dělat. 
Již rok jsem tak odkázán pouze na prodej svých knih v knih-
kupectvích a eshopech. Současnou situaci se však snažím 
využít pozitivně. V předchozích letech jsem se hrozně ho-
nil. Desetileté nepřetržité cestování a souběžné psaní knih 
si vybralo svoji daň v podobě velké únavy a vyhoření. Nyní 
mám čas, i když trochu nedobrovolně, odpočívat. I odpočin-
ku jsem se ale musel postupně učit. Dostal jsem tak prostor 
k dokončení 5. dílu Kapříka Metlíka a naděje a k napsání nové 
knihy o Štice Majdalence a namalování ilustrací. Ve volných 
chvílích jsem na zahradě stihl postavit dřevník. Všechno jsem 
se ale snažil dělat přirozeně a v klidném režimu.  

Co plánuješ do budoucna?
Do budoucna plánuji stále malovat a psát. Vydávat další 

knihy a pořádat literární besedy. Zkrátka toužím pokračo-
vat v práci, která mě baví a v níž vidím smysl. Chci svým 
čtenářům přinášet radost, neboť když jsou šťastní oni, jsem 
šťastný také. 
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JAN OPATŘIL
Je 33letý český spisovatel a ilustrátor. Napsal již 5 knih 

o kapříku Metlíkovi a 3 knihy hororových povídek pro starší 
čtenáře. Pochází ze Žďáru nad Sázavou a v současné době 
žije v Jimramově. Je sportovním rybářem a vystudoval Fa-
kultu rybářství a ochrany vod v Českých Budějovicích. Po-
řádá literární besedy v ČR a na Slovensku a tři jeho knihy 
jsou přeloženy do angličtiny. Spolupracuje s Jakubem Vág-
nerem, který propůjčil hlas audioknize Kapřík Metlík nový 
domov. V březnu 2021 vyjde nová kniha Štika Majdalenka 
a duhový míč. Autor by chtěl tímto poděkovat městysi Ji-
mramov, který fi nančním příspěvkem podpořil její vydání. 

Knihy Jana Opatřila je možné objednat na eshop.jano-
patril.cz a osobně je možné si je vyzvednout přímo v Jimra-
mově. Více informací o autorovi je možné získat na www.
janopatril.cz a na https://www.facebook.com/KaprikMetlik/

175. výročí narození Jana Karafiáta

„Bylo to v neděli, dne 4. ledna roku 
1846. Z čísla 14, hned pod panským 
domem, vykročí starší štíhlá osoba ve 
svém nejlepším úboru a s ozdobeným 
košíčkem na levé ruce chvátá lehkým 
krokem a s veselou tváří po náměs-
tí dolů k číslu 10. Jest to má bábinka. 
V mých očích ona vždycky byla „lady“, 
a tak i v přemnohých jiných očích, ne-
boť kus „lady“ v ní nepochybně bylo. 

Byloť pak jí sděleno, že se konečně 
narodil ten, kterého si ona už dáv-
no přála vidět, - první synáček jejího 
nejmladšího syna Františka. Tento její 
František si byl vzal za manželku vdo-
vu se čtyřmi dítkami, třemi dcerami 
a jedním synem, a i sám už z ní měl 
čtyry dítky, ale byly to samé dcery.

V čísle 10 to tenkrát vypadalo 
v podstatě jako dnes. Bábinka vkroči-
la do síně a obrátila se do pokoje vpra-
vo. Tam se ten synáček narodil. Bylť 
už po té dlouhé cestě dobře vykoupán, 
čisťounce obléknut, znamenitě i na-
krmen a právě se hřížil do hluboké-
ho spánku. Jak výborně on uměl jako 
chlapec spát, o tom se později dočtete, 
ale to on uměl od prvopočátku. On 
spal jako buk.

Bábinka jest celá šťastná. Nebudí 
ho, jenom se ke vnoučeti u veliké lásky 
sklání. Ale popatřte. Ona nad synáč-
kem s udivením ruce spíná. – Čemu 
se to ona diví? – Pojďte se podívat. Ve 

hlubokém spánku ten synáček začne 
se usmívat. I toť se mu musí něco pěk-
ného zdát. Jako by chtěl říci: „Ale! Kde 
jsem já se tady vzal? A jest zde pěkně. 
A zajímají se oni o mne velice. Jen jaké 
to bude dál! To oni ode mne jistě něco 
čekají. Než co bych jim mohl přinést 
já?“

Tu pak sáhne bábinka ke košíčku 
a začne svůj monolog: „Vítám já tě, můj 
zlatý synáčku, vítám, a přeji ti, aby se 
se mnou z tvého narození radovali 
mnozí, jako když se Jan Křtitel narodil. 
Však tobě také budeme říkat J a n.  

A tu ti nesu na přivítanou něco ode 
mne a od Pána Boha všecko to, co On 
ti ve Své radě z veliké lásky věčně věků 
uchystal. Nikdy se nechtěj o to stracho-
vat, všecko tě to vždycky samo najde. 
A   n i č e h o  se nikdy neboj a nikoho, 
jen samého Pána Boha; a toho se drž 
až do konce, že On jest milosrdný nade 
všecko vystižení a že moc Jeho nemá 
žádných mezí, když On chce lidu Své-
mu spomáhat.

Paměti spisovatele Broučků – doba 
Imramovská.

Jan Jindřich Karafi át se narodil do 
evangelické rodiny, která sice nepa-
třila mezi nejbohatší rody, ale určitě 
mezi nejvýznamnější rody v Jimra-
mově. Její členové se již od 17. století  
aktivně podíleli na rozvoji Jimramova 

jako členové městských rad. Karafi -
átové vždy podporovali vzdělanost 
a kulturu v kraji, někteří z nich byli 
dokonce členy místní zednářské lóže, 
kterou zde založil v 18. století italský 
hrabě Antonio Belcredi. Hluboká 
zbožnost už předem Jana Karafi áta 
předurčovala k církevní dráze.

Po absolvování Piaristického gym-
názia v Litomyšli a protestantského 
Gymnázia v německém Gütterslohe 
studoval bohosloví v Berlíně, Bonnu 
a ve Vídni. Po školách působil krátce 
jako domácí učitel v Kolíně nad Rý-
nem. Poté působil v Roudnici nad 
Labem jako vikář. Zde napsal knihu 
o Mistru Janu Husovi, která mu ote-
vřela cestu na roční studium ve skot-
ském  Edinburgu. Po návratu do vlasti 
působil na Evangelickém semináři 
v Čáslavi a odtud odešel jako evan-
gelický farář na dvacet let do Velké 
(Hrubé) Lhoty na Valašsku. Konec 
života prožil v Praze, kde zůstal refor-
movaným farářem mimo službu. V té 
době se hlavně věnoval práci na revi-
zi Bible kralické a vypomáhal v tam-
ních sborech. V Praze 31. ledna 1929 
zemřel a je pochovaný na Vinohrad-
ském hřbitově.

V Jimramově jsme na našeho nej-
významnějšího rodáka hrdí. Na rod-
ném domě je od roku 1936 umístěna 
pamětní deska, je po něm pojmeno-
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145. výročí vydání knihy Broučci pro malé a velké děti

První česká původní autorská kniha pro děti vyšla 
v roce 1876. 

Autor Jan Karafi át ji v tomto roce vydal anonymně 
vlastním nákladem při svém farářském působení v Hru-
bé Lhotě na Valašsku. Myšlenka napsat tuto knihu ho dle 
jeho vlastních slov napadla u Hořátve na Nymbursku. 
Tehdy šel pěšky z Peček na návštěvu ke svému bratrovi 
Josefovi, který působil jako učitel v Bošíně, odpočíval 
na mezi a všiml si hemžení spousty hmyzu v trávě. Zvo-
lit hmyz jako alegorii osob jemu známých byl vynikající 
a originální počin. Do příběhu svatojanských Broučků za-
komponoval zkušenosti ze života nejen své rodiny a blíz-
kých přátel, ale i morální poselství o soudržnosti rodiny 
a přátel, a hlavně poslušnosti a bohabojnosti: „Broučky“ 
maminka vždycky ráda čítala a některým podrobnostem 
v nich ona lépe rozuměla nežli jiní. Byloť nás dětí deset, 
7 dcerek a 3 chlapci, Marie pak byla „na jednu nožku chro-
má, běhala však přece dost“. „Vida,“ řekla maminka hned při 
prvním čtení, „oni jich také měli deset, sedm a tři, a jedna 
z nich také pokulhávala, běhala však přece dost.“ Však kdo 
ví, kdyby byla nepokulhávala, zdali by se stala diakonkou, 
zdali by její bratr byl kdy za ní šel do cizozemska a zdali by 
se kdy byli jací Broučci napsali! I nejeden obrat a způsob 
mluvení v Broučcích jest vlastně maminčin. Nebo když jsem 
v Imramově na prázdninách psal Broučky, nejednou jsem 
se maminky, která byla cizinou velice málo dotknutá, tázal: 

„Prosím, jak se dobře řekne, tak anebo tak?“ Ona pak určitě 
odpovídala: „Synáčku, dobře česky se takto řekne“.

Paměti spisovatele Broučků – doba Imramovská

Ve vydání knihy Broučci ho podporovala i lady Jane 
Buchanan of Auchentorlie, se kterou se spřátelil při svém 
pobytu ve Skotsku a která mu pomáhala jak morálně, tak 
fi nančně. I díky ní mohl Broučky vydat a tuto knihu jí po 
dobu jejího života věnovat: „Pokud byla slečna Buchanano-
va živa, bylať jí všecka vydání Broučků věnována, ona pak 
ten spisek ráda jmenovala „a gift  of God“ (darem Božím).“  
Tato dáma se stala předobrazem pro Janinku.

Ačkoli byla kniha na světě už od Karafi átových třiceti let, 
trvalo dalších sedmnáct let, než se dostala do povědomí čte-
nářů. Stalo se tak až po pochvalné recenzi v časopise Čas od 
spisovatele Jana Herbena, tehdy byla v tisku rychle vyprodána 
a počet reedic začal narůstat. První čtyři vydání byla ještě bez 
obrázků, od čtvrtého vydání už byly ilustrované – první ilustra-
ce pocházely od Vojtěcha Preissiga. Do dnešních dnů bylo vy-
dáno více jak 120 vydání v češtině i dalších jazycích (v naší Síni 
Jana Karafi áta máme vystaveny strojopisy německy a anglicky, 
dále vydání ve švédštině, ruštině, slovenštině, polštině, dánštině 
a japonštině). O ilustrace knihy se postarali přední malíři: Jiří 
Trnka, Ondřej Sekora, Josef Wenig, Julius Volf, F.V. Eisenreich, 
Marie Fischerová-Kvěchová, Vlasta Švejdová a další.

Miroslava Procházková

váno jediné jimramovské náměstí 
a v bývalé škole U sv. Jana máme uce-
lenou expozici Život a dílo Jana Ka-
rafi áta. Kromě originálního nábytku 
z jeho pražského bytu, několika před-
mětů z jeho pozůstalosti, velké sbír-
ky různých vydání Broučků i dalších 
jeho knižních prací zde můžete od 
loňského roku vidět i novou dřevěnou 
plastiku s motivem jimramovských 
kostelů a rodiny Broučků. Autory této 
plastiky jsou loutkářka Marta Kellero-
vá a řezbář Josef Urban.

NOČNÍ  NÁVŠTĚVA
Žďárské vrchy, kancelář polesí Koníkov, závěr ledna 1990 Motto: Slovo dělá muže...

Bylo to v závěru ledna, když před 
koncem pracovní doby v kanceláři polesí 
Koníkov zazvonil telefon. Zvedl jsem ho 
a ohlásil se. Ze sluchátka se ozval ženský 
hlas. Byla to naše mzdová účetní, paní 

Jiřinka: „Pavle, už máte spočítané ty prů-
měry?“ zeptala se mne.

Po pravdě jsem jí odpověděl, že ne-
mám, nic jiného mi totiž ani nezbývalo. 
Mzdové listy pracovníků v počtu dvaa-

třiceti kusů dosud odpočívaly na kon-
ferenčním stolku ve vedlejší místnosti. 
Pouze u několika z nich jsem měl sloup-
ce čísel sečteny a byly zde vypočítány tak-
zvané průměry. Jednalo se o tarify slouží-
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cí k propočtu náhrad mezd za dovolenou 
a v případech, kdy u konkrétního stálého 
dělníka vznikl nárok na proplacení tak-
zvaného „paragrafu“. 

„My bychom to tady potřebovali mít 
zítra v šest ráno, stihnete to?“ naléhala 
naše účetní. Kratince jsem se zamyslel a 
vypadlo ze mne: „Jo, stihnu.“ Účetní od-
pověděla: „Tak dobře Pavle, zítra v šest.“ 
Vyhrkl jsem: „Budu tam.“ Tím náš roz-
hovor skončil. 

Polilo mne horko, když jsem si vzápě-
tí uvědomil, jak jsem si právě zkompliko-
val život. Vždyť výpočet těchto tarifů, to 
je zatraceně úmorná práce. V minulých 
letech jsem si ji vždy rozumně rozdělil na 
několik dní a teď do toho takhle hloupě 
spadnu... 

Ale sliby se mají plnit nejen o Vá-
nocích… Pracovní doba skončila a fořt 
s druhým technikem neotáleli. Pro dne-
šek jsme se rozloučili a oba moji kolego-
vé pak v klidu vyrazili na cestu ke svým 
domovům. Zůstal jsem v úřadovně sám. 
Ačkoli jsem velký jedlík, na jídlo mi ten-
tokrát chuť vůbec nepřišla. 

Bylo však zapotřebí jednat. Nejprve 
jsem si uklidil pracovní stůl a položil na 
něj první rozměrný mzdový list z oran-
žového polotvrdého kartonu. Uvědomil 
jsem si, že mi teď žádné jančení nepomů-
že. Jenom klid, rozvaha a k tomu trocha 
autosugesce. To poslední zejména proto, 
že tuto mravenčí práci budu dělat až do 
časných ranních hodin a na spánek mi 
nezbude čas. Musím si tedy vsugerovat, 
že se mi spát nechce...

Přiložil jsem do kamínek, naladil 
v rádiu stanici s příjemnou hudbou a za-
čal soustředěně počítat. Každý list jsem 
po sečtení jednotlivých sloupců částek 
vyjádřených v korunách nejdříve zkon-
troloval takzvaně „do kříže“. Teprve pak 
mi zmíněné součty posloužily k výpočtu 
průměrů pro vyplácení náhrad mezd. 
Soustředěné propočty způsobily, že jsem 
časem zapomněl na hlad a do jisté míry 
také na okolní svět...

Příležitostně jsem vstal ze židle a vy-
šel z místnosti ven. To proto, abych se po-
někud protáhl na malém parkovišti před 
kanceláří polesí. Poté, co za soumraku 
přivezl autobus moji manželku z práce ve 
zdravotním středisku, zašel jsem za ní do 
myslivny a přiznal se jí ke svému nepřed-

loženému slibu. 
Skoupá na slovo, jako obvykle, přijala 

tuto informaci bez komentáře. Na můj 
pokus o komunikaci na toto téma jen 
beze slova pokývala hlavou, pokrčila ra-
meny a ponechala mě mému osudu.

Setmělo se a já znovu osaměl. Okna 
těch několika chalup, sporadicky roz-
troušených po zasněžené stráni nad my-
slivnou, postupně zhasla. Okresní silnici 
spojující Nové Město na Moravě s měs-
tysem Jimramov nepříliš vydatně osvět-
lovaly výbojky pouličního osvětlení. 
Během noci jsem úřadovnu několikrát 
opustil a vešel do uzavřeného dvora foř-
tovny. Zářivkové světlo z obou kanceláří 
dostatečně osvětlovalo blízké oplocení 
příbytku našeho psa. Využil jsem úzkých 
mezer mezi jeho svislými laťkami a chvil-
ku si tu potmě hrál se svým drsnosrstým 
jezevčíkem Dagem. Drbání za ušima mu 
viditelně dělalo dobře. 

Tyto hrátky jsem v rámci snahy 
o udržení duševní hygieny zhruba ka-
ždé dvě hodiny opakoval. Vždy jsem se 
při takové pauze snažil odhadnout, kolik 
času mi ještě zabere práce na výpočtech, 
které jsem přislíbil udělat. 

Na zmíněné parkoviště dopadalo 
dostatečné množství světla oknem úřa-
dovny polesí, které bylo obráceno k sil-
nici. Čtvercový dvůr myslivny byl pokryt 
sněhem. Jeho nejbližší část, včetně psin-
ce, ozařovalo namodralé světlo z vedlej-
šího okna. Přesvědčil jsem se o tom, že 
z venkovní tmy byly v osvětleném inte-
riéru naší pracovny pochopitelně vidět 
všechny detaily. Bylo mi jasné, že pro 
případného pozorovatele z vnějšku jsem 
tu vystaven jako sádrový manekýn ve vý-
kladní skříni obchodu s textilem, či jako 
dobře osvětlený terč...

Byla už pozdní hodina, když jsem 
si uvědomil, že za takových podmínek 
by mne tu v kanceláři mohl nečekaně 
navštívit nějaký nezvaný vtipálek. Po-
dobní hosté se většinou pokusí o různé 
legrácky spojené se strašením. O takové 
překvapení jsem pochopitelně nestál ani 
v nejmenším. Zamkl jsem proto vstupní 
dveře vedoucí z parkoviště do chodbičky 
ke kanceláři a znovu se soustředěně po-
nořil do moře čísel.

Hodinky ukazovaly druhou po půlno-
ci. Nedlouho předtím jsem si zkontrolo-

val, kolik mi ještě zbývá práce a s uspoko-
jením zjistil, že při dodržení dosavadního 
tempa mám šanci svůj slib splnit. Pojed-
nou mne však za oknem upoutalo cosi 
neobvyklého, co tam předtím nebylo… 

Odtrhnu na chvíli zrak od písemností 
rozložených na stole a znovu se podívám 
před sebe. Můj pohled tentokrát směřuje 
přes parkoviště dopředu, k okresní silni-
ci. Právě na ní zastavilo osvětlené osobní 
auto. Od naší úřadovny ho dělí dvacet 
metrů. Poměrně dlouho se však nic ne-
děje. Nepřikládám tomu velkou váhu, 
třeba si někdo jenom potřebuje před 
další jízdou přerovnat náklad ve vozidle 
a hned nato bude pokračovat v cestě, na-
padne mne. Opět se soustředím na své 
výpočty, když se to stane...

Mimoděk pohlédnu oknem před 
sebe. Kousek před ním stojí vysoký muž 
v zeleném plášti příslušníka Veřejné bez-
pečnosti s brigadýrkou na hlavě. Nehýbe 
se, jenom mne soustředěně pozoruje. 
Světlo stropní zářivky dopadá na zlaté 
knofl íky jeho pláště. Teď rozeznávám na 
jeho rudých výložkách i hodnostní ozna-
čení nadporučíka. Podívám se mu do očí 
a pozdravím ho kývnutím hlavy. Odpoví 
mi stejným způsobem. Napadne mne, že 
snad někoho hledá a potřebuje se jenom 
na něco zeptat. Následně se mi vtírá myš-
lenka, zda se nejedná o zločince převleče-
ného za policistu, vždyť i takové případy 
se stávají... Přes svoje počáteční pochyb-
nosti se však rozhoduji k ráznému řešení.

Vstávám od stolu, vycházím z kance-
láře na chodbičku a přistupuji ke vcho-
dovým dveřím. Odemykám je, otvírám 
a oslovuji nočního hosta: „Pojďte dál, co 
vás sem přivádí?“ Uniformovaný přísluš-
ník na mne překvapeně hledí, s poněkud 
nerozhodným výrazem ve tváři, jako by 
se mne bál. Jen ztěžka ze sebe souká jed-
notlivá slova. Nakonec z něho vyleze, že 
má problémy s chladičem osobního auta.

Beru si s sebou baterku a oba nyní 
současně přicházíme k žigulíku, dosud 
stojícímu na okresní silnici. Na jeho zad-
ním sedadle sedí tři muži. Ten uprostřed 
je v civilu, po jeho stranách sedí unifor-
movaní příslušníci. Můj host na vysvětle-
nou polohlasem rychle dodává: „Víte, my 
vezeme jednoho dranta. Převážíme ho z 
jedné věznice do druhé a teď nás potkalo 
tohle...“ 
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Kapota je zvednutá, skláním se nad 
motorem. Nemám zrovna dobrý pocit 
z toho, že kousek od mého hřbetu sedí 
těžký zločinec, ale nic naplat, zapojil 
jsem se do hry a teď v ní musím pokra-
čovat. Ještě jednou se po očku mrknu 
na zadní sedadlo. Žádný z trojice mužů, 
kteří na něm sedí, se však v šeru ani ne-
pohne.

Nedávno jsem řešil stejný problém 
u naší služební škodovky, proto přícho-
zímu nabídnu, že se závadu pokusím 
odstranit. Chvilku váhá, nemůže se roz-
hodnout a nevěřícně na mne hledí… Už 
nic neodkládám a ujímám se velení. Do 
kanceláře si odskočím pro kleště kom-
binačky, kousek ocelového drátu, trochu 
nemrznoucí kapaliny Fridex a několik 

litrů horké vody. Ještě dost, že máme 
v umývárně elektrický bojler, říkám si 
v duchu. 

Svého hosta nejdříve pověřím, aby mi 
na práci svítil baterkou. Pak ho posílám 
k volantu, nechám ho nastartovat motor 
a dávám mu pokyny, kdy má sešlápnout 
plynový pedál tak, aby odvzdušnění chla-
dicího systému proběhlo hladce. Vbrzku 
je závada odstraněna. Vracíme se oba do 
úřadovny polesí a návštěvník hledá slo-
va, kterými by mi poděkoval. Co je však s 
podivem, stále na mne překvapeně poulí 
oči. 

Nechápu jeho údiv, proto se ho ptám, 
zda snad nemá ještě nějaký další nedo-
řešený problém. Zavrtí hlavou a pomalu 
říká: „Ne..., ne…, jenom nemohu pocho-

pit, co v tento čas děláte v kanceláři...“ 
Zasměji se a odpovídám: „To je náramně 
jednoduché. Zaspal jsem s výpočty prů-
měrné mzdy a ženským v účtárně jsem 
včera dal slovo, že v šest ráno to tam bu-
dou mít...“ 

Zavrtěl nevěřícně hlavou a podá-
ním ruky se rozloučil. Žigulík se rozjel 
do noci a já se ještě na další dvě hodiny 
vrátil ke svým výpočtům. Ranní autobus 
mne pak odvezl do města. Svůj slib jsem 
dodržel a předal mzdové účetní hotovou 
práci v dohodnutý čas. 

Cestou zpátky do kanceláře polesí 
jsem přemýšlel o svém nočním hostovi. 
Vždyť tak krotkého policajta jsem ještě 
nikdy předtím ani potom už nepotkal...

Pavel Sztwiertnia

Termíny uzávěrek pro příspěvky k jednotlivým číslům:
Číslo 1/2021 příspěvky do 31. 1. 2021 – zpravodaj vyjde v únoru 2021
Číslo 2/2021 příspěvky do 31. 3. 2021 – zpravodaj vyjde v dubnu 2021
Číslo 3/2021 příspěvky do 31. 5. 2021 – zpravodaj vyjde v červnu 2021
Číslo 4/2021 příspěvky do 31. 8. 2021 – zpravodaj vyjde v září 2021
Číslo 5/2021 příspěvky do 31. 10. 2021 – zpravodaj vyjde v listopadu 2021

Zbraňová amnestie potrvá šest měsíců Tisková zpráva – 29. leden 2021
Zbraně a střelivo lze beztrestně odevzdat na kterékoliv policejní služebně 

KRAJ VYSOČINA – Součástí nove-
lizace zákona o zbraních a střelivu, která 
nabyde účinnosti v sobotu 30. ledna, je 
i zánik trestnosti nedovoleného ozbrojo-
vání. Tímto dnem byla vyhlášena v Čes-
ké republice „zbraňová amnestie“, která 
potrvá šest měsíců.

V praxi to znamená, že každá osoba, 
která v současné době přechovává bez 
povolení zbraň nebo střelivo do těchto 
zbraní, může tyto zbraně dobrovolně 
odevzdat do 31. července letošního roku 
na kterýkoliv útvar policie bez trestního 
postihu za nedovolené ozbrojování. Po-
licisté přitom nebudou od osoby, která 
zbraň nebo střelivo odevzdala, požado-
vat podání vysvětlení o způsobu jejich 
nabytí. Výjimkou jsou případy, kdy bude 
odevzdána munice, výbušnina nebo vý-
bušný předmět. V tomto případě se bude 
policista, který bude zbraň přebírat dota-
zovat na způsob nabytí. Ale i v tomto pří-

padě platí zánik trestnosti nedovoleného 
ozbrojování.

Pokud se zbraní nebyl spáchán trest-
ný čin, což policie prověří, bude moci 
osoba, která zbraň odevzdala, požádat 
o registraci je-li držitelem zbrojního 
průkazu nebo ji prodat, převést na jinou 
osobu anebo přenechat do vlastnictví 
státu. Osobě, která zbraň nebo střelivo 
odevzdala, vydá přebírající útvar policie 
jeden výtisk potvrzení o převzetí zbra-
ně nebo střeliva, ve kterém jako důvod 
uvede „zánik trestnosti nedovoleného 
ozbrojování“, 

„Osobu, která zbraň nebo střelivo 
odevzdala, bude policista informovat 
o tom, že zbraň nebo střelivo budou pře-
dány k dalšímu řízení příslušnému pra-
covišti odboru služby pro zbraně a bez-
pečnostní materiál krajského ředitelství 
policie,“ doplnil plk. Mgr. Petr Gruber, 
vedoucí odboru služby pro zbraně a bez-

pečnostní materiál Krajského ředitelství 
kraje Vysočina s tím, že zbraně a střelivo 
mohou lidé odevzdat na kterékoliv poli-
cejní služebně na území České republiky, 
v případě našeho kraje na kterékoli poli-
cejní služebně v Kraji Vysočina. 

Pokud budou lidé chtít odevzdat 
zbraně a střelivo přímo na pracovištích 
odboru služby pro zbraně a bezpečnostní 
materiál, musí tak učinit pouze v úřední 
dny a ve stanovené úřední hodiny, které 
zatím fungují v omezeném režimu, a to 
vždy v pondělí a středu v době od 11.00 
do 16.00 hodin.

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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