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1/2022

Přítomni: Bureš Zdeněk, Ing. Homolka Josef, Just Jiří, Ing. Lo-
rencová Ivana, Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Ing. Petr 
Jan, Petrásová Renata, Sedláková Petra, Vojta Petr             (10)

Omluveni: Mgr. Bartošová Jaroslava, MgA. Frömmel Václav, 
Hejtmánek Oldřich, Hrdlička Radek, Mgr. Křížová Věra  (5)

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

1. Schválení programu jednání
Zastupitelé projednali a schválili program jednání ZM
Program jednání:   
1.   Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení výběru dodavatele na zajištění svozu komunální-

ho odpadu
4. Obecně závazná vyhláška Městyse Jimramov o  místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
5. Poskytnutí daru
6. Rozpočet Městyse Jimramov na rok 2022
7. Nákup a prodej pozemků                                                      
8. Pověření rady narovnáním rozpočtu roku 2021
9. Přísedící u okresního soudu
10. Stavební a terénní úpravy ZŠ
11. Různé  

Před hlasováním opustil jednací místnost pan Vojta. 
Program byl schválen. 9-0-0                                                                             

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatelku tohoto zápisu byla zvolena Ing. Ivana Loren-
cová. 8-0-1

Zdržela se: Ing. Lorencová

Za ověřovatele tohoto zápisu byl zvolen pan Miroslav Matýsek. 
8-0-1

Zdržel se: p. Matýsek    

3. Schválení výběru dodavatele na zajištění svozu komu-
nálního odpadu
Dne 6. 12. 2021 proběhlo výběrové řízení na akci „Sběr a li-
kvidace komunálního odpadu v  Městysi Jimramov 2022-
2023“. 
Osloveny byly tyto fi rmy: 
- LIKO Svitavy a.s., Tolstého 2114/13, 568 02 Svitavy, IČ: 

25260715
- TS služby s.r.o., Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Mo-

ravě, IČ: 25509187
- TS města a.s., K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštej-

nem, IČ: 25303660
- SUEZ CZ a.s., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - Vino-

hrady, IČ: 25638955   
Nabídku podala fi rma LIKO Svitavy a.s., Tolstého 2114/13, 
568 02 Svitavy, IČ: 25260715.
Firma LIKO Svitavy a.s. splnila podmínky výběrového řízení.
Zastupitelé schválili výběr dodavatele a  uzavření smlouvy 
o dílo s vítěznou fi rmou LIKO Svitavy a.s. Smlouva se uzavírá 
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023. 9-0-0   

4. Obecně závazná vyhláška Městyse Jimramov o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo městyse projednalo navrženou obecně závaz-
nou vyhlášku Městyse Jimramov 
č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství.
Oproti návrhu se mění:

Zápis č. 5/2021z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov 
konaného dne 9. 12 .2021 v 18 hod.  v sokolovně v Jimramově.
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V článku 5 „ Sazba poplatku“, bod 1: Sazba poplatku činí 800,-Kč.
V čl. 7 v názvu „Osvobození a úlevy“ se vypouští slova „a úlevy“.
V čl. 7, bod 2 a: „Žije prokazatelně v zahraničí nepřetržitě déle 
než ½ roku“ se vypouští slovo „prokazatelně“.     
V čl. 7, bod 2 b: se vkládá věta: „Nedosáhla věku 2 let“. 
Zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku Městyse Ji-
mramov o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství s výše uvedenými změnami.  Vyhláška nabývá 
účinnosti dnem 1. 1. 2022. Touto vyhláškou se zrušuje obecně 
závazná vyhláška č. 2/2019 „Obecně závazná vyhláška Městy-
se Jimramov č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů“ ze dne 12. 12. 2019. 9-0-0

5. Poskytnutí daru
Paní Renata Petrásová navrhla poskytnout dar Ladě Vondrové 
- zlatou hvězdičku v ceně cca 10 000,-Kč za dosažené sportov-
ní výsledky. 
Zastupitelé návrh paní Petrásové schválili a rozhodli o uzavře-
ní darovací smlouvy s Ladou Vondrovou.   9-0-0

Do jednací místnosti se vrátil pan Vojta.                          

6. Rozpočet Městyse Jimramov na rok 2022
Zastupitelé rozhodli o doplnění rozpočtu v položce výdaje:
- zvýšení kybernetické bezpečnosti úřadu 353 580,-Kč
- věcný dar sportovkyni v hodnotě 10 000,-Kč  
Zastupitelé rozhodli o doplnění rozpočtu v položce příjmy:
- nakládání s odpady ponížit na 1 076 000,-Kč
- krajská dotace ve výši 150 000,-Kč kybernetická bezpeč-

nost úřadu    
Pan starosta podal návrh na schválení rozpočtu městyse Ji-
mramov na rok 2022 s výše uvedenými úpravami. 10-0-0

7. Nákup a prodej pozemků
a) Zastupitelé schválili nákup pozemků od pana Michala 

Frendla a paní Pavly Frendlové, Okružní 811/55, Žďár nad 
Sázavou 3. Jedná se o pozemek p. č. 1200/6, ostatní plo-
cha, ostatní komunikace, o  výměře 6 m2 a  p. č. 202/16, 
travní porost, o výměře 201 m2, která vznikla na základě 
GP 619-169/2021, obě v k. ú. Jimramov, za dohodnutou 
cenu 10,-Kč/m2,  tj. 207 m2 za celkovou cenu 2 070,-Kč 
a  prodej pozemků p. č. 208/4, ostatní plocha, neplod-
ná půda, o výměře 509 m2, která vznikla na základě GP 
619-169/2021, p. č. 202/10, ostatní plocha, neplodná půda, 
o  výměře 6 m2, p. č. 202/11, trvalý travní porost, o  vý-
měře 11 m2 a p. č. 202/12, trvalý travní porost o výměře 
8 m2, vše v k. ú. Jimramov,  do společného jmění manželů 
panu Michalu Frendlovi a paní Pavle Frendlové, Okružní 
811/55, Žďár nad Sázavou 3, za cenu 10,-Kč/m², tj. celkem 
534 m2 za celkovou cenu 5 340,-Kč. Prodávané pozem-
ky jsou kupujícími zaplocené a pro městys nevyužitelné.                                                                                 

10-0-0 
b)   Zastupitelé schválili prodej pozemku p. č. 204, ostatní plo-

cha, jiná plocha, o výměře 1100 m2 v k. ú. Jimramov, která 
vznikla na základě GP 619-169/2021 za cenu 10,-Kč/m2, 

tj. 11 000,-Kč paní Mgr. Zdence Nettové, Krásné 66, 592 03 
Krásné. Prodávaná parcela je částečně zaplocena, po obec-
ních pozemcích je nepřístupná a pro městys nevyužitelná.  

10-0-0    
c) Zastupitelé schválili prodej pozemku p. č. 208/8, ostatní 

plocha, neplodná půda, o výměře 46 m2, která vznikla na 
základě GP 619-169/2021 a p. č. 207, trvalý travní porost, 
o výměře 299 m2, v k. ú. Jimramov, za cenu 10,-Kč/m2 tj. 
345 m2 za celkovou cenu 3 450,-Kč panu Ing. Vladimíru 
Dostálovi, Žabárna 317, Jimramov. Prodávané pozemky 
jsou z obecních pozemků nepřístupné a pro městys nevyu-
žitelné. 10-0-0  

d)   Zastupitelé schválili prodej pozemku p. č. 863, lesní po-
rost, o  výměře 695 m2, která vznikla na základě  GP 
618-155/2021, v k. ú. Jimramov, za cenu 30,-Kč/m2 tj. 20 
850,-Kč panu  Bc. Jáchymu Kovářovi, Budislav 11, 569 65 
Budislav. Prodávaný pozemek je zasažen kůrovcem a bude 
prodaný po ukončení těžby. Pozemek je v ochranném pás-
mu vysokého napětí a pro pěstební činnost nevhodný. 

10-0-0
Zastupitelé schválili nákup pozemku p. č. 865/14, travní 
porost, o výměře 762 m2, která vznikla na základě GP 618-
155/2021 v k. ú. Jimramov, za cenu 30,-Kč/m2 tj. 22 860,-Kč 
od pana Bc. Jáchyma Kováře, Budislav 11, 569 65 Budislav.                                                         

10-0-0

8. Pověření rady narovnáním rozpočtu roku 2021
Zastupitelé pověřili radu městyse narovnáním rozpočtu Měs-
tyse Jimramov roku 2021.   10-0-0

9. Přísedící u okresního soudu
V  příštím roce končí čtyřletý mandát přísedící u  okresního 
soudu ve Žďáře nad Sázavou paní Olze Groulíkové, Sedliště 8. 
Zastupitelé jednali o navržení nových přísedících u okresního 
soudu Žďár nad Sázavou na období 2022-2026. Paní Groulí-
ková Olga se svoji kandidaturou souhlasí. Soud by chtěl, aby 
obec provedla průzkum nových kandidátů na přísedící.    
Zastupitelé schválili paní Olgu Groulíkovou, Sedliště 8, jako 
přísedící u  okresního soudu Žďár nad Sázavou na období 
2022-2026.                                                                                   10-0-0

10. Stavební a terénní úpravy ZŠ
Starosta seznámil zastupitele s vícepracemi na akci „Stavební 
a terénní úpravy ZŠ“ v částce 82 829,58 Kč. Zastupitelé schvá-
lili navýšení rozpočtu o tuto částku a uzavření dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dílo. 10-0-0

11. Různé  
- Starosta podal informaci o zamítnutí žádosti o dotaci z mi-

nisterstva zemědělství na posílení vodních zdrojů a zkapa-
citnění vodovodu v Jimramově. 

- Pan starosta se omluvil za špatné prohrnování chodníků 
z důvodu opravy techniky.

- Ing. Lorencová upozornila na špatný stav dřevěného most-
ku přes řeku Fryšávku - chybí místy prkna. 

- Petra Sedláková vznesla dotaz, jak je to s územním plánem. 
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Vážení spoluobčané,
vychází první číslo Jimramovského 

zpravodaje v  roce 2022. Dovolte mi, 
abych vám všem touto cestou popřál 
především pevné zdraví a hodně poho-
dy v celém letošním roce.

Tak, jako každý rok, využívám tuto 
příležitost k ohlédnutí za uplynulým ro-
kem a provedení malé rekapitulace. 

Nebyl to rok jednoduchý. Všechny 
nás nějakým způsobem trápil corona-
virus, nebo nám přinejmenším znepří-
jemňoval život. Z  tohoto důvodu ani 
jednání zastupitelstva městyse nebyla 
svolávána tak často jako v minulých le-
tech a některé kulturní akce nebyly ra-
ději pořádané vůbec.  Přesto se kultur-
ní komisi, ale i  ostatním pořadatelům, 
podařilo v Jimramově spoustu akcí pro 
veřejnost zorganizovat, za což jim všem 
děkuji.

V průběhu loňského roku jsme zís-
kali příslib dotace ze Státního země-
dělského intervenčního fondu, která je 
administrovaná přes MAS Zubří země, 
na stavbu s  názvem Stavební a  terénní 
úpravy ZŠ. Tato stavba zjednodušeně 
obsahuje zboření stropu v  tuto chvíli 
již neexistující uhelny, výstavbu nové 
vstupní haly před školní jídelnou včetně 
nových WC, vydláždění plochy dvor-
ku před vstupem do mateřské školky 
a  opravu podlahy v  technických pro-
storách pod školní jídelnou. Tato stavba 
bude dokončena v únoru tohoto roku. 

V  první polovině roku jsme se za-
měřili na opravu účelových komunika-
cí. Byly částečně opraveny dosypáním 
a  zaválcováním drceného asfaltového 
recyklátu účelové obecní komunikace za 
Domky směrem k chatám, cesta k ryb-
níku V  Koutě, cesta kolem Kolotoče, 
Javorská a cesta do Bombaje. V budově 
radnice byl opraven obecni byt. V budo-
vě DPS byly zatepleny pavlače z důvodu 
špatné schůdnosti dlažeb, především 
v zimních měsících. Na Borovnické ulici 
byl opraven litinový křížek.

V  Ubušíně byly v  obecním domě 
opraveny WC za podpory Kraje Vyso-
čina, který nám na tuto akci poskytnul 
100 000 Kč. Dále byla za vydatné pomo-
ci členů SDH Ubušín opravena budova 

na výdej občerstvení na ubušínském 
výletišti. Tímto bych rád ubušínským 
hasičům poděkoval za jejich spolupráci. 

Společně s  trhonickými hasiči byl 
pro SDH Trhonice pořízen nový do-
pravní vozík s  repasovanou skříní na 
převoz hasičské stříkačky. Trhonické 
výletiště již není na katastrálním úřadě 
vedeno jako les. Pro legalizaci výletiště 
a  vybudování nové elektro přípojky je 
však ještě nutné dokončit nový územní 
plán.

V Sedlištích byl zlegalizovaný ocelo-
vý most přes Svratku a objednán projekt 
na obnovu lávky přes Svratku v oblasti 
mezi Sedlištěmi a Žabárnou. V součas-
né době probíhají jednání o výkupu pod 
stavbou a přístupovou cestou dotčených 
pozemků.

Koncem roku byl, na základě výbě-
rového řízení, dodán nový traktor Zetor 
Proxima s  čelním nakladačem a  nosi-
čem kontejnerů, který nahradil náklad-
ní kontejnerový automobil LIAZ. Cena 
traktoru s příslušenstvím činí 2 416 371 
Kč. Pro občany a chalupáře, kteří pro-
jevili zájem, bylo zdarma zajištěno 200 
kompostérů. Tyto kompostéry byly 
pořízeny na základě dotace ze Státního 
fondu životního prostředí ČR, prostřed-
nictvím Mikroregionu Novoměstsko.  
Pokud vám informace o kompostérech 
v loňském roce unikla, obraťte se na nás 
se svojí žádostí o kompostér do konce 
února 2022. Nákup by se měl opakovat.    

Pokračovala příprava několika po-
třebných projektových dokumentací 
a do konce loňského roku bylo dokon-
čeno:
- Projekt pro stavební povolení na 

doplnění malé kalové hospodářství 
na ČOV Jimramov za využití dotace 
z Kraje Vysočina ve výši 292 000 Kč.

- Projekt na opravu místní komunika-
ce v části ulice Kostelní.

- Projekt na uložení kabelu veřejného 
osvětlení do země a doplnění světel 
veřejného osvětlení v  úseku ulice 
U  Kaple až po Kolotoč. Netýká se 
úseku nad jimramovskými hřbitovy 
a zámkem, který je již hotov. Reali-
zace se předpokládá v roce 2023.

- Projekt na doplnění světel veřejné-
ho osvětlení před zámkem, podél 
chodníku k hasičské zbrojnici v ulici 
U Fryšávky a u dětského hřiště, včet-
ně osazení podzemního rozvaděče 
v parku před radnicí.

- Studie k  záměru demolice domu 
Pavlovická č.p. 121, z  důvodu pro-
věření možnosti vybudovat přechod 
pro chodce před zdravotním středis-
kem. 

Dále se pracovalo na projektu opra-
vy ulice Pavlovické, včetně prostoru 
před Coop a poštou, kde by mělo do-
jít mimo jiné k  výměně vodovodního 
řadu. Je připravován další projekt, který 
se týká ZŠ Jimramov. Jedná se přede-
vším o  výměnu starých elektroinsta-
laci a  opravu WC v  přízemí v  budově 
2. stupně, opravu WC v mateřské škol-
ce, opravu WC pro kuchařky a WC pro 
uklízečky. V neposlední řadě též opravu 
vzduchotechniky v kuchyni a školní jí-
delně, včetně modernizace celé kuchy-
ně. Rovněž je připravován projekt na 
pořízení nové elektro přípojky na trho-
nické výletiště, včetně osvícení příjez-
dové komunikace.

Dále byly objednány a započaty prá-
ce spojené se zaměřením a zakreslením 
současného stavu domu č.p. 18 náměstí 
Jana Karafi áta, které směřují k celkové 
rekonstrukci tohoto domu.

Pokračoval náš tříletý projekt 
“Prázdniny v  Jimramově“ (příměstský 
tábor), který podpořilo Ministerstvo 
práce a  sociálních věcí částkou 380 
119 Kč. Projekt byl zahájen v roce 2020 
a bude pokračovat ještě letos. 

Podařilo se vykoupit pozemky na 
protipovodňovou ochranu od 26 maji-
telů za celkovou cenu 746 000 Kč.

V samém konci roku byla městysem 
vydána kniha historických a současných 
fotografi í pod názvem Jimramov včera 
a dnes, která je stále v našem prodeji. 

Na závěr bych rád tímto poděkoval 
všem, kteří se zapojují do dění v Jimra-
mově a jeho místních částech a pomá-
hají zlepšovat život v našem městysi.

Ing. Josef Homolka, starosta
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ZE ŠKOLY

Nabídka kompostérů

Apel na občany

Každý rok přihlašujeme žáky 3., 5. a 9. ročníku do Ná-
rodního testování SCIO v češtině, matematice a angličtině, 
abychom měli srovnání znalostí našich žáků s žáky jiných 
škol. Testování 9. ročníků probíhá vždy v 1. pololetí, testová-
ní 3. a 5. ročníků až ve 2. pololetí.

I v letošním roce jsme přihlásili žáky 9. ročníku do Ná-
rodního testování žáků 9. tříd společností SCIO. Šlo nám 
především o  to, abychom zjistili, jak na tom jsou žáci po 
dlouhé době distanční výuky. Ukázalo se, že nějaké nedo-
statky, především ve znalostech žáků jsou, ale ve srovnání 
s ostatními školami si naše škola vedla velmi dobře. V čes-
kém jazyce předstihla 70 % zapojených škol, v matematice 

Mikroregion Novoměstsko má možnost zajistit na dotaci 
z Operačního programu životního prostředí další kompo-
stéry pro domácnosti. Týká se to domácností, na které se 
loni nedostalo, trvale bydlících i chalupářů.

Zájemci se mohou hlásit na Městys Jimramov E-mailem 

Apelujeme na občany, aby do záchodu nesplachovali 
hygienické vložky, tampony, vatové tyčinky a vlhčené hy-
gienické ubrousky – to vše patří do popelnice. Dále zbytky 
jídla – patří do kompostéru, a tuky – ty patří do speciál-
ních hnědých popelnic! 

patřila škola mezi 10 % nejúspěšnějších. V anglickém jazyce 
při testování metodou SCATE splnilo požadované výstupy 
pro 2. stupeň ZŠ 79 % žáků, a  dokonce 36 % se dostalo na 
úroveň B1 (výstupy středoškolského studia). Do testování se 
zapojilo v jednotlivých předmětech 14 - 15 000 žáků 9. roč-
níku a shodných tříd víceletých gymnázií.

Zvláštní ocenění společnosti SCIO obdržela Pavla Šaf-
rová, která se umístila v  Kraji Vysočina v  rámci testování 
základních škol a  víceletých gymnázií v  českém jazyce na 
prvním místě, v matematice a obecných studijních před-
pokladech na místě druhém.  

Mgr. Věra Křížová

na adresu: mestys@jimramov.cz nebo doručením žádosti na 
úřad městyse do konce měsíce února 2022. V žádosti uveďte 
jméno, příjmení, datum narození, kontaktní telefon, adresu 
a číslo pozemku, na kterém bude kompostér umístěn.                                                                                                

Miroslava Procházková

Tlaková čerpadla v kanalizaci se snadno zadřou a ucpa-
ná kanalizace se potom obtížně čistí. Nemluvě o  tom, že 
opravy se obci dost prodraží.

Zároveň děkujeme všem, kteří správně třídí odpady.
Za technický úsek Pavel Kaša, Miroslava Procházková

Blahopřání jubilantům

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

1. 3.2022     p. Boleslav Šimon, Benátky   70 let 
13.3.2022    p. Růžena Mašíková, Jimramov  88 let
16.3.2022    p. Jaroslav Tušla, Jimramov   85 let
29.3.2022    p. Jiří Sedlák, Jimramov   85 let
10.4.2022    p. Libor Novák, Jimramov   50 let
16.4.2022    p. Ludmila Nováková, Trhonice  80 let
21.4.2022    p. Marie Kulková, Benátky   70 let
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Informace o průběhu tréninkové přípravy lady Vondrové
Dobrý den, 
Posílám informaci o průběhu tréninkové přípravy Lady Von-

drové. Za poslední 3 měsíce proběhlo vše podle plánu. V polo-
vině listopadu jsme byli na kondičním soustředění v Jizerských 
horách v Janově n/Nisou a následně v 1. polovině prosince jsme 
odletěli na Gran Canaria.  Teplejší podnebí jsme mohli využít ke 
speciálnímu tréninku. Další příprava probíhala převážně v Par-
dubicích, kdy jednou týdně jsme jezdili do Prahy na trénink 
v hale na oválu.

Od poloviny ledna začala halová závodní sezóna. Po třech 
přípravných závodech  absolvovala Lada  první ostrý start na 
mítinku  v Karlsruhe , který je součástí  série halových závodů 
World Indoor Tour (WIT -kategorie Gold) . Kromě Mistrovství 
světa  v hale a Mistrovství ČR to jsou nejvýznamnější závody 

halové sezóny. Konkurence je vy-
soká za účasti nejlepších Evropa-
nek. Lada v Karlsruhe doběhla na 
4. místě v čase 52,53.   3. 2. se ko-
nal mítink WIT v Ostravě (Silver), 
kde také Lada startovala.  V závo-
dě na 400 m doběhla na 4.místě 
v čase 52, 31. 

Další plánované starty : 19.2. Birmingham (WIT - gold), 22.2. 
Toruň (WIT - gold), 2.3. Madrid (WIT - gold),  5-6.3. Ostrava 
(M-ČR v hale M+Ž), 18-20.3. Bělehrad (Mistrovství světa v hale).

Loňský fi nanční dar jsme s povděkem využili, protože v závě-
ru roku prostředky od atletického svazu byly už vyčerpány.

Děkuji Mgr Jaroslav Jón, trenér Lady Vondrové 

Spějme dál, statně dál, za sokolským praporem!
V letošním roce SOKOL oslaví již 

160 let od svého založení. 
Píše se 16. únor 1862 a do Malypet-

rova ústavu v Panské ulici v Praze je svo-
lána ustavující valná hromada, které se 
tehdy účastnilo 75 členů. Starostou byl 
nově zvolen Jindřich Fügner, místosta-
rostou, a později náčelníkem, Miroslav 
Tyrš. Byly tak položeny základy jedné 
z nejvýznamnějších organizací v našich 
dějinách. Historie samotného Sokola 
v podstatě odráží všechny důležité mil-
níky naší země, kterými musela projít 
po cestě za vytouženým svobodným de-
mokratickým státem. 

Na začátku byla myšlenka sokol-
ského programu, který formuloval Mi-
roslav Tyrš v úvodním článku prvního 
čísla časopisu Sokol v  lednu 1871 pod 
titulem „Náš úkol, směr a cíl“. Na antic-
kém principu kalokagathie Tyrš postavil 
ideál člověka tělesně zdatného, duševně 
a sociálně vyspělého, připraveného pra-
covat a bránit svůj národ. Tyršova idea 
sokolství přežila století i několikerá ná-
silná zrušení sokolské organizace. Uni-
verzální hodnotou je všestrannost těles-
ného, duševního a  sociálního rozvoje 
osobnosti člověka.

Dnes je Sokol vnímán jako organiza-
ce, která chrání principy svobody, pro-
paguje zdravý přístup ve všech oblastech 
života, úctu k  člověku i  životu obecně. 

Je organizována v  1100 jednotách, ve 
kterých se pravidelně schází až 160 000 
členů.

Sokol v číslech
• 1000 - POČET OBCÍ A MĚST, KDE 

PŮSOBÍ SOKOL
• 160 000 - POČET ČLENŮ
• 1061 - POČET JEDNOT
• 1862 - ROK ZALOŽENÍ
• 48 % - PODÍL ČLENŮ MLADŠÍCH 

18 LET
• 52 % - PODÍL ČLENŮ STARŠÍCH 

18 LET
• 750 - POČET SOKOLOVEN
• 18 - POČET ZEMÍ, KDE PŮSOBÍ 

SOKOLSKÉ ORGANIZACE

V Jimramově byla Tělocvičná jedno-
ta Sokol Jimramov založena v roce 1919, 
ale snahy o jeho založení byly činěny již 
od roku 1908. Tehdy o založení usiloval 
učitel Pilný, ale nenašel dost následovní-
ků. Další pokus byl v letech 1910-1911 
po dostavbě měšťanské školy, jejíž tělo-
cvičnu chtěli využívat. Ani tento pokus 
učitelů Macha, Pavelky a Vítka nevyšel. 
Až 1. ledna 1919 se konala ustavující 
schůze, na které byli zvoleni Josef Jedlan 
jako starosta, František Vítek jako mís-
tostarosta, Richard Zavadil jako náčel-
ník a Antonín Richter jako pokladník.

V období první republiky byl Sokol 

jedním z  nejpo-
četnějších a  nej-
aktivnějších spol-
ků v  Jimramově. 
Než bylo vybudo-
váno letní cvičiště na prostranství u Ka-
bačky, cvičilo se ve školní tělocvičně. 
V  roce 1924 bylo při příležitosti oslav 
Jana Žižky z Trocnova, na jejíž organi-
zaci se členové Sokola významně podí-
leli, slavnostně otevřeno cvičiště na pro-
stranství na úpatí Padělku. Zde byl dne 
30. října 1926 položen základní kámen 
ke stavbě sokolovny. Dne 19. června 
1927 byla slavnostně otevřena sokolov-
na jako sál nejen pro cvičení, ale i pro 
kulturní účely - hrálo se zde divadlo (až 
pět představení ročně), promítalo kino, 
pořádaly kulturní akce. Prapor jednoty 
byl předán 19. června 1931.

Za okupace byla činnost Sokola za-
kázána, po osvobození se ji podařilo 
obnovit, ale po komunistickém převra-
tu v roce 1948 přišel další útlum a po-
stupná likvidace. Přesto TJ Sokol v obci 
existoval, měl oddíl fotbalový, stolního 
tenisu, šachů, ledního hokeje, rychlo-
bruslení, tenisu a volejbalu. 

K  obnovení sokolské organizace 
došlo opět po roce 1990, dnešní TJ So-
kol z.s. je právním nástupcem původní 
sportovní organizace.

Miroslava Procházková
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Na velké investice ve zdravotnictví se kraji podaří získat evropské dotace
Po několikaměsíčním vyjednávání se kraji podaří získat 

evropské dotace na velké investiční projekty ve zdravot-
nictví. Kraj Vysočina využije do konce roku 2023 více než 
1,4 miliardy korun poskytnutých z evropského dotačního 
programu REACT-EU. Peníze budou směřovat do oblasti 
zdravotnictví a integrovaného záchranného systému. Dob-
rou zprávou je, že Kraj Vysočina v rámci hodnocení pro-
jektů uspěl se všemi deseti předloženými žádostmi.

Nemocnice Jihlava uspěla se čtyřmi projekty za té-
měř půl miliardy korun. Zahájena bude modernizace 
přístrojového vybavení pro intenzivní péči a  chirurgické 
obory navazující na urgentní příjem – JIP, ARO, operač-
ní sály a související pracoviště. Nakoupeno bude vybave-
ní pro klinické a  diagnostické obory urgentního příjmu 
– ARO, JIP, radiologie a zobrazovací metody. Peníze jsou 
k dispozici i pro rozvoj péče o pacienty v rámci Krajského 
onkologického centra, kde je plánována modernizace pří-
strojového vybavení rozvíjejícího specializovanou a super-
specializovanou péči o onkologické pacienty, tzn. obměna 
lineárního urychlovače, simulátoru, plánovacího systému 
brachyterapie, dozimetrického vybavení a plánovacího CT. 
Připravuje se rozvoj léčby ozařováním technikou IMRT/
IGRT. Čtvrtý projekt pomůže dovybavit laboratoře a při-
pravit odběrová místa na testování na COVID-19.

Nemocnice Třebíč pořídí špičkové technologie a  pří-
strojové vybavení operačních sálů a pro obory JIP, chirurgie, 
ortopedie, interna, gynekologie a porodnictví, laboratoře.

Nemocnici Havlíčkův Brod čeká modernizace přístro-
jového vybavení v  oborech navazujících na urgentní pří-
jem, např. monitorovacích centrálních systémů, SPECT/
CT, gamakamer SPECT, sterilizátorů, infuzní techniky, lů-
žek a dalšího vybavení. 

Podobně cílený projekt úspěšně předložila Nemocnice 
Pelhřimov. I v jejím případě dojde k modernizaci přístro-
jového vybavení. Pořízena bude nová magnetická rezonan-
ce nebo nové stacionární rentgenové přístroje.

Nemocnice Nové Město na Moravě může díky evrop-
ské dotaci pořídit nové SPECT/CT, skiagrafi cko-skiasko-
pický komplet, ultrazvuky, monitory životních funkcí nebo 
lůžka. 

A výčet by nebyl kompletní, pokud bych nezmínil Zdra-
votnickou záchrannou službu Kraje Vysočina. Ta je při-
pravena nakoupit nová sanitní vozidla a přenosné defi bri-
látory.

Všechny zmíněné projekty jsou už ve fázi realizace nebo 
připraveny k zahájení. Kraj Vysočina je připraven je před-
fi nancovat. Za tímto účelem bude čerpán tzv. Fond strate-
gických rezerv. Financování zdravotnických projektů je ale 

Očkování pomáhá čelit epidemii
Již dva roky v  Kraji Vysočina če-

líme onemocnění covid-19. V  sou-
časné době jsme na začátku další 
vlny pozitivních případů způsobené 
novou variantou viru zvanou Omik-
ron. Zkušenosti ze zahraničí přitom 
ukazují, že tato vlna bude zdaleka 
nejsilnější ze všech. Co může přispět 
ke zmírnění jejích dopadů i epidemie 
celkově? Očkování.

Přínos vakcinace v  boji s  epidemií 
koronaviru je nezpochybnitelný. Jasně 
je to patrné ze statistických údajů Ústa-
vu zdravotnických informací a statisti-
ky ČR (ÚZIS). Podle dat k 15. 1. 2022 
je 7denní počet případů onemocnění 
neočkovaných osob nebo s  nedokon-
čeným očkováním v  přepočtu na 100 
tis. neočkovaných 786. 7denní počet 
případů s dokončeným očkováním na 
100 tis. očkovaných obyvatel je 747. 
Ovšem 7denní počet případů s dokon-
čeným očkováním na 100 tis. obyvatel 

s posilující dávkou je už jen 186. Vý-
razný rozdíl mezi očkovanými a neoč-
kovanými je vidět u hospitalizací v ne-
mocnicích. Na JIP je hospitalizováno 
10 neočkovaných pacientů v přepočtu 
na 100 tis. osob bez plného očkování. 
Očkovaných osob je to již jen 1,6 v pře-
počtu na 100 tis. osob s  ukončeným 
očkováním. A  jen 0,7 případů osob 
s posilující dávkou na 100 tis. osob po 
posilující dávce. Na umělé plicní venti-
laci je umístěno 5,5 případů bez očko-
vání v přepočtu na 100 tis. neočkova-
ných. Po třetí posilující dávce není na 
UMP žádný pacient! Data o účincích 
očkování z  České republiky odpoví-
dají informacím hlášeným například 
z Velké Británie, která čelí Omikronu 
již několik měsíců.

Z uvedeného vyplývá, že očkování 
snižuje virovou nálož v  populaci, což 
zmenšuje riziko vývoje dalších a  dal-
ších variant viru. Zejména ale ovliv-

ňuje průběh nemoci samotné, chrání 
před těžkým průběhem a  následnou 
hospitalizací v  nemocnici. Ochrana 
proti samotné nákaze při dokončené 
dvoudávkové vakcinaci sice v čase kle-
sá, zásadní je její stálý vysoký ochranný 
efekt proti těžkému průběhu nemoci. 
Posilující dávka tuto ochranu ještě vý-
znamně zvyšuje. To znamená, že i ten, 
kdo byl plně očkován před více než 
čtyřmi měsíci, může sice onemocnět, 
ale jeho nemoc probíhá většinou jen 
s  lehkými příznaky. Při přeočkování 
posilující dávkou je ochrana před ná-
kazou opět velmi vysoká. Před těžkým 
průběhem onemocnění covid-19 posi-
lující dávka zvyšuje ochranu nad 95 %.

V  očkování tedy opravdu vidím 
naději, že se brzy vrátíme k  běžným 
starostem a  normálnímu životu, jaký 
známe z předchozích let.

Jan Pečinka, ředitel Krajské hygienické 
stanice kraje Vysočina
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pouze dílčí část veškerého našeho snažení. Základ všeho – 
tedy pečlivou přípravu všech úspěšných projektů – zvládli 
lidé v nemocnicích a kolegové z projektového řízení naše-
ho úřadu a z Projektové kanceláře Kraje Vysočina. Dotaci 

samotnou se podařilo získat i díky systematické a důsledné 
práci týmu Rady Kraje Vysočina. 

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

Krajský rozpočet pamatuje na rozvoj obcí, městysů i měst
Rozpočet Kraje Vysočina byl na 

prosincovém Zastupitelstvu Kraje Vy-
sočina schválen s  příjmy ve výši 14 
miliard a výdaji 16 miliard korun. Vy-
rovnaného rozpočtu bude dosaženo 
využitím prostředků fondu strategic-
kých rezerv, z něhož bude fi nancován 
schodek mezi plánovanými příjmy 
a výdaji. 

Výdaje krajského rozpočtu zásad-
ním způsobem ovlivňují život obyvatel 
ve všech obcích, městysech a městech. 
Patrně neexistuje občan, kterému by 
krajské výdaje nepřinesly byť malý pro-
spěch. Jen namátkou:
- Fond Vysočiny – oproti letošku 

bude ve fondu o 66 miliónů korun 
více, celkem Kraj Vysočina příští 
rok vyhlásí 37 dotačních programů 
za 330 miliónů korun. U  většiny 
z nich jsou obce možnými žadateli – 
pomůžeme se stavbami ve vodním 
hospodářství a  jejich projektovou 
přípravou, s provozováním domácí 
paliativní péče, rozvojem cyklodo-
pravy, fungováním venkovských 
prodejen, podpoříme volnočasové 
aktivity, pořizování učebních po-
můcek pro nadané žáky, údržbu 
a investice do sportovišť, nově i klu-
boven a táborových základen, dob-
rovolnictví, jednorázové kulturní 
akce, ale i obnovu památek včetně 
těch, které jsou v památkově chrá-
něných územích měst a obcí.

- Program obnovy venkova Vysočiny 
– je součástí Fondu Vysočiny, pro 
obce je nejzásadnější. Kraj jim na-
bídne 89 miliónů korun, tedy o 19 
miliónů více než loni. Jde o  nejš-
tědřejší dotační titul v celoroční na-
bídce kraje, uspěje prakticky každá 
obec, která správně požádá. Kraj-
ská dotace tak pomůže například 
s  opravami místních komunikací, 
úřadů, prodejen, škol a  školek, so-
koloven, kulturních zařízení, chod-

níků, ale i s pořízením drobné ko-
munální mechanizace.

- Sociální služby – kraj je největším 
zřizovatelem pobytových sociál-
ních zařízení i ústavů sociální péče. 
Takových zařízení provozuje deva-
tenáct. Částka, kterou ročně roz-
dělí na jejich fungování vč. částky, 
kterou ze svého i státního rozpočtu 
odesílá sociálním zařízením ostat-
ních zřizovatelů, přesahuje 1 mili-
ardu korun. 

- Hospicová péče – Kraj Vysočina 
má jednu z nejhustějších a nejlépe 
fungujících sítí domácí hospicové 
péče. Financování této služby je 
dlouhodobě součástí dotací posky-
tovaných prostřednictvím Fondu 
Vysočiny, kraj na ni v  roce 2022 
vyčlenil 28 miliónů korun. Rodiny 
mohou využívat dotovanou službu 
zajišťovanou jak charitami, někte-
rými nemocnicemi, tak nezisko-
vými organizacemi a  umožnit tak 
svým blízkým trávit poslední dny 
života s rodinou doma. V letošním 
roce na sebe kraj převzal projekt 
výstavby Hospice v  těsné blízkos-
ti Nemocnice Havlíčkův Brod. 
Město přislíbilo darovat pozemky, 
kraj získal dílčí dotaci minister-
stva zdravotnictví a  po dokončení 
projektu a  získání všech povolení 
bude možné během příštího roku 
výstavbu zahájit.

- Fungování krajských nemocnic 
a záchranky (vč. protialkoholní zá-
chytné stanice) – v Kraji Vysočina 
není žádná fakultní nemocnice, 
proto služby předlékařské a  větši-
nu lékařské péče zajišťuje pět kraj-
ských nemocnic a krajská záchran-
ná zdravotnická služba. Nemocnice 
v posledních dvou letech tvoří zá-
sadní článek pro překonání důsled-
ků šíření nového viru COVID-19. 
Jsou to především lidé v našich ne-

mocnicích, kteří zajišťují testování, 
očkování a náročnou péči o naka-
žené pacienty. 

- Modernizace a  údržba silnic II. 
a III. tříd, tedy cca 4,5 tisíce km sil-
nic – v posledních letech opravy, ale 
především investice v dopravě patří 
k nejsledovanějším aktivitám kraje. 
Krajské silnice vedou do každého 
města a  obce. Částky, které ročně 
vyčleňujeme na zmíněné aktivity 
pravidelně, dosahují 1,5 miliardy 
korun a více. Kraji se dlouhodobě 
daří úspěšně žádat o evropské dota-
ce. S fi nancováním pomáhá i Státní 
fond dopravní infrastruktury.

- Evropské fondy – „peníze z Bruse-
lu“ pomáhají v  regionu především 
v dopravě, zásadní jsou i pro revita-
lizace veřejných prostranství – par-
ků, pro zateplování budov – škol, 
nemocnic nebo ústavů, díky evrop-
ským dotacím modernizujeme vy-
bavení škol, proplácíme kotlíkové 
dotace, podporujeme individuální 
projekty v sociálních službách …

- Provozování většiny středních škol 
– Kraj Vysočina zřizuje 56 škol 
a školských zařízení, převažují pře-
devším střední školy. Další stovky 
škol zřizují  města, obce, ale i sou-
kromé fyzické a  právnické osoby, 
církve a  také MŠMT. Je to právě 
školství, které s  více než 8 miliar-
dami korun drží prvenství v  kraj-
ských výdajích. Jde zejména o  pe-
níze, které posílá stát, kraje mají za 
úkol je přerozdělit.

- Zajištění základní dopravní ob-
služnosti – více než 1,26 miliar-
dy korun bude stát Kraj Vysočina 
v roce 2022 objednávka vlakových 
a  autobusových spojů. Pod objed-
návkou Veřejné dopravy Vysočiny, 
jak se systém integrované dopravy 
našeho regionu nyní jmenuje, uje-
dou vlaky v  příštím roce 4,6 mil. 
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vlakokilometrů a  autobusy 21,4 
mil. kilometrů, o  milion více než 
letos. Výdaje na veřejnou dopravu 
kraj vlastně platí za cestující, částku 
1,26 miliardy korun domácnostem 
uspoří.

- A pak krajský rozpočet počítá s pra-
videlnou podporou sborů dobro-
volných hasičů. Mezi kraji jsme jed-
noznačně nejštědřejším dárcem na 
počet obyvatel. Letos pomohl kraj 

SDH částkou vyšší než 49 miliónů 
korun, stejnou podporu mohou ti-
síce hasičů očekávat i příští rok.
 
Rozpočet Kraje Vysočina je his-

toricky sestavován tak, aby pomohl, 
kde je to možné, nutné a  prospěšné. 
Aby z  něj měl prospěch každý občan. 
Při přípravě rozpočtu na rok 2022 se 
krajská samospráva zaměřila na spra-
vedlivé rozdělení peněz do všech ob-

lastí veřejného života. Věřím, že jejich 
rozumné investování, které v  mnoha 
případech řídí města a obce prostřed-
nictvím získaných dotací, oceníte. Díky 
touto cestou i  městům a  obcím, kte-
ré našim dotacím dávají ideální směr, 
protože hledají takové projekty, které 
jsou životaschopné, v  místě realizace 
vítané a dělají Vysočinu dobrým mís-
tem pro život.
Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

Úřad práce čR a jeho pomoc
př i ifinanční tísni spojené s růstem cen energií
Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené-'s chodem domácnosti a ne-
máte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Uřad práce CR o pomoc.
Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

. Příspěvek na bydlení
Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydle-
ni. Nárok na příspěvek na bydlení rná viastnik nebo nájemce bytu či domu, jestliže 30 %
(v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.
Více informací naleznete na www.uradprace.csebfczfprispevek—na—bydleni.

. Doplatek na bydlení
Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po při-
znání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služ-
by spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak.
aby domácností po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí. EI - -

?Více informací naleznete na www.uradprace.csebfcztdoplatek-na-bydleni.

. Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím mimořádně okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivé-
ho a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat
o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyůčtovaně energie. --
Více informací naleznete na www.uradprace.csebfczlmimoradna-okamzita-pomoc.

EH.Komplexní inforrnacejsou k dispozici na www.uradpraoe.csebřczf-ts-rustem-oen-za-energie- Šó.-:..
muze—pomoci-up——1 .

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojístně sociální dávky, obraťte se na Call centrum
ÚP ČR na tel. číslo.: 800 ?T 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcentrum©uradprace.cz. Vyplněné
žádosti můžete podat elektronicky (přes Identitu občana, datovou schránkou nebo s uznávaným elek-
tronickým podpisem), zaslat poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.
Máte-li dotazy vztahující se k dávkově pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se
na zaměstnance Uřadu práce ČR  osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště
nebo volejte na speciální linku: 950 180 070.

www.uradprace.cz
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Příběhy výjimečných lidí
Mezi nové tradice, které budou jistě spojovány s novo-

dobou historií Kraje Vysočina, patří i objevování a před-
stavování příběhů výjimečných a  mimořádných lidí. 
V případě Kraje Vysočina jde o slavnostní ceremoniál udě-
lování Nejvyšších ocenění Kraje Vysočina v podobě dřevě-
né, skleněné nebo kamenné medaile. V kalendáři nedůle-
žitějších společenských akcí regionu fi guruje od roku 2008. 
Od té doby Kraj Vysočina představil, resp. ocenil zhruba 
dvě stovky osobností – žen i mužů. Každoročně se seznam 
rozrůstá o novou desítku laureátů. 

Dřevěná medaile je určena pro mladé talenty, lidi, kteří 
se neostýchají najít si své místo ve společnosti, mají dobře 
našlápnuto v  umění, vědě, věnují se moderním techno-
logiím nebo se zapojili do mimořádných projektů, které 
obohatili vlastními nápady, tedy mají potřebu měnit svět 
v dobrém slova smyslu.

Skleněné medaile jsou určeny těm, kdo jednorázovým 
činem nebo svojí dlouholetou prací přispěli významně 
k  rozvoji kraje a  prospěchu jeho obyvatel. Tito zkušení, 
moudří a tvůrčí lidé už v rámci společnosti zanechali zna-
telnou stopu a  jejich práce společnosti zásadně prospěla 
nebo ji ovlivnila.

Kamenná medaile je nejvyšším oceněním Kraje Vyso-
čina. Je určena tomu, kdo se svojí dlouhodobou prací zasa-
dil o významný prospěch obyvatel Vysočiny. Je udělována 
za celoživotní práci, nepřehlédnutelné úspěchy, ale i za vý-
jimečné počiny. 

Říkáte si, že znáte osobu, která by si zasloužila oceně-
ní kraje v některé z jeho podob? Žije ve vaší blízkosti mi-
mořádný člověk, který je pro své okolí vzorem, jeho prá-

ce, aktivity, činy, koníčky jsou natolik výrazné, že bychom 
o nich měli v kraji vědět? Často může jít o velice nenápadné 
a skromné lidi, kteří své úspěchy sdílejí jen se svým oko-
lím, a my bychom jim, pokud nám pomůžete, rádi věnovali 
zaslouženou pozornost. Dejte nám o  nich, prosím, vědět. 
Jak to udělat? Kontaktujte kteréhokoli krajského zastupitele 
a požádejte ho o předložení nominace. Seznam krajských 
zastupitelů je k  dispozici na www.kr-vysocina.cz. Dopo-
ručení pro udělení krajského nejvyššího ocenění je možné 
realizovat prostřednictvím členů krajského zastupitelstva 
i z úrovně starostů a starostek měst a obcí. Jménem vedení 
kraje i krajských zastupitelů děkuji za veškeré návrhy, které 
nám poskytnete, a to ideálně do poloviny března. Všechny 
doručené nominace ještě musí posoudit výbor pro udělová-
ní medailí. Jeho členové z návrhů vyberou a doporučí kon-
krétní osoby krajskému zastupitelstvu ke schválení. Jen pro 
úplnost ještě doplňuji, že Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina 
je čestné ocenění, které není spojováno s žádnou fi nanční 
ani jinou výhodou. 

Podobu letošního ročníku udílení Nejvyšších ocenění 
Kraje Vysočina máte ve svých rukou. Jména, která budou 
předložena výboru pro udělování medailí, budou hlavně od 
vás, protože kraj jste i vy. Díky za pomoc.

Závěrem bych vám, vážení čtenáři, velice rád popřál 
úspěšný nový rok 2022, rodinnou pohodu, optimistickou 
mysl, pevné zdraví, dostatek tolerance a ochotu k hledání 
kompromisů.

Vítězslav Schrek, 
hejtman Kraje Vysočina

V zimním období narůstá majetková kriminalita vloupání do víkendových chat. 
Policisté apelují na občany k častějším kontrolám objektů 

Tisková zpráva – 3. prosince 2021
KRAJ VYSOČINA - Od začátku 

roku 2021 do konce listopadu evido-
vali policisté v  Kraji Vysočina celkem 
51 případů krádeže vloupáním do ví-
kendových chat. Pachatelé při nich 
způsobili majitelům chat odcizením 
věcí a  poškozením rekreačního ob-
jektu a  jejího zařízení celkovou škodu 
přesahující 780 tisíc korun. Policistům 
se podařilo objasnit celkem 23 těchto 
případů. V zimním období tato krimi-
nalita narůstá a to především vzhledem 
k nevelké návštěvnosti těchto objektů.

Pachatelé se do chat vloupávají pře-
devším přes zajištěná okna a dveře za 

použití násilí. Nejčastějším cílem je 
v rekreačním objektu zahradní nářadí, 
motorové pily, elektronika, kuchyňské 
nádobí, rybářské potřeby, starožitnos-
ti, oblečení, potraviny a  alkoholické 
nápoje. Pachatel odcizí ale prakticky 
všechno, co má nějakou hodnotu a lze 
to zpeněžit. Pachatelé využívají chaty 
zvláště v chladném počasí také k pře-
spání. Škoda v těchto případech majite-
li vznikne poškozením dveří, popřípa-
dě okna a zařízení chaty. 

Dopadení pachatele je v  případě 
vloupání do rekreačních objektů velmi 
obtížné, neboť majitelé často krádež 
zjistí až po delší době. Vlivem časové 

prodlevy dochází k  poškození nebo 
zničení některých stop. Práci policis-
tům znesnadňuje i  to, že se v  těchto 
lokalitách pohybuje menší množství 
osob, které by se mohly stát svědky 
vloupání a poskytnout policistům dů-
ležité informace.

Majitelům chat doporučujeme, 
aby si ve svých chatách nezanecháva-
li v době nepřítomnosti cenné věci. Je 
vhodné objekt zabezpečit elektronic-
kým zabezpečením a  mechanickými 
zábrannými prostředky, jako jsou na-
příklad bezpečnostní zámkový sys-
tém, mříže, uzamykatelné okenice. 
Není dobré nechávat si u  rekreačního 
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Před 70. lety zemřel oblíbený učitel a třetí ředitel měšťanské školy v Jimramově 
Josef Trefulka  (1888 - 1952)

Byl rodákem z Nového Města na Moravě, kde také vy-
studoval reálné gymnázium. Dále studoval učitelský ústav 
v  Praze. Zkoušku způsobilosti pro obecné školy vykonal 
roku 1910, pro měšťanské školy v roce 1913. Učil na školách 
ve Věcově, Ubušíně, Řečici a Borovnici. 

V roce 1914 nastoupil vojenskou službu a dostal se na 
ruskou frontu, kde padl do zajetí. Vstoupil do legií a po si-
biřské anabázi se přes Vladivostok, Singapur a  Suez vrátil 
v roce 1920 do vlasti. 

Od roku  1921 se stal učitelem měšťanské školy v Jimra-
mově, od roku 1930 zastupujícím a od roku 1932 defi nitiv-
ním ředitelem. Jeho zájmem byla ornitologie. „Má rád nejen 
školu a svoje žáky, ale i ptactvo nebeské, které umí zname-
nitě ochočovat. Jest dobrým hudebníkem. Pro svoji bodrou 
povahu jest ve společnosti všeobecně oblíben. Nepopíratel-
né zásluhy má o rozvoj sportu v Jimramově, hlavně lyžařství 
a hry míčové. Uspořádal několikrát lyžařské závody. Byl or-
ganizátorem sportovní činnosti“ (Pavelkova kronika). 

1. ledna 1941 byl dán na trvalý odpočinek do penze. Od 
1.6. 1945 se v důsledku akce „Legionáři znovu na svá místa“ 

opět ujal funkce ředitele školy, kterou vykonával až do 31. 8. 
1950. 

Zemřel 9. února 1952 ve věku 63 let. Je pochován na 
místním hřbitově.

Učitelský sbor měšťanské školy v roce 1946. V dolní řadě upro-
střed ředitel Josef Trefulka  

Miroslava Procházková 

objektu viditelně žebřík. Uklizené by 
měly být rovněž všechny věci, které by 
pachatel mohl při násilném vniknutí 
do objektu použít. Jedná se především 
o  sekyry, nářadí a  předměty, které je 
možné využít k páčení. 

Je vhodné rekreační objekt i v zim-
ních měsících nepravidelně navštěvo-

vat. Uklizený sníh budí zdání pobytu 
majitele v objektu. Dále je vhodné vší-
mat si pohybu podezřelých osob a vo-
zidel v chatových oblastech. 

Pokud dojde k vloupání do rekreač-
ního objektu, je pro policisty důležité, 
aby majitel nevstupoval dovnitř a tuto 
věc neprodleně oznámil policii. Vhod-

né je pořídit si fotodokumentaci cen-
ných věcí, policisté ji využijí při pátrání 
a identifi kaci odcizených věcí. Policisté 
provádějí v chatových oblastech nepra-
videlné preventivní kontroly. V  zim-
ních měsících jsou intenzivnější a  na 
tyto lokality se zaměřují také policejní 
psovodi.

Stalo se před 90 lety, v roce 1932
V  únoru byl ustanoven farářem 

římskokatolické církve v Jimramově P. 
Karel Válka.

7. února mu byly za velké účasti far-
níků, děkana z Bystřice a jiných kněží 
slavnostně předány klíče od kostela 
a  fary. Jako farář zde působil do září 
roku 1976. 

Začátkem roku byla prudká obleva 
s dešti a řeky Fryšávka i Svratka se 4. 
– 6 ledna rozvodnily (podle kronikáře 
tak, že dlouho již tak velké vody neby-
lo). 

Dost sněhu napadlo až v březnu (7. 
- 9. velké sněhové vánice) a ještě na Bí-

lou sobotu 26. března byl mráz -10°C. 
Sníh padal i 7. a 8. května, takže „smu-
teční hosté z Brna přijedší na pohřeb p. 
Egberta Belcrediho vyprávěli, jakými 
závějemi musili jeti u Sulkovce“.

6. června byl slabý mráz a pomrzly 
brambory a zelenina. 

8. července z pátka na sobotu v noci 
„dobyli se kasaři do Občanské zálož-
ny, vylámali boční stěnu ohnivzdorné 
pokladny, obsah asi 6000 Kč vybrali 
a s lupem beze stopy zmizeli.“

23. července byla hrozná bouře 
s krupobitím. Voda vnikla do mnoha 
stavení. V čísle 144 u Emilie Jindrové 

zatopila byt ve dvoře. Vodu pak odčer-
pali hasiči „motorisovanou stříkačí“. 

I v Jimramově „byly účinky hospo-
dářské tísně“ – na začátku zimy se hlá-
silo až 77 nezaměstnaných osob.

Pro dlouhé suché počasí v druhé po-
lovině roku bylo málo vody ve studnách 
– zvláště v Hliníku a pod měšťankou. 

Nová zima se projevila námraza-
mi. Na drátech elektrického vedení 
prý bylo až 8 kg ledu na jednom metru 
drátu. Velké škody způsobila jinovatka 
v lesích.

Z Jimramovské kroniky vybrala 
Miroslava Procházková
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Počátek února - svátek světla, ohně, očištění i nových začátků
Únor má s jarem společné jen jed-

no: Hromnice. Tento svátek připadají-
cí na datum 2. 2. se totiž, mimo jiné, 
pojí také s vítáním jara. Podle našich 
předků už z chladné zimy zbývá jen ta 
slabší polovina a  příroda se pomalu 
probouzí.

Už staří Keltové a Slované slavili po-
čátkem února návrat světla a  prodlu-
žování dne. S přelomem ledna a února 
býval dříve spojován velmi důležitý po-
hanský svátek Imbolc, jenž je dnes pro 
mnohé lidi už velkou neznámou. Býval 
to významný svátek světla, naděje, no-
vého počátku a  příslibu pokračování 
života. 

Imbolc býval chápán jako konec 
zimy či předzvěst jara a  byl zasvěcen 
kdysi velmi oblíbené bohyni Brigit, kte-
rá bývala patronkou plodnosti, ohně, 
domova, ale také věštectví, poezie 
a moudrosti. Po celé Evropě je právě této 
ženě zasvěceno mnoho studánek a léči-
vých pramenů. Brigit se často zobrazuje 
jako dívka vystupující z ohně, v ruce má 
bílou hůl, kterou budí zimou ztvrdlou 
půdu k životu.  

Svatá Brigita vrací světlo do světa
Podle lidových tradic navštěvovala 

svatá Brigita, oděna do bílých šatů, do-
mácnosti, aby požehnala lidem i dobyt-
ku. Na její počest se vyráběly slámové 
panenky, zvané Brideóg nebo Biddy, 
jež stejně jako bohyně měly na sobě bílé 
šaty. S těmito panenkami pak chodívaly 
bíle oděné svobodné dívky vesnicemi na 
tzv. koledu.

Jiným symbolem svátku Imbolc je 
tzv. Brigitin kříž. Splétán byl z  vodní 
trávy, zvané sítina, hojně rostoucí podél 
potoků, řek nebo na mokrých lukách. 
Každá domácnost si vyrobila křížů hned 
několik a zavěsila je nad všechny dveře, 
aby byli ochráněni před nepříznivým 
počasím a zlými silami. Nad dveřmi pak 
visel celý rok. Před dalším Imbolcem se 
pak starý kříž obřadně spálil a  nahra-
dil se novým. Kdo neměl možnost kříž 
uplést z vodní trávy, mohl použít slámu, 
režný provaz či papír.

Vyvěšením Brigitiných křížů to 
ovšem nekončilo. V tento den se z do-
movů odstraňovala všechna výzdoba 
patřící zimě a  pálila se. Zimní letargie 
končila a  pomalu nastávalo probuzení 
ze zimního spánku a  s  ním očekávaný 
příval energie a  síly. Tradičně se před 
vchodovými dveřmi zapalovaly malé 
ohníčky, aby ochránily příbytky před 
kroupami a blesky. V domovních kam-
nech se v  tento den uhášel starý oheň, 
kamna se vyčistila a pak nově zapálila. 
Aby se podpořila očista těla a duše, ab-
solvovali lidé hojně tzv. potní lázně nebo 
absolvovali první pozimní koupel v řece 
nebo potoce.

Zemědělci v tyto dny prováděli prv-
ní jarní orbu, kterou budili svá políčka 
k životu. A nebyla jen tak nějaká orba! 
Pluhy se slavnostně zdobily pentlemi, 
polévaly se pálenkou a u první orby opět 
nesměly chybět svobodné dívky.  

Přestože počátkem února ještě pa-
nuje pořádná zima a v přírodě není ani 
náznak blížícího se jaro, hluboko v pod-
zemí, stejně jako pod kůrou stromů, se 
už pomalu začíná něco dít. A i když ještě 
může přijít sníh a mráz, rodící se nový 
život už nic nezastaví.

Proč jsou Hromnice 2. února?
I později, za dob křesťanství, se tento 

svátek tak úplně neztratil, ale přešel i do 
jejich tradic jako svátek Hromnice (2. 
února). Křesťané tento svátek slaví pod 
názvem Uvedení Páně do chrámu. Po-
dle Lukášova evangelia se Marie a Josef 
vydali se čtyřicetidenním Ježíšem dle ži-
dovského zvyku do chrámu, kde svého 
syna symbolicky zasvětili Bohu.

Od 10. století byly v kostele svěceny 
svíčky – hromničky, které si lidé nosili 
domů na ochranu. Církev doporučo-
vala zapalovat hromničky při bouřce 
a  na ochranu proti ďáblovi. Někde se 
na Hromnice nesmělo šít, aby jehla ne-
přitáhla blesk, a vyjadřovat se vulgárně. 
Lidé věřili, že hromničky uchrání také 
před zlou nemocí. Dávaly se i k  posteli 
umírajícímu, aby ho světlo svíčky do-
provázelo na věčnost. 

A teprve Hromnice dříve znamenaly 
úplný konec Vánoc: odstrojovaly se stro-
mečky a schovávaly betlémy.

K  Hromnicím se váže více než 40 
pranostik a  zvyků, připomeňme si pár 
starých pořekadel, které nám můžou 
napovědět, jaký ten letošní rok bude:
• Když o  Hromnicích sněží, jaro už 

není daleko
• Na Hromnice jasná noc – bude ještě 

mrazů moc
• Zelené Hromnice - bílé Velikonoce
• Jestli na Hromnice mrzne a  sněží, 

úrodný rok na to běží 
• Když na Hromnice ze střech teče, 

zima dlouho se povleče
• Svítí-li na Hromnice slunce, bude 

zimy o šest neděl více.
• O  Hromnicích je hospodáři milejší 

vlk na dvorku než slunce na obloze.
• Je-li o  Hromnicích studeno, přijde 

brzy jaro.
• Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, 

za čtyři neděle zpátky zas pílí.
• Na Hromnice o hodinu více (v ČR je 

to přesně hodina a 20 minut)
• Na hromnice, půl krajíce, půl píce. 

Hospodářství muselo být v minulos-
ti zabezpečeno na zimu dostatečnou 
zásobou jídla pro lidi a pro zvířata, 
a to až do další sklizně. Proto pokud 
měl hospodář 2. února alespoň po-
lovinu zásob, nemusel se bát, že by 
zvířata nebo lidi hladověli.

• Na Hromnice musí skřivan vrz-
nout, i kdyby měl zmrznout. To ale 
ve skutečnosti nemusí, protože na 
Hromnice ještě bývá v  teplých kra-
jích. V Čechách ale zaměnitelně zpí-
vá chocholouš obecný. Že tedy vrzne 
chocholouš je více pravděpodobné 
než skřivan.

Dalším významným dnem v únoru 
byl svátek sv. Valentýna 14.2. 

Patron mladých lidí a  jejich lásky, 
také cestujících a ochránce proti moru 
byl římský kněz a lékař umučený za vlá-
dy císaře Claudia (asi kolem rou 269). 

Sv. Valentýn porušoval císařské naří-
zení, který vojákům zakazoval se ženit, 
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protože by potom nechtěli jít do války. 
Láska si podle Valentýna musí najít ces-
tu vždy, a  tak se rozhodl vládci vzdo-
rovat. Kněz na zákaz nedbal a  mladé 
zamilované páry tajně oddával podle 
křesťanského ritu, čímž stvrzoval jejich 
lásku. Valentýn však neodporoval císaři 
jen v tomto ohledu. Byl natolik odvážný, 
nebo možná nedbalý, že mladým vojá-
kům radil do válek neodcházet a s válče-
ním seknout ve prospěch svých nových 
manželek. „Raději volte rodinu nežli 
válku,“ říkával pravděpodobně Valentýn 
novomanželským párům. Dne 14. úno-
ra byl sťat mečem. 

Svátek lásky má tedy evropské ko-
řeny. V průběhu historie však upadl do 
jakéhosi polozapomenutí a  v  mezičase 
se stihl rozšířit za oceánem. V poslední 
době se však na evropském kontinentu 
opět dostal do záře refl ektorů a s náde-
chem Ameriky se vrací zpět do svého 
rodiště. V  našich zeměpisných šířkách 
zpočátku nebyl příliš oblíbený, ale v po-
sledních letech si získává čím dál tím 
větší popularitu.

Masopust 
(lidově ostatky, fašank, na Moravě 

voračky, voráčí či končiny či obecně 
karneval ((slovo karneval pochází nej-
spíš z  italského carne levare, „dát pryč 
maso“), je třídenní svátek, jakož i  slav-
nostní období mezi Vánocemi a  post-
ní dobou. Zatímco jeho počátek, který 
nastává po svátku Tří králů (6. ledna)), 
má pevné datum, tak jeho konec na Po-
peleční středu je závislý na datu Veliko-
noc, a končí tak v rozmezí od poloviny 
února do počátku března. Masopustní 
zvyky mají zřejmě původ v předkřesťan-
ských slovanských oslavách konce zimy. 
Podobně se slaví i v jiných slovanských 
zemích, třeba v  Rusku se tento svátek 
nazývá maslenica a fi gurují v něm i ně-
které podobné postavy jako v  českém 
masopustu, například kobyla nebo 
medvěd. Jiný výklad původu masopustu 
vychází z  římského náboženství, které 
s předjařím spojovalo vegetační a plod-
nostní božstva, jako je Bakchus. 

Masopust pak představoval období 
hodování a veselí mezi dvěma postními 
dobami. Během něj probíhaly taneční 
zábavy, zabijačky a  také svatby. Vrcho-

lí posledním čtvrtkem tohoto období, 
zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se 
zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny, 
tedy o  masopustní neděli, v  pondělí 
a  úterý se konají různé rituální úkony, 
průvod masek, scénické výstupy a kon-
čí taneční zábavou.  Cílem bylo najíst se 
dosyta a  do zásoby, protože po maso-
pustu následoval dlouhý 40denní půst, 
který byl zase vystřídán Velikonocemi.

V  některých regionech (Chodsko, 
Doudlebsko, Hlinecko, Strání aj.) je sou-
částí oslav obřadní průvod masek, který 
obchází s  muzikou vesnice. Tento akt 
konají zvlášť vypravené skupiny lidí ve 
specifi ckém ustrojení a  se specifi ckým 
chováním, mající dlouhou tradici.

Maska medvěda patří k  nejstarším 
i  nejoblíbenějším masopustním mas-
kám. Masku tvořila kožešina nebo pytlo-
vina pošitá slámou. Zlobivého medvěda 
doprovází medvědář, ale když medvěda 
neuhlídá, tak začne lascivně obtěžovat 
ženy, které mají povinnost si s ním za-
tančit. Symbolikou zde bylo zajištění 
dobré úrody pro nadcházející období.  

Klibna – maska, která představuje 
kobylu či koně (šimla). Masku tvoři-
li dva muži, jeden dělal hlavu a přední 
nohy, druhý hřbet a  zadní nohy. Muž-
skou plodivou sílu pak znázorňovaly 
i další zvířecí maškary jako kůň, kohout 
nebo čáp. 

Masopust – masopust neboli bak-
chant býval pánem ochmelků a  opilec 
a  tomu odpovídá i  jeho chování. Jeho 
kostým je ušitý z barevných kousků lát-
ky a na hlavě má červenou čepici nebo 
klobouk. V ruce džbán nebo láhev s al-
koholem. Jeho osud bývá zpečetěn v zá-
věru průvodu, kdy ho osazenstvo utopí 
v řece, potoce nebo aspoň kašně. 

Bába s nůší – v masce báby se před-
stavují většinou muži. Člověk na zádech 
nese nůši s  hadrovou loutkou dítěte 
nebo dědka. 

Laufři – představují ve své podsta-
tě vojáky, kteří před třicetiletou válkou 
hlídali hranice s tureckou říší a varovali 
před případným nebezpečím. Teď fun-
gují v čele průvodu jako předzvěst, že se 
průvod blíží. 

Žid – postava s cylindrem a s dlou-
hými vousy představuje vtíravého ob-
chodníka. Žid měl většinou oblečený 

dlouhý kabát, někdy s vycpaným hrbem 
a  na obličejové masce nesměl chybět 
dlouhý červený nos pro šňupání tabáku. 

Turek – maska svobodných mláden-
ců – imituje vojáky turecké armády, kte-
rá byla postrachem v 16. století. V prů-
vodu by měli být 4 – 2 modří a 2 červení.

Šašek – čím barevnější, tím lepší. 
Měl špičatou čepici a  v  ruce bič, který 
sloužil k odhánění lidí bez masek. 

Další masky: hejtman, myslivec, ko-
miník se žebříkem, policajt, ženich a ne-
věsta (masky značící plodnost), smrt, 
cikánka s kočárkem a ras.

Mnohde se vybírá do košíku kořalka, 
vejce, slanina, koblihy nebo Boží milosti. 
Ty jsou později společně konzumovány 
v hospodě během večerní zábavy. 

V některých obchůzkách se dostává 
do ústřední role tanec, především ob-
řadní tance mladíků, zvaných ve Strání  
„pod šable“. Podobně tančí u  každého 
domu na Uherskobrodsku „bobkov-
níci“, na Hlinecku „Turci“. Při večerní 
zábavě se konají další obřadní tance, na-
příklad „na len“, „na konopě“, „žabská“ 
apod. 

Letos je termín Popeleční středy 2. 3. 
2022, takže masopust vyvrcholí v neděli 
27. 2. 2022 a dalších dvou dnech.

Pranostiky:
• Masopust na slunci – pomlázka 

v Senci.
• Konec masopustu jasný – len krásný.
• Krátký masopust – dlouhá zima.
• Na ostatky loužky – budou jablka, 

hrušky.
• Jaké jest masopustní úterý, taková 

bude Veliká noc.
• Bude-li příjemné povětří (v  maso-

pustní úterý), bude dosti hrachu.
• Teče-li v úterý masopustní voda ko-

lejem, bude úrodný rok na len.
• Bude-li v úterý masopustní nebo ve 

středu (Popeleční) vítr aneb vichr,
tehdy celý půst větrný bude.
• Je-li rybník na masopustní úterý 

zmrzlý – čeká nás neúroda po celý 
rok.

• Jaké je počasí o Popeleční středě, ta-
kové se drží celý rok.

• Suchý půst – úrodný rok.
Z internetu čerpala 

Miroslava Procházková
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HEZKÝ BYT K PRONÁJMU
Nabízím k dlouhodobému pronájmu byt 

3,5+kk (80 m) s terasou
(20 m) a samostatným vstupem. Možno i sklep. 
Jedná se o zrekonstruovaný historický dům na 

ulici Pavlovická.
Byt je z velké části vybavený 

(kuchyň, postele, sedačka, TV, pračka ...) 
Zavedena O2TV a internet, vlastní měřáky 

vody a elektriky.

Cena: 9 000Kč /měs. + energie a služby, 
k dispozici ihned

Kontakt: 602 380 487 nebo email: mrjm@
seznam.cz

Inzerce

5*Í'cnzion & Restaurant Na Čechách hledá do svého týmu

Kuchař nebo pomocný kuchař
Obsluha v restaurantu a na mtbich

V případě zájmu. prosbu,
volejte pani Kučerovau, tel.: 777 93 15 13

mw
smlsm

Mícháma Ubušínek, spol. s r. o.
Uhušínek “
592 55 Rovečné
IČ 43909939 mt (248909939

Přijmu pracovníka do výrobny krmných směsí \: ubušínku.

dufam pracovním místa:

Obsluha výrobní linky, priam sumh, |!a him-ých pih-d do wráhtnčho lbožl, huleni :
WMMMMMWMIMMM MPC. mmm mmm

vozíků výhodou Inna! pndmhh). Milý inhklivv radim! firmě. ladnosmňnný mm 06 - 14,30
hod.

WMůUdnh-hmmmhlbmmznapMMpm
tušnhl.

vánoc
s mcuč-rmou

Čas konání:
18. 7, - 22.  7.  2022. 8.30 - 15 hod., 6 - Mlof

25 .  7 .  - 29. 7 .  2022,  8.50 - 15 hod., 5 - 12 lot
\ .  8 .  - 5 .  8 .  2022,  8.50 -15  hod.,  6 -14  lei

Cena: 2 590 Kč (oběd. svačina. pojištění)

Úroveň znalosií: začátečníci až středně pokročilí (rozdělení do
únpini

Program: každý den od 8.50 do  15 hod. intenzivní výuka angličtiny
včetně her, tvoření a sportovních aktivit

Místo konání: To mě baví :. ú., Nové 205. Polička (dříve Zelený
domeček)

Mutt:

Tel.: 777 676 602, inioctomebaviau
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Termíny uzávěrek pro příspěvky k jednotlivým číslům:
Zpravodaj č. 1/2022 – příspěvky do 31.1.2022, vyjde v únoru 2022
Zpravodaj č. 2/2022 – příspěvky do 31.3.2022 – vyjde v dubnu 2022
Zpravodaj č. 3/2022 – příspěvky do 31.5.2022 – vyjde v červnu 2022
Zpravodaj č. 4/2022 – příspěvky do 31.8.2022 – vyjde v září 2022
Zpravodaj č. 5/2022 – příspěvky do 31.10.2022 – vyjde v listopadu 2022.

DIAKONIE BROUMOV

vyhlašuje

Sbírku
použitého oblečení, obuvi,

textilii, knih a hraček
pro charitativní potřeby,

která s e  bude konat ve dnech
24. 3 .  — 26. 3 .  2022

od 10,00 — 12,00 hod.
a od 13,00 — 16,00 hod.,

v sobotu 26. 3. 2022
od 10,00 — 12,00 hod.

ve Výstavní síni
u sv. Jana V Jimramově.

Seznam věcí, které můžete dát do sbírky,-
- Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské
(nepoškozené : fungujícími zipy)
- Obuv - nepoškozená (zavázané v igelitové tašce)
- Kabelky, batohy ( pouze nepoškozené & :
funkčním zipem)
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky (čisté
i mírně poškozené)
- Přikrývky, polštáře & deky - i péřové
- Záclony, závěsy (nepoškozené)
- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte ném
odřezky a zbytky látek)
- Knihy
- Menší elcktrospotřebiče (mohou být i  nefunkční)
- Nádobí

Věci, které vzít nemůžeme:
- znečištěný :: vlhký textil,
- ledničky, televize, počitače, matrace, koberce -
: ekologických důvodů,
- nábytek, jízdní kola, kočárky - transportem se
poškodí.

všem míncům sanační DĚKUJEME.
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Hlasování – Evropský strom roku (treeoftheyear.org)
V letošním roce postoupila do soutěže Evropský strom 

roku Zpívající lípa v Telecím, která v roce 2021 vyhrála ná-
rodní soutěž Strom roku. 

Prosíme, zapojte se svými hlasy, hlasuje se zdarma. Jak 
si na stránkách soutěže můžete ověřit, Poláci zatím „válcu-
jí“ celou Evropu.

Termín hlasování: 1. únor (00:00 CET) - 28. únor 
(23:59 CET) 2022.

Každý člověk může hlasovat pouze jednou prostřednic-
tvím své e-mailové adresy.

Hlasující vždy označí dva kandidáty na Evropský strom 
roku a potvrdí svůj hlas.

Hlasy z  jednorázové e-mailové adresy ne-
jsou povoleny a budou smazány. 

Z  důvodu transparentnosti hlasování sys-
tém neumožňuje posílat hlasy z emailových ad-
res se znakem „+“.

Organizátor ankety, Environmental Part-
nership Association, si vyhrazuje právo ověřit, 
zda je e-mailová adresa používaná, a v případě, 
že zjistí, že ne, má právo hlas z této e-mailové 
adresy smazat.

V případě přetížení serveru neplatnými hla-
sy si organizátor ankety vyhrazuje právo anketu 
předčasně ukončit.

Osobní data (e-mailová adresa) slouží pou-
ze k  identifi kaci hlasujícího a  nebudou dále 
zpracovávána, ani využívána, pokud si hlasující 

dobrovolně nevybral možnost odběru newsletteru.
Organizátor ankety si vyhrazuje právo anketu předčas-

ně ukončit, nebo změnit pravidla hlasování.
STROM NOMINOVAL: OLGA KOSÍKOVÁ, ZÁ-

KLADNÍ ŠKOLA A  ŠKOLKA TELECÍ, SKAUTSKÉ 
STŘEDISKO TILIA POLIČKA, EKOCENTRUM JABLÍČ-
KO, ČSOP POLIČKA, MĚSTSKÁ KNIHOVNA POLIČ-
KA, OBEC TELECÍ, CZECH & SLOVAK COMMUNITY 
AND SCHOOL BRISTOL

NÁRODNÍ ANKETU POŘÁDÁ: NADACE PART-
NERSTVÍ 

GPS: N 49 42.146, E 16 10.521

Kniha „Jimramov včera a dnes“

Od prosince 2021 je 
možnost zakoupit si 
v kanceláři městyse 
Jimramov na 
radnici novou knihu 
o Jimramovu. Kniha 
je tvořena ze starých 
a nových fotografi í.

Cena je 250,- Kč.

o . . . co . co . co .o . . . . . o - coco . co . co .o . . o .o . - coooooooconooco . co .o . . ocoocooco .o . . o . . o . . o . . o .o . -ooo . co . co .o . . o . . o . . . . . . ooouocooooo-oo -o

]IMRÁMOV
včera a dnes
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ternet
a telev'ze

'. .PfIPOIte se!

"E.—“* Bezplatně vám
\“; nainstaiujeme

neomezený
internet.

K němu televizi
se 150 programy
a 7den|1ím
archivem.

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

Přidejte se k nám a buďte nonstoo
online. Připoiíme vás \: bytových
i rodinných domech.

Servisní partner pro Jimramov:

Majt s ro  Enter
Palackého náměstí 188, Poiička ra  P D ! . n
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