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Ohlédnutí za kulturními událostmi v tomto roce
Ráda bych trochu za-

vzpomínala na akce, na kte-
rých se podílela KKMJ a kte-
ré se konaly během tohoto 
roku. Začali jsme Velikono-
cemi. Přemýšleli jsme, jak 
vyzdobit parčík a  zároveň 
oslavit Velikonoce. Napadlo 
nás zapojit do této veliko-
noční výzdoby maminky, 
tatínky, babičky, dědečky, 
děvčata i chlapce. Do parčí-
ku byla umístěna břízka oz-
dobená velikonočními vajíč-
ky. Vajíček se sešlo mnoho, 
všechna nádherně vymalo-
vaná. Za to patří hlavní dík 
dětem ze ZŠ Jimramov, ale 
samozřejmě Vám všem, kdo 
jste se na akci podíleli. Rov-
něž byla vyhlášena soutěž na 
tip, kolik je vajíček na stro-
mě.  Odhadů byla spousta, 
ale pouze jeden byl přesný. 
Břízku zdobilo 348 vajíček.  
Výherce si zasloužil malou 
odměnu.  

Pálení čarodějnic patří 
k  tradicím i  u  nás v  měs-
tečku, ale dosud jsme je ne-
pořádali společně pro celý 
Jimramov. Proč nezkusit 

pálení čarodějnic pro všechny občany na jednom místě 
ve spolupráci s fotbalovým oddílem na místním fotbalo-
vém hřišti?  Přípravy byly veliké, ale všichni z KKMJ jsme 
se do toho zapojili s  nadšením. Připravili jsme nádher-
nou velikou čarodějnici, spoustu kulis a kostýmů. Počasí 
nám přálo a my jsme očekávali první návštěvníky. Přišlo 
jich spousta a podle výrazů ve tvářích byli nadšení velcí 
i malí. Závodilo se na koštěti, chytali jsme pavouky, hle-
dali hmyz a nechyběla ani perníková chaloupka, u které 
se děti mohly vyfotit. Nakonec se zapálila čarodějnice 
a pak už se všichni bavili až do noci. 
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Dlouho jsme nezaváhali a pořádali jsme další akci. Ten-
tokrát byla opravdu pohádková.

Děti v  parku Bludník přivítala královna s  princeznou 
a pak se vydaly na cestu, kde musely zdolat různé úkoly. 
U vodníka věšely pentličky, u Boba a Bobka házely králíky 
do klobouku, Popelce pomohly přebrat hrách, vyzkouše-
ly si, jak se chodí Kocourovi v botách, s Patem a Matem 
postavily zeď, u Sněhurky dokázaly najít všechny trpaslíky, 
pro Rumcajse zatloukaly hřebíky, zápasily s piráty, čekal na 
ně i  vlk s  Karkulkou, u  Princezny ze mlejna závodily ve 
skákání v pytlích a s Makovou panenkou s Emanuelem si 
vyzkoušely dřinu při sběru nektaru. 

Po splnění všech úkolů na všechny děti čekala odměna 
a  opékání buřtů.   Pohádkovou cestu navštívilo více než 
100 dětí.

Začaly prázdniny a jak už 
to u  nás v  Jimramově bývá 
tradicí, promítají se letní kina 
a pořádají příměstské tábory.

Letní kino jsme tento 
rok mohli zhlédnout de-
větkrát a výběr byl opravdu 
pestrý a krásný. 

Příměstské tábory již 
neodmyslitelně patří k  Ji-
mramovu a již třetím rokem 
byl příměstský tábor podpo-
rován EU. Každý termín byl 
během dvou dnů zaplněn zájemci.  Krátké shrnutí Vám při-
náší přímo vedoucí táborů.

1. termín 
Na začátku léta byl Jimramov napaden zlým černokněž-

níkem Mormodorem, který ho chtěl ovládnout a  zotročit. 
Naštěstí se dala do kupy skupinka mladých čarodějských  
učňů, kteří se pod vedením čaroděje Květomila zvládli na-
učit mnoho různých zaklínadel a kouzel. Díky nim se po-
dařilo Mormodorův útok odrazit a následně ho vyhnat do 
pustin. Nebylo to ale tak snadné jak se na první pohled zdá. 

Děti musely zdolávat všemožné překážky, které před ně 
černokněžník stavěl. Mormodor tušil, že se v Jimramově for-
muje skupina mladých čarodějů, kteří jsou odhodláni proti 
němu zakročit. Proto seslal na město nejedno kouzlo, aby 
zpomalil postup jeho odpůrců. Protože byl boj velmi nároč-
ný, rozhodli se mladí čarodějové dát jeden den pauzu a zre-
laxovat se ve Žďáře nad Sázavou. Zde navštívili Muzeum 
nové generace na zámku, kde se dozvěděli mnoho zajíma-
vého z historie bývalého cisterciáckého kláštera. Po návratu 
z výletu boj pokračoval. Mladí čarodějové nabírali na síle, až 
se jim povedlo ukořistit Mormodorův kámen moci, který 
odevzdali Květomilovi. Bez něj přišel černokněžník o veške-
ré své síly a byl vyhnán, aby se už nikdy znovu nevrátil.

Těšíme se na příště, určitě bude pokračování.
                            Jirka a Vojta 

2. termín
Jako téma letošního příměstského tábora jsme si pro 

děti připravili „Člověče, nezlob se aneb Deskovky jinak!“. 
Pondělní dopoledne se neslo v duchu seznamovacích her 
a rozdělování dětí do týmů, ve kterých během celého týdne 
plnily různé úkoly a soutěžily. Každý tým si vyrobil vlastní 
fi gurku své deskové hry a vymyslely si vlastní pokřik, kte-
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rým se navzájem povzbuzovaly. Děti si vyzkoušely hry jako 
„Dostihy a  Sázky“, „Aktivity“, „Z  pohádky do pohádky“, 
„Živé pexeso“ nebo samotné „Člověče, nezlob se!“. Všech-
ny hry byly převedeny do jiné podoby, a tak byly plné po-
hybu a zábavy. Ve středu jsme vyrazili na výlet do Poličky, 
kde nás čekaly dvě interaktivní výstavy – „Zábaviště pro 
sviště“ a „Polička plná her“. Obě výstavy byly ideálním do-
plněním celotáborového tématu a děti odcházely s úsmě-
vem na tváři. Týden ale uplynul jako voda a v pátek jsme 
se museli opět rozloučit. Společně jsme si popovídali, co 
se komu během tábora líbilo, předali jsme dětem odměny 
a diplomy s fotkami na památku a rozloučili jsme se. Jak 
jsme si slíbili, tak se budeme všichni těšit na příští rok, až se 
opět setkáme na dalším příměstském táboře. Dětem, které 
už čeká nástup na druhý stupeň, přejeme spoustu úspěchu 
a doufáme, že na tábor s námi budou rádi vzpomínat! Děti, 
přejeme vám spoustu radosti a úspěchů v tom, co vás baví! 

                                           Vaši vedoucí Anet a Tom!  
3. termín
Tématem našeho příměstského tábora se stala Pevnost 

Boyard.
První den byly děti seřazeny do týmů, tím, že si každý 

musel najít svoje tričko s barvou oddílu. Poté si vymyslely 
název týmu, pokřik a nakonec si každý tým vytvořil erb. 

Během celého týdne děti hrály odvážné a nebojácné hry 
jako jsou ochutnávka zvířecích vnitřností, hledání klíče 
ve sklenicích plných hmyzu, vyrábění slizu, skládání slov 
a hledání diamantů.

Jako výlet jsme pro děti vybraly celodenní pěší túru do 
Trhonic, zde na nás čekali pomocníci otce Fury, kteří dě-
tem připravili zapeklité hádanky, avšak i přes jejich složi-
tost se dětem podařilo téměř všechno vyřešit. Konec výletu 
jsme završili sladkou tečkou v podobě zmrzliny.

Příměstský tábor se blížil ke konci, a proto jsme v pátek vy-
razili opékat špekáčky, vyhlásit umístění a rozdat ceny. A aby-
chom řádně dovršili toto téma, zahráli jsme si společně s dětmi 
vodní bitvu. Děti byly celé mokré, což se jim velice líbilo.

Chtěly bychom pochválit všechny děti pro jejich po-
slušnost a bojovnost. 

Přejeme všem mnoho štěstí v nastávajícím novém škol-
ním roce, ať vykročí správnou nohou, a my už se těšíme na 
shledání příští prázdniny.

                           Niki a Sári               

Podle ohlasů rodičů 
i dětí se tábory všem líbily 
a my doufáme, že příští rok 
budeme moci v této tradici 
pokračovat.

Dále nás čekalo tradiční 
sousedské posezení. Poba-
vit se zde mohly všechny 
generace. Děti si zahrály 
hry, dospělí zazpívali, za-
tančili a samozřejmě si po-
povídali se sousedy. Právě 
kvůli tomu tuto akci pořá-
dáme.

 
Na závěr jsme společně 

zakončili prázdniny. Děti 
si tak mohly ještě naposle-
dy prázdninově zadovádět, 
než jim zase začnou povin-
nosti. Soutěžily, sportovaly, 
a dokonce si samy pro sebe 
a své mladší kamarády po-
stavily skákací hrad, za což 
jim patří velký dík. Sladká 
tečka na závěr patřila pro-
mítáním nejnovější pohád-
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ském hřišti. Nebudou chybět ani 
prvky pro naše teenagery.

Chtěla bych tímto poděko-
vat všem členkám kulturní ko-

mise a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají při pořádání 
všech kulturních programů. Za to jim patří vřelé DÍK!  

    Za KKMJ Petra Sedláková

Zápis č. 4/2022 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov 
konaného dne 30.6.2022 od 18 hod. na Úřadě městyse Jimramov

ky. Teď už stačí dětem popřát krásný 
vstup do školního roku.  

Při všech dětských akcích zveřej-
ňujeme, že výdělek se použije na dopl-
nění dětského hřiště. Tak se také stalo. 
Za vydělané peníze jsme ve spoluprá-
ci s Městysem Jimramov kompletně vyplnili prostory na dět-

z jednání Zastupitelstva Městyse Jimramova konaného 
dne 30.6.2022 od 18 hod. na Úřadě městyse Jimramov.

Přítomni: Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Ho-
molka Josef, Hrdlička Radek, Pachovská Dana, Ing. Petr 
Jan, Sedláková Petra, Vojta Petr              (8)
Omluveni: Mgr. Bartošová Jaroslava, MgA. Frömmel Vác-
lav, Just Jiří, Mgr. Křížová Věra, Ing. Lorencová Ivana, Ma-
týsek Miroslav, Petrásová Renata                (7)

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

1. Schválení programu jednání
Zastupitelé schválili program jednání: 
1.  Schválení programu jednání
2.  Volba ověřovatelů zápisu
3.  Schválení závěrečného účtu a  účetní závěrky Městyse 

Jimramov za rok 2021 včetně zprávy o  výsledku pře-
zkoumání hospodaření

4.  Schválení výběru dodavatele akce “Revitalizace veřej-
ného prostranství Jimramov - Padělek“ a  rozhodnutí 
o realizaci této akce

5.  Posílení strategického řízení v  obcích Mikroregionu 
Novoměstsko

6.  Schválení stanov Sdružení obcí Vysočiny  
7.  Žádost o příspěvek na opravu krovu a výměnu střechy 
8.  Kontejnerový přístřešek Ubušín       
9.  Žádost o  dotaci na „Rekonstrukci ulice Kostelní v  Ji-

mramově“
10. Podání žádosti o dotaci „Posílení vodních zdrojů a zkapa-

citnění vodovodu v Jimramově“
11. Nákup pozemků
12. Rozpočtové opatření č. 5
13. Různé                                            8-0-0
                               
2. Volba ověřovatelů zápisu          
Za ověřovatele tohoto zápisu byl navržen pan Zdeněk Bu-
reš.                        8-0-0
Za ověřovatel tohoto zápisu byla navržena paní Dana Pa-
chovská.         8-0-0   

3. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky  Městy-
se Jimramov za rok 2021 včetně zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření 
Zastupitelstvo po projednání schvaluje závěrečný účet a účetní 
závěrku Městyse Jimramov včetně zprávy o výsledku přezkou-
mání hospodaření za r. 2021 s výhradou. K nápravě zjištěných 
nedostatků přijalo následující opatření:Nedostatek: Smlouva 
o dílo č. 013/2021 ze dne 23.9.2021 na „Dodání a montáž pa-
vlačových stěn Dům s pečovatelskou službou, Náměstí Jana 
Karafi áta 27 v Jimramově“ ve výši 646 758 Kč bez DPH, zho-
tovitel Pavel Sedláček, CASTELOKNA, IČ: 18533396, nebyla 
ke dni kontroly zveřejněna na profi lu zadavatele, čímž nebyla 
dodržena zákonná patnáctidenní lhůta pro uveřejnění.
Opatření: důsledně dbát na včasné zveřejňování smluv. 
Termín splnění: opatření je k dnešnímu dni splněno, trvale.   
Zodpovídá: starosta                                     8-0-0

4. Schválení výběru dodavatele akce “Revitalizace veřej-
ného prostranství 
Jimramov - Padělek“ a rozhodnutí o realizaci této akce
Osloveny byly 3 fi rmy, nabídku podaly 2 fi rmy, nabídkové 
ceny jsou s DPH:
-   Dlažba Vysoké Mýto s. r. o., Husova 437, 566 01 Vysoké 

Mýto, IČ: 25953818, nabídková cena 2 294 300,67 Kč.
 VHS Bohemia a. s., Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČ: 

47910305, nabídková cena 3 124 849,50 Kč.
Zastupitelé schválili výběr dodavatele a  uzavření smlouvy 
s vítěznou fi rmou Dlažba Vysoké Mýto s. r. o., která splni-
la všechny požadavky dle zadávací dokumentace k zakázce 
a nabídla ekonomicky nejvýhodnější nabídku.  8-0-0
 
5. Posílení strategického řízení v obcích Mikroregionu 
Novoměstsko
Zastupitelé projednali projekt „Posílení strategického říze-
ní v obcích Mikroregionu Novoměstsko“ a rozklad fi nancí 
pro jednotlivé obce mikroregionu. V rámci tohoto projek-
tu byl pro Městys Jimramov vypracován pasport vodovo-
du a kanalizace a dále byl pořízen soft ware pro zakresle-
ní těchto pasportů do katastrálních map. V rámci tohoto 
projektu byl také vytvořen dokument Strategie udržitel-
ného rozvoje odpadového hospodářství pro Mikroregion 
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Novoměstsko. Po rozpočítání nákladů na jednotlivé obce 
vychází na Jimramov cena 100 419,75 Kč. Zastupitelé tento 
projekt schválili.                         8-0-0

6. Schválení stanov Sdružení obcí Vysočiny  
Zastupitelé projednali a schválili nové znění Stanov SOV 
revidovaných v souvislosti s platnou legislativou a pověřili 
svého zástupce ve valném shromáždění v SOV, aby schválil 
tyto Stanovy na valném shromáždění SOV.        8-0-0

7. Žádost o příspěvek na opravu krovu a výměnu střechy 
Zastupitelé projednali žádost ČCE Jimramov o příspěvek 
na opravu krovu a výměnu střechy fary ČCE v Jimramově. 
Žádají o 10 % z celkové částky rozpočtu, tj. 85 000,-Kč. Pan 
Vojta podal návrh navýšit tuto částku na 250 000,-Kč a po-
skytnout v této výši dar ČCE Jimramov. Zastupitelé schvá-
lili dar ve výši 250 000,-Kč a  uzavření darovací smlouvy 
s ČCE Jimramov.                          8-0-0

 8. Kontejnerový přístřešek Ubušín       
a) Zastupitelé projednali smlouvu o  poskytnutí dotace 
z Kraje Vysočina, fond Vysočiny, program „Odpady - obě-
hové hospodářství 2022“, podprogram „Technická pod-
pora“. Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřej-
né fi nanční podpory na realizaci projektu „Kontejnerový 
přístřešek Ubušín“. Celkové náklady projektu 292 111,-Kč, 
výše dotace 100 000,-Kč, vlastní podíl městyse 192 111,-
Kč. Zastupitelé schválili smlouvu s Krajem Vysočina a roz-
hodli o jejím uzavření.                                                             8-0-0

b) Zastupitelé rozhodli o uzavření smlouvy s fi rmou Petr 
Vícha, IČ: 65757301, na realizaci projektu „ Kontejnerový 
přístřešek Ubušín“ za cenu 292 110,94 Kč.          8-0-0 

9. Žádost o dotaci na „Rekonstrukci ulice Kostelní v Ji-
mramově“
Zastupitelé rozhodli  o podáním žádosti o dotaci na akci 
„Rekonstrukce ulice Kostelní v Jimramově“ v rámci progra-
mu MMR PORV Místní komunikace.                                 8-0-0

10. Podání žádosti o  dotaci „Posílení vodních zdrojů 
a zkapacitnění vodovodu v Jimramově“
Zastupitelé rozhodli o  podání žádosti o  dotaci „Posílení 
vodních zdrojů a zkapacitnění vodovodu v Jimramově“ na 
ministerstvo zemědělství.               8-0-0

11. Nákup pozemků
a) Zastupitelé schválili nákup pozemku p. č. 65/3, zahra-
da, o výměře 4 m2 v k. ú. Jimramov za cenu 190,-Kč/m2 tj. 
760,-Kč od paní Ludmily Hrnčířové, Německého 652, 592 
31 Nové Město na Moravě.      8-0-0

b) Zastupitelé schválili nákup pozemku p. č. 66/2, zahra-
da, o výměře 3 m2 v k. ú. Jimramov za cenu 190,-Kč/m2 tj. 
570,-Kč od pana Ho Viet Linh, náměstí Jana Karafi áta 13, 
592 42 Jimramov.           8-0-0

c) Zastupitelé schválili nákup pozemku p. č. 881, trvalý 
travní porost, o výměře 950 m2 v k. ú. Jimramov za cenu 
30,-Kč/m2 tj. 28 500,-Kč od pana Zdeňka Bureše a paní Ly-
die Burešové, Dolní 109, 592 42 Jimramov.        8-0-0

12. Rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 5     

     8-0-0
13. Různé
-  Pan starosta informoval o plnění usnesení ze zasedání 

ZM č. 3/2022.
-  Pan Bureš podal připomínku na instalování nových 

světel do výstavní místnosti.
-  Paní Sedláková podala připomínku k úpravě prostran-

ství u vývěsky u nákupního střediska.
-  Pan Bureš přečetl písemně podané připomínky paní 

Petrásové týkající se nevymahatelných dluhů za vod-
né, stočné a skládkovné, vyplácených odměn za roznos 
Jimramovského zpravodaje a  možnosti prodeje BIO 
mléčných výrobků ze Strachujova v Jimramově.     

-  Pan Vojta upozornil na posekání trávy na koruně hráze 
u řeky Svratky. 

Blahopřání jubilantům

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

  6. 10. 2022  p. Hejtmánek Lubomír, Trhonice  90 let
12. 10. 2022   p. Hartigová Jana, Jimramov        60 let
22. 10. 2022   p. Pachovský František, Jimramov  86 let
23. 10. 2022  p. Štěrbová Marie, Ubušín                  80 let
28. 10. 2022 p. Jančík Adolf, Benátky                   83 let

  3. 11. 2022   p. Homolková Zdeňka, Jimramov    87 let
19. 11. 2022    p. Kašová Miroslava, Jimramov   80 let
27. 11. 2022   p. Flesarová Marie, Benátky         84 let
28. 11. 2022  p. Müllerová Dagmar, Jimramov    82 let
28. 11. 2022 p. Horecký Milan, Benátky            75 let
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Prezentace knihy
 „HRAD SKÁLY VYDAL SVÉ TAJEMSTVÍ“ od Ludvíka Belcredi.

Autor si vás dovoluje pozvat na prezentaci této knihy v pátek 30. září v 17 hodin v sále zámku, kde ji případní 
zájemci budou moci koupit za cenu výrobních nákladů 750 Kč.

Kniha je psána čtivou formou pro široký okruh zájem-
ců. Podrobně seznamuje s  historií hradu neoddělitelně 
spjatého s Jimramovem od jeho počátků až do poloviny 15. 
století, včetně předpokládaného průběhu závěrečné bitvy 
o něj, a poslední fází jeho existence, kdy se na něm usadili 
penězokazci. Dále popisuje průběh více než dvacetiletého 
archeologického výzkumu, vedeného autorem knihy.  

Druhá část obsahuje podrobný výčet, popis a  rozbory 
nálezů, a to nejen keramiky, či kovů, ale i skla, kamenných 
výrobků - především dělových koulí, rozbory a  datování 

dřevin, numismatických nálezů, pylových analýz, a podrob-
ně se věnuje rozboru značného množství zvířecích kostí. 

Kniha má 600 stran, 277 dokumentačních fotografi í, 
plánků a mapek z archeologického výzkumu, 125 obrázků 
a tabulek nálezů a jejich rozborů a váží 2,8 kg. 

Srdečně zve Ludvík Belcredi
Prosím zájemce o koupi knihy, aby se předem zaregis-

trovali na úřadě Městyse Jimramov z  důvodu váhy knih 
(mohlo by se stát, že jich přivezu málo, nebo naopak zby-
tečně moc).

Přímá autobusová linka z Brna až do Koruny Vysočiny. 
Od 1. září 2022 zahájí Dopravní 

podnik města Brna provoz pravidelné 
autobusové linky 721335 na trase Brno 
– Kuřim – Tišnov – Nedvědice – Bys-
třice nad Pernštejnem – Lísek. Jedná 
se o pilotní projekt, jehož cílem je pro-
pojit Brno s Českomoravskou vrchovi-

nou, a doplnit tak existující spojení na 
linkách provozovaných v obou krajích 
v  rámci závazku veřejné služby. Linka 
bude provozována jako komerční bez 
jakýchkoliv dotací, z  tohoto důvodu 
na lince neplatí tarif Integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského 

kraje ani tarif Veřejné dopravy Vyso-
činy. Rozsah provozu bude pravidelně 
vyhodnocován a upravován na základě 
reálné poptávky cestujících. 

Informace o pravidelné linkové do-
pravě DPMB naleznete na stránkách 
https://dpmb.cz/cs/linkova-doprava.

Bezpečně do školy
Tisková zpráva – 15. srpna 2022
KRAJ VYSOČINA - Začátek září 

je každoročně významným obdobím 
pro všechny děti, které zahajují po-
vinnou školní docházku, ale i  pro ty, 
které se po prázdninách do školních 
lavic vracejí. Cesty do škol s  sebou 
ale přinášejí i  některá rizika, a  to jak 
na začátku školního roku, tak i v jeho 
průběhu. Proto je velmi důležité při-
pomenout rodičům školáků některá 
základní pravidla, kterými by se jejich 
děti měly řídit.

V první řadě bychom si měli uvě-
domit, že za bezpečný pohyb dítěte 
v silničním provozu odpovídají právě 
rodiče. Je tedy vhodné, aby se svými 
dětmi prošli celou trasu do školy, ale 
i ostatní cesty, po kterých se bude dítě 
pohybovat. Při té příležitosti mohou 
dětem ukázat bezpečná místa pro 

přecházení vozovky a vysvětlit jim zá-
kladní zásady bezpečného přecházení.

Dalším důležitým a  nezbytným 
prvkem pro bezpečnost dětí je jejich 
viditelnost. Na cestu do školy a  ze 
školy by na sobě měly mít pestré ob-
lečení, případně některý z  refl exních 
či retrorefl exivních prvků, které je 
zviditelní. To však neplatí pouze pro 
děti, ale i pro všechny chodce, kteří se 
účastní silničního provozu. Použitím 
refl exního prvku nebo oděvního prv-
ku s  refl exními doplňky se při sníže-
né viditelnosti dosáhne významného 
zviditelnění, přičemž tím dojde k větší 
bezpečnosti pro všechny účastníky sil-
ničního provozu. S refl exními prvky je 
chodec vidět až na vzdálenost 200 me-
trů. Pokud ovšem pestré nebo refl exní 
oblečení nemá, tak je například v noci 
vidět na pouhých 20 metrů.

Dále je také nutné dětem říci, aby 
se nebavily ani jinak nekomunikovaly 
s  cizími lidmi a  v  žádném případě si 
od nich nebraly žádné předměty. Také 
musejí být poučeni o tom, aby s lidmi, 
které neznají, nikam nechodily a  ne-
nechaly se pod jakoukoliv záminkou 
zlákat například k tomu, aby k nim na-
sedly do vozidla.

V případě, že rodiče své děti pře-
pravuji do školy v osobním automo-
bilu, tak je musí mít umístěny v dět-
ské autosedačce. U nás tato povinnost 
vyplývá přímo ze zákona o provozu 
na pozemních komunikacích, který 
říká, že v  dětské autosedačce musí 
být přepravované všechny děti, které 
měří nejvýše 150 centimetrů a  váží 
nejvýše 36 kilogramů, přičemž stačí 
splnit jednu z těchto podmínek.

Při přepravě dítěte v dětské autose-
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dačce musí řidiči dodržovat následují-
cí podmínky:
• dítě musí být umístěno v  dětské 

autosedačce, která odpovídá jeho 
hmotnosti a tělesným rozměrům

• na sedadle, které je vybaveno air-
bagem, který nebyl uveden mimo 
činnost, nebo pokud byl uveden 
mimo činnost automaticky, nesmí 
být dítě v dětské autosedačce pře-
pravováno čelem proti směru jízdy 

• dětská autosedačka musí být upev-
něna na sedadle podle podmínek 

stanovených výrobcem dětské au-
tosedačky a dítě musí být do dětské 
autosedačky umístěno v  souladu 
s  návodem k  použití této dětské 
autosedačky
V  neposlední řadě by si všichni 

řidiči měli uvědomit, že v  průběhu 
školního roku se v  ranních a  odpo-
ledních hodinách bude na ulicích vy-
skytovat více dětí a měli by této situaci 
přizpůsobit své chování, zejména pak 
rychlost jízdy. Důležitá je u všech ři-
dičů i předvídavost.  Berme v úvahu, 

že chování dítěte v silničním provozu 
ovlivňuje mnoho faktorů, a proto jeho 
reakce jsou velmi těžko předvídatelné.

Krajské ředitelství policie 
Kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
kpt. Mgr. Martin Hron
koordinátor prevence kriminality
tel: 974 261 209
mobil: 725 103 451
e-mail: martin.hron@pcr.cz

Policisté řeší denně internetové podvody
„Zpětný podvod“ aneb jak na 

Internetu prodávat za 100 korun 
a přijít o 200 000 korun

Tisková zpráva  - 20. červenec 
2022

KRAJ VYSOČINA – Policisté 
Krajského ředitelství policie Kra-
je Vysočina řeší denně i  několik 
internetových podvodů. K  těmto 
případům by ale nemuselo vůbec 
docházet, kdyby lidé byli opatrní 
a  dodržovali několik jednoduchých 
zásad. Kybernetická kriminalita tvo-
ří v  současné době více než třináct 
procent z celkové kriminality, ke kte-
ré dochází v Kraji Vysočina. V rámci 
celé České republiky je to zhruba 9,5 
procenta z  celkové kriminality, kdy 
znepokojující je však stálý nárůst to-
hoto poměru.

V  poslední době se v  interneto-
vém obchodě objevuje zcela nový 
fenomén. Jde o podvody, které posti-
hují lidi, kteří prodávají různé zboží 
na bazarových portálech, nejčastěji 
Vinted nebo Bazoš a podobně. Jak je 
to možné? Může za to nástroj, který 
se odborně nazývá „sociální inže-
nýrství“, přiléhavější je ale hovorové 
slovo „ukecání“. Principem celého 
jednání ze strany pachatele je za po-
moci pestré komunikace ukolébat 
oběť - prodávajícího, a  ten v  dobré 
víře předá kupujícímu (pachateli) 
údaje potřebné k  provedení platby 
platební kartou, a  to včetně přepo-

slání autorizačního kódu, nebo mu 
sdělí přístupové údaje ke svému 
elektronickému bankovnictví, opět 
včetně autorizačního kódu přístupu 
a potvrzujících kódů plateb.

„To, o  čem tady hovoříme, mám 
z  vlastní zkušenosti, protože se s  tě-
mito případy denně potkávám. Sna-
žíme se sice tento jev eliminovat, ale 
bez spolupráce veřejnosti to nepů-
jde,“ upozorňuje mjr. Mgr. Martin 
Vaněček, vedoucí odboru analytiky 
a  kybernetické kriminality Krajské-
ho ředitelství policie Kraje Vysočina 
a upřesňuje, jak to probíhá praktic-
ky.

„Prodávající na Vinted, Bazoš,… 
vystaví zboží. Pokud uvede telefonní 
číslo, ozve se mu kupující přímo na 
telefonu, pokud ne, snaží se pachatel 
komunikovat na platformě bazaro-
vého portálu a  vylákat telefonní čís-
lo nebo e-mail. Kolikrát to schválně 
neběží rychle. Oběť je třeba uklidnit, 
uchlácholit. Poté projeví zájem o zbo-
ží a uvede, že pošle odkaz (proto tele-
fonní číslo, e-mail) na platební bránu, 
kam on (kupující/pachatel) složí pení-
ze a ty přijdou rovnou na účet prodá-
vajícího, nebo variantně na přepravní 
společnost, která kromě platby zajistí 
i přepravu zboží. Již v tomto okamži-
ku pozor! Například Vinted ve svých 
pravidlech důrazně upozorňuje, aby 
prodávající komunikoval s  kupují-
cím výhradně přímo na Vinted. Proč? 

Protože jakmile prodávající přistoupí 
na komunikaci mimo Vinted (What-
sApp, Messenger, E-mail,…), stává se 
pomalu obětí,“ popisuje scénář pod-
vodníků mjr. Mgr. Martin Vaněček.

V  příštím kroku zasílá kupující, 
nyní již pachatel, odkaz komuni-
kátoru (WhatsApp, Messenger, E-
-mail,…), na který prodávající, nyní 
oběť - přesněji poškozený „klikne“ 
pro zadání údajů potřebných pro 
provedení platby ze strany kupující-
ho/pachatele. Po otevření odkazu se 
objeví platební brána nebo stránky 
přepravní společnosti. Upozorňuje-
me, že stránky vypadají často velmi 
podobně, jako skutečné stránky této 
společnosti, přičemž je prodávající/
oběť vyzvána k vyplnění tam uvede-
ných údajů. 

„Těmito údaji jsou údaje potřebné 
k  provedení platby platební kartou 
nebo údaje k elektronickému bankov-
nictví, které prodávající - poškozený 
v  dobré víře vyplní. Ale ouha! Není 
totiž na oficiální platformě Vinted, 
není to osvědčená platební brána, ty 
se neotvírají ze zaslaném odkazu, ale 
přímo z prostředí e-shopu. Proto ono 
vyvedení mimo oficiální platformu 
bazarového portálu. A protože odkaz 
zaslal kupující - pachatel, má po ode-
slání odkazu potřebné údaje pro pří-
stup k vašemu účtu a dveře k vaším fi-
nancím otevřeny. Kupující - pachatel 
má klíče k vašemu trezoru a vy u něj 
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nestojíte! Pak záleží na tom, kolik pe-
něz je na účtu, včetně spořícího, a jak 
rychlý a  šikovný je pachatel. Musí 
z  vás ale ještě vymámit potvrzující 
kód platby/převodu, a proto komuni-
kuje a komunikuje. Pak najednou ko-
munikace utichne, někdy přijde další 
odkaz „platební brána má poruchu, 
zkuste to za hodinu, dvě, tři.“ A pak 
přijde ten nepříjemný objev. Použi-
ji slang: účet je vybílen,“ nastoluje 
tvrdou realitu, kterou tyto podvody 
končí mjr. Mgr. Martin Vaněček.

A  pozor. Záludná varianta. Ně-
kdy peníze skutečně přijdou, jsou to 
peníze od jiného poškozeného. Ale 
pak stejně zmizí i s vašimi penězi. 

Jak omezovat riziko:
1. Dbát pravidel příslušného baza-

rového portálu a  komunikovat 
s  prodávajícím pouze na jeho 
platformě

2. Pokud to bazarový portál neu-

možňuje, předat prodávajícímu 
jediný údaj, který k zaplacení po-
třebuje, a  to je číslo vašeho účtu 
a banku.

3. Pro obchody na internetu si 
zřídit zvláštní účet (další účet 
i u jiné banky, kreditní účet, po-
zor na výši kontokorentu) a  tam 
mít pouze potřebnou částku 
k provedení platby.

4. Při platbách na platebních brá-
nách si ve stavovém řádku vlevo 
nahoře kontrolovat na kterých 
stránkách ve skutečnosti jsem. 
A  stačí malá odlišnost, změna 
čísla, písmena (např. 3 za 8), pře-
dání nepatrného znaku a  zcela 
určitě nejste tam, kde jste chtěli 
být). Prostě Abank.cz  není A-
-bank.cz.

5. A  poslední a  zásadní rada: při 
jakýchkoliv pochybnostech ob-
chod okamžitě přerušte a  vše 

ukončete. Až do doby odeslání 
údajů se nic neděje a pachatel má 
smůlu. Po odeslání údajů oka-
mžitě informujte banku, ať plat-
bu zastaví. A nenechte se odbýt. 
Úřední šiml funguje. Rovněž vše 
oznamte na policii. Připravte se 
na to, že vám pachatel - pacha-
telé budou třeba nadávat, hrozit 
vymáháním způsobené škody, 
vymáhat pokutu. A komunikovat 
s vámi nemusí jeden člověk. Za-
volá vám osoba, která se vydává 
třeba za právníka, policistu.

Krajské ředitelství policie 
Kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková
tisková mluvčí
tel: 974 261 207
mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

- ásáte zboží na rů h
bazaroVych portálech- Vinted, B oš?

Ozve se vám kupolícl, projevi zajem :: nabízené zboží
a pošle vám odkaz na platebni bránu. kam složl penize.

Kupující také může poslat odkaz na přepravní
společnost. která kromě platby zajistí l přepravu zboží.

Již v tomto okamžiku pozor!
Tyto odkazy jsou podvržené a nikdy do nich

nezadávejte žádné údaje o platební kartě
nebo vašem Internetovém bankovnictvi!

Misto peněz za zboží, které prodáváte, přijdete
o. peníze z vašeho účtu. Kupullot - padtatel -

má klíče k vašemu trezoru, ale vy u ně! nestojíte!

Jak omezit riziko podvodu?
Dbejte pravidel příslušného bazarového portálu a vždy

komunikujte pou r na jeho platformou ne
prostřednictvím * u, na který kliknete.

Pokud to beatový portál - -
iedlný údaj, který k zap! w-

Při jakýchkoliv pochybn --

v případě podezření, že jste se stali Monulka—tunika,
kontaktujte Policii čn atol-Io 153

!. THI IM Í I IH Í lM IKMMI  4-

" dat. llid mimino mot Ill bitch :dolrool
tim se vim prooovnlk některé významné společnosti v oblold Motol! měn

nudil,!oooiotmdudhu urtitolodlttroovovlmntI-mlniomtomu
lodnoduie velmí výhodu! zhodndtit, |:t oo iinol mill.

prosti provilt niiokou opor-oi...

[:o následuie?
Iloltídlm mi, to oporod provede ním do vodem

onanii zo pontoci programu Anynoelr. nebo Teololliovver.
A poih vim otltoz oo Init-ltd tohoto mmm, polidd
o povolení odm o auto-t pumových údoli, moření
Who hutnictví. noh dilunl uhlí! lt nim

o “ lm lhdmpw.

A nyní rychle zpozorněte! Stali iste se totiž obětí podvodu!
\! pří—li. !. Illl “lehlo nihil, olit- ndfilhý IIIIIÍI'! MINN - ltlvřoli

Im dmm huhnhtví- MM! MII" manu. IM víš
pošlu! o vloni oddil pryč. Fodlotel mi v hookovltmílteild prdvo lllm vy.
Alam to nutil |||“ Mlíko, rhdriultn :dklodol pravidlo - Ždlhd bonito

nudnou-voči pomocptll'oloníkrlzovhlumorodndllnlkdy
dekoru-dluh lhs "manger ' „ otsopp. Kto-I olludílli MIMI-

ll umo-Hity hmm m::- mmm ! old-dtm ldlnl || || Illll'
m se. Mumio“ miky jooo podezřelí!

.llk mm okno mnm, Toomtlhvrer, vzdáleni správu,
ion-hlt! lt pogrom. ld to udikkn u "s - tmm koněm : kom-Ikon“

V případě podezření, že jste se stali  GÉÍŠÚ Podvodníka,
kontaktujte Policii čn a volejte 1 53
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Policie na Vysočině přijímá nové policisty
Mladým lidem nabízíme stabilní 

a perspektivní povolání – práci 158x 
jinak

Tisková zpráva – 10. červen 2022 
KRAJ VYSOČINA – Na Vysočině 

jsme v těchto dnech spustili rozsáhlou 
náborovou kampaň. Krajské ředitelství 
policie Kraje Vysočina opět přijímá do 
svých řad nové policisty. Policisté mo-
hou nastupovat na pořádkovou, do-
pravní a  cizineckou policii. Naší sna-
hou je zařadit nové kolegy na základní 
útvary do míst blízkých jejich trvalému 
bydlišti. https://www.policie.cz/clanek/
pridej-se-k-nam.aspx

V  současné době je v  rámci Kraj-
ského ředitelství policie Kraje Vysočina 
služebně zařazeno celkem 1 363 policis-
tů z  celkové plánovaného stavu 1 483 
policejních míst.  Z tohoto počtu je 173 
žen – policistek. Nástupní výše služeb-
ního příjmu policisty, včetně zvláštního 
příplatku, činí 26 420 korun. Výše slu-
žebního příjmu se zvyšuje po jednom 
roce, tedy po absolvování základní od-
borné přípravy. Kromě toho může nově 
přijatý policista získat náborový příspě-
vek ve výši 75 000 korun.

Posily najdou uplatnění ve svém 
kraji

Krajské ředitelství policie Kraje Vy-
sočina stále nabízí mladým lidem, kteří 
mají minimálně středoškolské vzdělá-
ní ukončené maturitní zkouškou, jsou 
bezúhonní, zdravotně, fyzicky i  psy-
chicky zdatní a odvážní, možnost stát 
se příslušníkem Policie České repub-
liky. „V  současné době přijímáme do 
služebního poměru nové policisty a po-
licistky, kteří mohou být služebně zařa-
zeni v rámci služby pořádkové, doprav-
ní nebo cizinecké policie. Nově přijatí 
policisté budou působit v rámci útvarů 
krajského ředitelství, a  to na pohoto-
vostním a  eskortním oddělení, dálnič-
ním oddělení ve Velkém Beranově a na 
obvodních odděleních nebo dopravních 
inspektorátech v našem kraji, popřípadě 
na oddělení pobytové kontroly, pátrání 
a eskort odboru cizinecké policie,“ uvedl 
Mgr. Leoš Švarc, vedoucí personálního 

odboru Krajského ředitelství policie 
Kraje Vysočina.

V  našich řadách uvítáme ucha-
zeče, kteří trvale žijí v Kraji Vysočina 
a  kteří budou vnímat práci policisty 
jako své budoucí celoživotní poslání. 
Policistou by se měl stát takový člo-
věk, který chce ve svém životě zastávat 
a  ctít zákon, přistupovat individuálně 
a  spravedlivě ke každému občanovi 
a  soustavně prohlubovat své znalosti 
a odbornou kvalifi kaci. Hledáme nové 
kolegy a kolegyně, kteří by se chtěli po-
dílet na zlepšování bezpečnostní situa-
ce a veřejného pořádku v našem kraji, 
dohlíželi by na bezpečnost na silnicích 
a  bojovali společně s  námi proti kri-
minalitě. Uchazečům nabízíme stabil-
ní fi nanční ohodnocení, příspěvky na 
dovolenou, šest týdnů řádné dovolené, 
odchodné, výsluhový příspěvek a řadu 
dalších výhod.

Každý zájemce o přijetí do služeb-
ního poměru musí splňovat základní 
předpoklady – musí být starší 18 let, 
bezúhonný a především být zdravotně, 
osobnostně a  fyzicky způsobilý k  vý-
konu náročné služby. Uchazeč nesmí 
být členem politické strany nebo po-
litického hnutí a  nemůže vykonávat 
živnostenskou nebo jinou výdělečnou 
činnost. Přijímací řízení je zahájeno 
doručením písemné žádosti občana 
o přijetí do služebního poměru k bez-
pečnostnímu sboru. Při osobním 
pohovoru s  personalistou předkládá 
uchazeč občanský průkaz, životopis, 
vyplněný osobní dotazník, rodný list, 
doklad o nejvyšším dosaženém vzdělá-
ní a doklad o dosavadní praxi. Nezbytný 
je i jeho souhlas s poskytováním a zpra-
cováním osobních údajů. Přijímací říze-
ní obvykle trvá dva měsíce a v jeho prů-
běhu uchazeč absolvuje psychologické 
vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, 
a  také zdravotní prohlídku. Chceš se 
stát členem našeho týmu? Tak neváhej 
a napiš nebo zavolej! Kontakty: Kraj-
ské ředitelství policie Kraje Vysočina, 
Vrchlického 46, 587 24 Jihlava, tel: 974 
261 406, mobil: 727 914 663, e- mail: 
krpj.nabor@pcr.cz

V soutěži „Máš na to“ získají stu-
denti certifi kát

Zvládnutí přijímacího řízení ale 
mnohým mladým lidem dělá problé-
my, zejména při prověrkách fyzické 
zdatnosti. Poměrně vysoké procento 
neúspěšnosti uchazečů při fyzických 
testech lze zřejmě přisuzovat tomu, že 
mladí lidé se v současné době potýkají 
s nedostatkem pohybových aktivit. Prá-
vě proto každoročně pořádáme soutěž 
s názvem „Máš na to“, která je určena 
pro studenty středních škol našeho 
kraje. V rámci soutěže, kterou letos plá-
nujeme na 5. října, si studenti vyzkouší 
fyzické testy k Policii ČR a pokud uspějí, 
obdrží certifi kát o splnění, který je plat-
ný po dobu jednoho roku, takže při při-
jímacím řízení tento student už nemusí 
fyzické testy absolvovat.

Při přijetí do služebního poměru je 
příslušník ustanoven na služební místo, 
pro které je stanovena služební hodnost 
vrchní referent se zařazením na přísluš-
ný základní útvar. První rok služby se 
všichni noví policisté řádně připravují 
pro výkon svého budoucího povolání 
ve středních policejních školách a  ab-
solvují řízenou praxi na mateřských od-
děleních.

„Policejní práci je vhodné chápat jako 
celoživotní povolání se všemi zákonný-
mi a  morálními pravidly. Policistou by 
se měl stát takový občan, který chce ve 
svém životě zastávat a prosazovat zákon, 
přistupovat individuálně a spravedlivě ke 
každému občanovi a  prohlubovat svo-
je znalosti a odbornou kvalifi kaci. Mezi 
policisty na Vysočině slouží celá řada 
kolegů, kteří prokázali, že se na ně lidé 
mohou spolehnout i  ve velice vypjatých 
situacích. Máme ve svých řadách kole-
gy, kteří neváhali a  prokázali odvahu 
a  osobní statečnost při záchraně života 
lidí, kteří byli v  ohrožení při požárech 
nebo jiných mimořádných událostech,“ 
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Milostivé léto II 
Stejně jako v loňském roce, i letos je možné využít akce 

nazvané „Milostivé léto“, která bude trvat od 1. září do 30. 
listopadu 2022. Platbu je nezbytné provést v daném časo-
vém rozmezí, jedinou výjimkou je situace, kdy exekutor ne-
odpoví ve stanoveném termínu. Díky Milostivému létu je 
tak možné se zbavit příslušenství dluhů vůči veřejným in-
stitucím či státním fi rmám a znatelně snížit částku, kterou 
je potřeba zaplatit. Při využití této možnosti bude možné 
v uvedené době zaplatit pouze původní dlužnou částku (jis-
tinu) zvýšenou o částku ve výši 1 815 Kč na náhradu nákla-
dů exekutorovi. Dojde tak k odpuštění všech úroků, penále 
a dalších poplatků. 

Dluh může být odpuštěn:
• fyzické osobě, která není v  insolvenčním řízení a  jejíž 

exekuce je vedena soudním exekutorem.

Milostivé léto se vztahuje na exekuce zahájené před 
28. říjnem 2021 kvůli dluhům u…
• Státu, samospráv, měst, úřadů
• Státních fondů a  příspěvkových organizací, veřejných 

škol
• Městských, státních a  polostátních fi rem (např. ČEZ, 

České dráhy či dopravní podniky)
• Zdravotních pojišťoven, státních nemocnic
• Českého rozhlasu či České televize

Jak máte postupovat?
• Doporučeným dopisem nebo datovou schránkou sděl-

te exekutorovi, že Milostivého léta II využijete. Pokud 
neznáte stávající výši dluhu, můžete jej zároveň požádat 
o tuto informaci.

• Do 30. listopadu 2022 doplaťte svůj původní dluh zvý-
šený o částku 1 815 Kč na účet exekutora. Do poznámky 
uveďte např. „Úhrada jistiny – Milostivé léto, Jméno Pří-
jmení“. 

• Pro jistotu informujte exekutora o zaplacení Vašeho dlu-
hu ještě jinými prostředky.

• Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým potvrdí 
splacení Vašich dluhů.

Co když exekutor nekomunikuje?
• Když požádáte exekutora o sdělení výše zbývajícího dlu-

hu do 15. listopadu 2022 a on do 15 dnů neodpoví, tak 
se lhůta k úhradě dluhu prodlužuje o počet dnů, o který 
soudní exekutor lhůtu 15 dnů překročil, a neskončí dříve 
než 5 dnů ode dne, kdy jste odpověď obdrželi. 

 Příklad: Pan Malý informoval exekutora o svém záměru 
využit Milostivé léto a poprosil o údaj o výši dluhu. Exeku-
torovi byl dopis doručen dne 13. listopadu a panu Malému 
odpověděl až 30. listopadu. Odpovědět trvalo 17 dnů. Pan 
Malý má však čas zaplatit svůj dluh do 5. prosince, protože 
exekutorovi trvalo dlouho, než odpověděl.

• Když exekutor vůbec neodpoví: je možné podat podnět 
či stížnost u Exekutorské komory České republiky.

Exekuce jen na příslušenství?
 Exekuce vedené jen pro vymožení příslušenství dluhu se 

budou od 1. září 2022 považovat za uhrazené, a to i bez 
požádání. 

Info: Do milostivého léta se nejspíše dobrovolně zapojí 
i některé banky – Moneta Money Bank, Komerční banka, 
Česká spořitelna či ČSOB. Na detaily je potřeba se zeptat 
u konkrétní banky, podmínky výše uvedené se na toto vzta-
hovat nebudou.

Autor projektu Milostivého léta uvedl: „Jsem rád, že se 
podařilo prosadit opakování Milostivého léta, které pomohlo 
desetitisícům lidí navrátit se do běžného života. Mnoho dluž-
níků se na tuto akci nestihlo připravit i z důvodu dramatické-
ho nárůstu cen energií, případně čelili obstrukcím ze strany 
některých exekutorů. Proto je třeba ji zopakovat. Důležité je 
zdůraznit, že Milostivé léto bude poslední šancí k  ukončení 
exekucí na dluzích vůči státu. Je zde i velký prostor pro solida-
ritu v rámci rodin i v oblasti dluhového poradenství, kdy bude 
možné zodpovědným dlužníkům pomoci z  dluhových pastí. 
Zároveň upozorňujeme, že pokud dlužníci zaplatí větší část 
ze své exekuce již nyní, nejsou ještě součástí Milostivého léta. 
Je důležité ještě připomenout, že Milostivé léto se uskuteční až 
od 1. září a bude trvat do 30. listopadu,“ řekl Marek Výborný 
(KDU-ČSL). 

zdůrazňuje krajský policejní ředitel 
brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek s tím, že 
všechny takové hrdiny se snaží osobně 
ocenit a  poděkovat jim, protože právě 
tito policisté mohou být vzorem pro 
ostatní kolegyně a kolegy.

Pro bližší informace k  možnostem 
uplatnění v rámci Krajského ředitelství 
policie kraje Vysočina nebo k podrob-
nostem přijímacího řízení se mohou 

zájemci obrátit přímo na konkrétní per-
sonalistky krajského ředitelství, na které 
naleznou kontakty a  další podrobnější 
informace na webové stránce www.po-
licie.cz.

Krajské ředitelství policie 
Kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
kpt. Mgr. Martin Hron

koordinátor prevence kriminality
tel: 974 261 209
mobil: 725 103 451
e-mail: martin.hron@pcr.cz

Staň sejedm'm z nás.-'
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MILOSTIVÉ LÉTO ||
1. září až 30. listopadu 2022

Šance zbavit se exekucí na dluzích vůči státu
- zdravotní pojišťovny, ČEZ, nemocnice,
dopravní podnik... (nevztahuje se na daně).

Zjistěte si své exekuce v Centrální evidenci
exekucí. Pokud nevíte jak, na helplince O

770 600 800 vám poradí či pomohou. \

%
Napište exekutorovi dopis nebo e-mail
s žádostí o vyčíslení dlužné jistiny a
informujte ho, že využijete Milostivého léta.

Zaplaťte jistinu dluhu + 1815 Kč
pro exekutora a zbavte se dluhu (((

.
m ((O-V
jednou pro vždy! =;

Nebud'me lhostejní! Milostivé léto stojí i na principu
solidarity rodiny a společenství.

WWW.MILOSTIVELETO.CZ
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Kraj rozdělí 11 miliónů korun na provoz malých prodejen
Kraj Vysočina chápe „svůj“ venkov 

jako nenahraditelnou součást našeho 
regionu a  jeho potřeby vnímá velmi 
intenzivně. I proto do něj směřuje ne-
malou fi nanční podporu ve formě jak 
krajských, tak státních dotací, z nichž 
hned dvě jsou určeny venkovským 
prodejnám. Už na jaře nabídl Kraj 
Vysočina vlastních 7 miliónů korun, 
na které si mohly sáhnout obce do 
500 obyvatel. Záleželo na rozhodnutí 
starostů a obecních zastupitelů, na co 
až 50 tisíc korun od kraje využijí. Na 
základě podnětů z obcí totiž Kraj Vy-
sočina umožňuje v rámci své podpory 
dotovat nejen provoz venkovské ka-
menné prodejny, ale například i pro-
voz místní knihovny, služby souvise-
jící s  provozem lékařských ordinaci 
nebo například místních turistických 
cílů – galerií, rozhleden nebo třeba 
muzeí. Podpořeno již bylo celkem 157 
obcí, z nichž 138 požádalo právě o do-
taci na provoz obchůdku.

Další finanční pomoc chystáme 
na podzim na podporu obchůdků ve 
větších obcích od 501 do 3 tisíc oby-
vatel, v  případě obcí od 1 tisíce do 
3 tisíc obyvatel se podpora týká jen 
místních částí. Těm pošleme peníze, 
které krajům nabídlo Ministerstvo 
průmyslu a obchodu. V tomto přípa-
dě budeme rozdělovat další 4 milió-
ny korun s maximální výší dotace 60 
tisíc korun na jednu prodejnu. Sběr 
žádostí byl předběžně stanoven na 
dobu od 24. 10. do 31. 10. 2022. Vše 
potřebné k podání žádosti bude v 2. 
polovině září zveřejněno na www.
fondvysociny.cz v  sekci Regionální 
rozvoj a  veřejná správa. V  loňském 
roce bylo z tohoto programu poprvé 
podpořeno 59 prodejen, tedy téměř 
všechny, které o  podporu projevily 
zájem. 

Jednoduchými kupeckými počty 
dojdeme k  celkové regionální pod-
poře malých venkovských obchůdků 

ve výši až 11 miliónů korun. Jsou to 
peníze, které pomohou uhradit na-
příklad rostoucí náklady na energie, 
nájemné, internet nebo mzdy. Kraj 
prostřednictvím těchto jednodu-
chých dotací pomáhá udržet kon-
krétní služby na venkově. I přesto, že 
jsou služby těchto obchůdků využívá-
ny omezeně, stále existuje poměrně 
velká skupina obyvatel, pro které ne-
existuje alternativní náhrada, a  kteří 
nemohou z objektivních důvodů této 
služby využít v  nejbližších větších 
obcích či městech. Význam podpory 
obchůdků v malých obcích se potvr-
dil i v době pandemie, kdy o ně zájem 
rostl. 

Platí, že Kraj Vysočina posílá fi-
nanční pomoc tam, kde je jí třeba.

Vítězslav Schrek, 
hejtman Kraje Vysočina

Před 120. lety se narodila významná jimramovská osobnost:
JUDr. Emil Čermák

Narozen 17. září 1902 v Jimramově                                                                  Zemřel 4. května 1963 v Brně

Emil Čermák pocházel ze staro-
bylého jimramovského rodu. Naro-
dil se v domě č. p. 71 (bývalý hostinec 
„U Slunce“). V Jimramově absolvoval 5 
tříd obecné školy a pro své nadání po-
kračoval ve studiu na Gymnáziu v Brně. 
Během studií vynikal nevšedními vlo-
hami a  pílí. Zvláštní zájem věnoval 
klasickým jazykům (latině a  řečtině). 
Gymnaziální studia ukončil v roce 1921 
maturitou a v témže roce zahájil studia 
práv na právnické fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně, kde byl 20. prosince 
1925 promován na doktora práv.

Po ukončení studií nastoupil u sou-
du v Brně a krátce působil v Uherském 
Hradišti. Po základní vojenské službě 

KRONIKA
ZUBŘ Í  ZEMĚ

»: nu-amm “"
mmm “"'—

. ; 191
JUDr .  Emil  Če rmak  :mmuov _ nm:?vwoon — nulu
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V letošním roce se připomínáme výročí 40 let od úmrtí Františka Dobiáše

Narodil se 3. února 1898 v  domě 
č. p. 219 na Panské ulici v Jimramově 
jako syn cestáře a pradleny. Po vycho-
zení obecné a měšťanské školy se vyu-
čil strojním zámečníkem. V roce 1916 
byl jako osmnáctiletý odveden do ra-
kouské armády a  odeslán na frontu. 
Zúčastnil se bojů  na rumunské a ital-
ské frontě, kde prožil dva válečné roky 
1. světové války. Své zážitky z té doby 
sepsal do obsáhlých pamětí a  dopro-
vodil je svými kresbami. 

Po vzniku Československa pracoval 
až do důchodu v místní textilní továr-
ně.

 Byl veřejně činným v místní jednotě 
Orel, kde vykonával dlouhá léta funkci 
jednatele. Aktivně se zapojil do ochot-
nické divadelní činnosti a  do místní-
ho  pěveckého sboru Osvětové besedy, 
byl dlouhodobým pokladníkem místní 
školní rady a  aktivním členem Sboru 
dobrovolných hasičů. Místní veřejnost 
si jej také pamatuje jako organizátora 
poznávacích zájezdů a průvodce Čedo-
ku.

Od mládí rozvíjel svůj výtvarný ta-
lent, kdy základy kresby, malby a dal-
ších výtvarných technik   získal od 
místních učitelů. Během let se vypra-

coval na známého malíře - krajináře. 
Jeho nejčastějšími náměty byla kra-
jina kolem Jimramova a  Sněžného – 
tuto krajinu si zamiloval a ztvárňoval 
ve všech proměnách ročních období. 
Součástí jeho tvorby byla i zátiší, pře-
vážně květinová, maloval převážně 
luční kvítí a šeříky. Jeho obrazy se na-
cházejí u  mnoha vlastníků v  tuzem-
sku i v zahraničí a jsou trvalou vzpo-
mínkou na výtvarnou činnost tohoto 
místního rodáka. 

Zemřel v roce 1982 a je pochován na 
jimramovském hřbitově.

         Miroslava Procházková

působil řadu let u různých soudů v Brně. 
Pro své vynikající právnické znalosti byl 
v roce 1949 jmenován náměstkem gene-
rálního prokurátora v Praze. Tuto funk-
ci zastával do roku 1955. Na základě své 
žádosti byl přeložen zpět do Brna, kde 
působil do roku 1962 jako krajský pro-
kurátor. Zemřel po krátké těžké nemoci 
4. 5. 1963 a  na své přání byl převezen 
k uložení do rodinného hrobu na hřbi-
tově v Jimramově.

JUDr. Emil Čermák se živě zajímal 
o historii Jimramova. Dlouhou řadu let 

studoval archivní materiály v Zemském 
archivu v Brně a jiné listinné dokumen-
ty, aby je zpracoval do historické studie 
o  osidlování území při horním toku 
řeky Svratky, které nazývá „Zubří země“ 
podle znaku pánů z Pernštejna. Vznikla 
tak nejobsáhlejší historická práce o  Ji-
mramovsku a podrobná kronika Jimra-
mova.

Ze starých archivních dokladů zpra-
coval též historii jimramovských domů 
od nejstarších dob (konce 16. století) do 
50. let 20. století. Tato práce zahrnuje asi 

260 domů. Kromě toho publikoval řadu 
studií a článků o historii kraje v regio-
nálním tisku.

Svými pracemi o historii Jimramova 
se nesmazatelně zasloužil o  zachování 
dědictví předků a  popularizaci jimra-
movské historie. Na tom se nejvíce po-
dílela jeho „Kronika zubří země“, vyda-
ná po jeho smrti v roce 1979.

Jeho jméno právem náleží do jimra-
movské Síně rodáků.

Miroslava Procházková
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Kulturní komise městyse Jimramov Vás srdečně zve 
na divadelní představení

ochotnického spolku Vířina z Víru

Nájemníci pana Swana aneb Habaďůra
Dne 15. 10. 2022 od 19 hodin v jimramovské sokolovně.

Kulturní komise městyse Jimramov
Vás srdečně zve na koncert folkového písničkáře

Vojty „Kiďáka“ Tomáška,
(autora písní jako Toulavej, Česačů bavlny bál, 

Morava či Šlapací mlýn)
Při příležitosti jeho 75. narozenin a 50 let účinkování na jevištích.

Koncert se uskuteční dne 28. 10. 2022 v 19 hodin 
v jimramovské sokolovně.
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Soutěžní anketa Alej roku 2022 hledá nejoblíben' ší
stromořadí v Česku!

i

Sdružení Arnika —Centrum pro podporu občanů, česká nezisková organizace spojující jedince
usilující o lepší životní prostředí, pořádá v roce 2022 již dvanáctý ročník ankety Alej roku, soutěž o
nejoblíbenější stromořadí v Česku. Do aktuálního ročníku soutěže se můžete zapojit i vy! Stačí, když
zašlete 1-3 fotografie spolu s popisem stromořadí prostřednictvím nominačního formuláře na
webu ht tps i ia le j rokun

Vaše oblíbené stromořadí můžete nominovat do 26.10.2022, poté 0 vítězce rozhodne široká
veřejnost v internetovém hlasování. Výsledky ankety budou zveřejněny v polovině ledna 2023. Bude
vyhlášeno 14 regionálních vítězek a jedna celorepubliková Alej roku 2022. Na nominující vítězných
alejí čekají ocenění, a to jak v podobě diplomů, tak dárkových balíčků od sponzorů. Nominující
celorepublikové vítězky vyhraje také hlavní cenu-let balonem. Patroni soutěže navíc vyberou tři

\ ;  . v .nejkrásnejSI fotografie, které budou oceněny fotoaparátem nebo tiskárnou.

Přihlásit můžete alej nebo stromořadí : vašeho blízkého okolí nebo alej, kterou jste objevili na
svých cestách po české krajině a která vás zaujala pro svou krásu nebo příběh s ní spjatý. Podělte
se o krásu i s ostatními a nominujte je do ankety Alej roku 2022!

Klokotská alej, Alej roku 2022 (nominovala: Jana Hralová, autorka fotografie: Kateřina Trsková)
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hledáme pracovníky se zájmem a ochotou týmově 
pracovat na těchto pozicích:

 zedník / obkladač / tesař
Požadavky: - vyučen v oboru anebo min. 3 roky praxe  
                      v oboru. Mladé lidi zaškolíme.
Nabízíme:   - platové ohodnocení odpovídající výkonům
a schopnostem, podnikové benefi ty, práci s perspektivou 
práce v regionu a pracovní jistotou.

 mistr (asistent/ka stavbyvedoucího)
Požadavky:  - absolvovaní alespoň střední odborné školy 
                       zakončené maturitou.             
                  - řidičský průkaz skupiny B
                  - zodpovědnost a důslednost
              - dobré komunikační schopnosti
                  - chuť učit se a překonávat problémy
Nabízíme :  - odpovídající platové ohodnocení, možnost od-
borného a osobního růstu, podnikové benefi ty.
V případě zájmu nabízíme možnost prodeje bytu v novém 
bytovém domě v NMNM za výhodnějších podmínek či dlou-
hodobý pronájem bytu v tomto domě. 

Nástup dle dohody. 
Profesní životopis zasílejte na kutra@staredo.cz

Masáže STAREDO s.r.o.
Maršovská 710, Nové Město na Moravě 592 31

zad, šíje, celého těla...
Cena 450 Kč...55 min.

„ .. t * ;

Kontakt-'

Alžběta Brandýské - tet . :  605 191 772

wwzown - Telecí 187  (budova zdravotního středisku)

ANGLIČTINA . NĚMČINA- FRANCOUZŠTINA PROGRAMOVÁNÍ, WORD, PPT - MALÝ ZAHRADNÍČEK
. . .

MLUVENÍ, POSLECH, ČTENÍ A PSANÍ
SYSTEMATICKÁ VÝUKA 00  AÍEJMLADŠÍCH ŽÁKÚ PO TEEN

TÝMOVÁ PRÁCE
PREZENTACE

VÝUKA V učEBiuÁCI-l | ON-LINE
DOROVNEJME MISKY VAH VE VZDĚLÁVÁNÍ NAŠICH DĚTÍ

. . .

| WI 'LAV 'INti | !
WE LOVE ENGLISH!

FONETICKÝ PŘEPIS JE PRO DĚTI HRAČKA

Nová 203, Polička * info©tomebavi.eu
Tel.: 777 676 602 www.tomebavi.eu
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Vážení spoluobčané,
vychází nové číslo Jimramovského 

zpravodaje před dalšími komunální-
mi volbami. Dovolte mi proto krátké 
ohlédnutí za končícím volebním obdo-
bím.

Z  větších akcí bych rád připomněl 
dokončení stavebních úprav hasičské 
zbrojnice v  Jimramově, které proběhly 
za podpory Kraje Vysočina a  minis-
terstva vnitra. Rovněž byla dokončena 
oprava místní komunikace v  částech 
ulic Kostelní a Panská. Zde nás fi nanč-
ně podpořilo ministerstvo pro místní 
rozvoj. Další velkou realizovanou akcí 
byla oprava obecního bytového domu 
na náměstí Jana Karafi áta č. p. 71. Zde 

Článek starosty
nás při opravě střechy podpořilo mini-
sterstvo kultury a při další etapě mini-
sterstvo fi nancí. Pamatovali jsme i  na 
ZŠ a  MŠ Jimramov. Za podpory Kraje 
Vysočina jsme Vážení spoluobVážení 
spoluobčané,

vychází nové číslo Jimramovského 
zpravodaje před dalšími komunálními 
volbami. Dovolte mi proto krátké ohléd-
nutí za končícím volebním obdobím.

Z  větších akcí bych rád připomněl 
dokončení stavebních úprav hasičské 
zbrojnice v  Jimramově, které proběhly 
za podpory Kraje Vysočina a  minis-
terstva vnitra. Rovněž byla dokončena 
oprava místní komunikace v  částech 
ulic Kostelní a Panská. Zde nás fi nančně 

podpořilo ministerstvo pro místní roz-
voj. Další velkou realizovanou akcí byla 
oprava obecního bytového domu na ná-
městí Jana Karafi áta č. p. 71. Zde nás při 
opravě střechy podpořilo ministerstvo 
kultury a  při další etapě ministerstvo 
fi nancí. Pamatovali jsme i na ZŠ a MŠ 
Jimramov. Za podpory Kraje Vysočina 
jsme opravili WC ve II. a III. patře bu-
dovy 2. stupně. Následně byla zrušena 
stará nefunkční uhelna a na jejím místě 
byl vybudován nový bezbariérový vstup 
do školní jídelny včetně nových WC. 
V rámci této stavby byl opraven a zpev-
něn dvorek za školou, který slouží jako 
vstup do mateřské školy. V  tomto úsilí 
nás podpořilo ministerstvo zemědělství 

FIRMA PNS
HLEDÁ DORUČOVATELE PRO TUTO LOKALITU

JEDNÁ SE O ROZVOZ DENNÍHO TISKU
                                   ROZNOST ADRESNÝCH ZÁSILEK

        ROZNOS LETÁKŮ
BLIŽŠÍ INFO NA TEL: 720 987 678      NEBO EMAIL: blanka.brabcova@pns.cz

otevřou malíři, grafici, fotografové. sochaři a
j a umělecké školy.

Proč plnit nádoby efektivně?
Při pohledu do nádoby; wtříděn' i odpadky v den
' " ' " ' ' ' nádoby jsou

VOMÁČKOVI
sčlenná dormicum :: rok odevzdá:
- o zcela plných nádob ; plastem.
— & plných popelnic o objemu IZII lllrů.

T | !  I | _ I I ' | _ ' I ' | - _ l | _

Taio umim.: mm;.ůkoi obci wow niku;-
& x 30 Kč za oholullu barevně nádoby : tříděním oÍ'd '

.. a : 60 Kč : :  obsluhu popelnl: so s_měsnim odpallom o.ohjornu 120 l itrů
TATO Domácnosrmw onu WAN Www Wším: Kč;

3č1enná dolnímu! :: rot Nevidí:
- 12 poloprázdmřch hádali : platem.
. za člvrtinnvých popelnic » objemu nn lat-ů.

Toto ďamimnlt nl jimi polil-i vytřfi více awldů. Zdání avi-m klame,
Tato domácnost pouze IHI! nlefeldlvni. čímž ohol tvoří ulo náklad;

! 12 : 311 Kč za ohnuhu hur-iní nádohy : tříďinívm odplul-m
! 21. x 50 Kč za obsluhu popelnic se zrušením odpad-ro o objem 120 litrů

mu DDMÁCNDSTTEDY ooc| mňimvowýšmon xe.

mamma
emma- miint má ]. důležitá!

dnů*. I přes to. že oni domácnosti vyprodukovawPraddiít
YouTube HA „pum přibllžnč stejnou hmolnosl odpadu.

Novákovi díky své neefektivně navýšil: ObEI
'ADS m i. tmm-i obnoví náklady a 1 250 Kč.
upa-aun.

71—
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prostřednictvím Státního zemědělské-
ho intervenčního fondu. Na DPS byla 
z důvodu zatékání částečně vyměněna 
střešní krytina, byly zatepleny pavlače 
a provedena výmalba společných pro-
stor. Co se týká veřejného osvětlení, 
proběhla jeho rekonstrukce v  oblasti 
od hřbitova po dětské hřiště, rozšířili 
jsme osvětlení v ulici U Fryšávky a do-
plnili světla před zámkem. Postupně 
jsou měněna stará osvětlovací tělesa za 
nova ledková z důvodu úspor elektric-
ké energie. Nyní zbývá vyměnit pouze 
několik kusů v Jimramově a na Benát-
kách.  

V současné době probíhají stavební 
práce na opravách památkově chráně-
ného nebytového objektu domu č. p. 
41 na náměstí. Na tuto akci jsme do-
stali dotaci z ministerstva kultury. Naši 
obecní pracovníci zajišťují osazení no-
vých herních prvků na jimramovském 
dětském hřišti, kam byla pořízena tram-
polína a 2 houpadla za podpory Kraje 
Vysočina.

Během měsíce září by měla začít 
oprava veřejného prostranství Jimra-
mov – Padělek, kde dojde mimo jiné ke 
zpevnění plochy před novým vstupním 
objektem do školní jídelny a vybudová-
ní parkoviště nad základní školou.

V  Sedlištích byla opravena dešťová 
kanalizace a místní komunikace (sjezd 
k  bývalé továrně), proběhla legalizace 
a  oprava ocelového mostu přes řeku 
Svratku, byly pořízeny hrací prvky na 
nové dětské hřiště. Zde je ještě třeba 
provést jejich osazení a nasypat vhodný 
štěrk. Pro JSDH (jednotku sboru dob-
rovolných hasičů) Sedliště byla poříze-
na za podpory Kraje Vysočina kvalitní 
elektrocentrála. 

V  Trhonicích jsme opravili památ-
kově chráněnou zvoničku (kapličku) 
za podpory ministerstva kultury. Kraj 
Vysočina nám přispěl na opravu místní 
komunikace a výměnu vrat v hasičské 
zbrojnici.   Za podpory ministerstva 
vnitra a  Kraje Vysočina jsme pořídili 
pro JSDH Trhonice nový dopravní au-
tomobil.

V Ubušíně jsme společně s Krajem 
Vysočina investovali do místního spor-
toviště a  rekonstrukce WC v  obecním 
domě. Zde rovněž proběhla oprava ku-
chyně a výměna oken. Ohledně oken je 

ještě nutné provést zednické zapravení 
okenních ostění jak z venku, tak zevnitř. 
Na tuto akci bylo požádáno o  dotaci, 
kterou bychom mohli do konce roku 
ještě dostat. V  letošním roce jsme byli 
podpořeni Krajem Vysočina v  souvis-
losti s pořízením přístřešku na kontej-
nery tříděného odpadu, který je objed-
nán.

Pro jimramovskou JSDH jsme rov-
něž za podpory ministerstva vnitra 
a Kraje Vysočina pořídili dopravní au-
tomobil, který slouží jako náhrada za 
starou Avii.

Pro všechny naše JSDH bylo nově 
požádáno na ministerstvu vnitra o do-
taci na 4 ks požárních přívěsů pro ha-
šení, jejichž součástí jsou mimo jiné 
i nové stříkačky. 

Starý nákladní automobil Liaz, kte-
rý využívala obec řadu let, byl nahrazen 
novým traktorem a nosičem kontejne-
rů.

S  velkým zájmem se setkal projekt 
Prázdniny v Jimramově, který byl pod-
pořen ministerstvem práce a sociálních 
věcí. Projekt byl tříletý a  letos končí. 
V  rámci tohoto projektu bylo uspořá-
dáno 9 cyklů příměstského tábora a též 
pořízeno vybavení na tuto činnost.

Co se bohužel nepovedlo, je zajištění 
dotace na připravený projekt Posílení 
vodních zdrojů a  zkapacitnění vodo-
vodu v Jimramově, kde bylo žádáno 2x. 
Rovněž nebyla získána dotace na při-
pravený projekt Stavební úpravy a pří-
stavba sokolovny.

Kromě toho jsou připraveny k  re-
alizaci projekty Rekonstrukce ulice 
Kostelní (dosud neopravená část mezi 
kostelem a  zámkem), Rekonstrukce 
veřejného osvětlení Padělek – Panská 
a  Stavební úpravy ZŠ (zaměřené pře-
devším na školní kuchyni). Společně 
s Krajem Vysočina je připraven projekt 
II/375 - Ubušín průtah, v rámci které-
ho máme povolenou stavbu objektu SO 
301- dešťová kanalizace. Rovněž je při-
pravena Oprava podélných stání před 
Panským domem na náměstí.

Dále je třeba získat povolení na zá-
kladě vypracované projektové doku-
mentace na Osvětlení příjezdové cesty 
na výletiště v Trhonicích a Vodovodní 
řad (přípojku) také na výletiště v Trho-
nicích.

Před dokončením je kompletní pro-
jektová dokumentace na pořízení Ma-
lého kalového hospodářství na ČOV Ji-
mramov, která vzniká za podpory Kraje 
Vysočina.

Všechny připravené a  aktuálně re-
alizované projekty jsou uveřejněny na 
www.jimramov.cz v části Projekty.

V rámci Protipovodňových opatření 
stále probíhá výkup pozemků. Z důvo-
du digitalizace katastrálních map byl 
projekt do těchto nových map přene-
sen. Došlo tím k  drobným změnám, 
takže některé pozemky již není nutno 
vykupovat, ale jiné přibyly. Důležité je, 
že se seznam pozemků k výkupu neu-
stále zmenšuje. 

Je objednán projekt na Rekonstruk-
ci ulice Pavlovická (oprava chodníku 
a  prostoru před obchodním domem, 
nový přechod pro chodce, oprava vodo-
vodu a  kanalizace). Z  důvodu záměru 
vybudovat před zdravotním středis-
kem přechod pro chodce se zpracovává 
studie přestavby obecního domu Pav-
lovická č. p. 121, která by vybudování 
přechodu pro chodce umožnila. Dále je 
objednán projekt, který bude řešit ná-
hradu stávající lávky přes Svratku mezi 
Jimramovem a  Sedlištěmi, a  projekt 
oprav místních komunikací v  Trho-
nicích. Je objednána studie na úpravu 
hřbitovů v  Jimramově a  nedávno byla 
dokončena studie měšťanského domu 
č. p. 18 na Náměstí Jana Karafi áta.

Co se fi nancí týká, měl městys Ji-
mramov na svých účtech u  bank ke 
konci srpna 2022 cca 14,4 mil. Kč. 
Oproti tomu zbývá uhradit bankovní 
úvěry z minulých volebních období ve 
výši cca 6,3 mil. Kč.

Na závěr mi dovolte, abych podě-
koval radě a  zastupitelstvu městyse Ji-
mramov za jejich zodpovědnou práci 
po celé 4 roky. Mé poděkování za vy-
konanou práci patří též všem předse-
dům a členům výborů a komisí, všem 
zaměstnancům městyse, a  to jak sou-
časným, tak i těm, co pro obec pracovali 
v  minulých letech. V  neposlední řadě 
děkuji všem občanům, chalupářům 
i chatařům, kteří pro Jimramov a  jeho 
místní části něco vykonali, jakkoliv po-
mohli a  snaží se, aby se nám v našem 
městysi žilo lépe.

Josef Homolka, starosta
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Vizualizace č.p. 18

 Vstupní vestibul školní jídelny
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