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Po deseti letech nás čeká sčítání lidu, domů a bytů
Největší statistické šetření probíhá na našem území
v pravidelných desetiletých intervalech již od roku 1869.
V termínech od 27. března do 11. května 2021 proběhne sčítání lidí, domů a bytů v České republice. Sčítání lidu se koná pod záštitou Českého statistického úřadu
a ve spolupráci s Českou poštou. Kromě sněmovních voleb,
plánovaných na říjen, půjde o další významnou událost,
u níž se čeká účast všech. Kdo všechno se sčítání lidu musí
účastnit? Hrozí pokuty za neúčast? Jaké otázky čekat a které ne? Přinášíme vám podrobné informace.
Český statistický úřad zahájil v únoru informační kampaň, která měla obyvatele Česka připravit na letošní sčítání lidu a přesvědčit je, aby údaje zadávali primárně přes
internet. On-line část letošního sčítání by měla trvat do
9. dubna. Poté by se do 11. května měly sbírat údaje v terénu.
Kdo se nezapojí elektronicky, bude moci vyplnit papírový formulář od 17. dubna do 11. května, nicméně apel
na on-line sčítání je silný. Nebude ale nutné, aby si elektronický formulář vypisoval každý sám. „To, co chceme

zdůraznit, je, že lidé nemusí sečíst jen sebe, ale i další členy své domácnosti, případně další lidi, kteří je požádají
o pomoc, protože třeba nemají přístup k informačním
technologiím a nejsou v nich zběhlí,“ zdůraznil předseda
ČSÚ, Martin Rojíček.
Účast na sčítání lidu je povinná
Účast na sčítání a s tím související vyplnění dotazníku
je povinná pro všechny, kteří mají v Česku trvalý či přechodný aspoň 90denní pobyt nebo azyl.
Hrozí pokuty
Pokud však svůj formulář, ať už v jakékoli formě nevyplníte nebo ho nikdo nevyplní za vás, hrozí vám pokuta
10 tisíc korun. Za zneužití údajů ze sčítání pak může hrozit pokuta ve výši až 500 tisíc korun.
Stejně jako v předchozím sčítání, které proběhlo v roce
2011, má být umožněno sčítat i elektronicky. Nově se však
s elektronickou formou počítá jako se základní. Podle odhadů má sčítání lidu v roce 2021 přijít na 2,23 miliardy
korun.
Formulář a kde ho získat
Kontaktní centrum bylo spuštěno 12. března. Funguje každý den od 08:00 do 22:00, včetně víkendů a svátků.
Telefonicky je centrum dostupné na číslech 840 30 40 50
a 253 253 683. Otázky je možné posílat i na e-mail dotazy@scitani.cz. V provozu bude také chatbot. Pokud nebude umět odpovědět, přesměruje se dotaz na živý chat. Ptát
se je možné i na facebooku či twitteru.
Online formulář naleznete přímo na webu sčítán
www.scitani,cz . Zde najdete návod, informace o otázkách i podrobný návod ve formátu PDF. Sčítání na webu
probíhá od 27. března do 9. dubna.
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Tištěný formulář získáte od sčítacího komisaře nebo
na kterémkoliv kontaktním místě. Sčítací komisaři začínají
z roznosem formulářů 17. dubna pouze těm, kteří se nepřihlásili ke sčítání online. Komisaři ohlásí datum a čas roznosu dopisem, který vhodí do schránky. Následně se dostaví
v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před
vaším domem. Termín doručení formuláře změnit nelze,
ovšem komisař se vás pokusí zastihnout ještě jednou. Náhradní termín opět oznámí dopisem. Vyplněný formulář
vložíte do přiložené obálky a odnesete na nejbližší kontaktní místo nebo do poštovní schránky České pošty. Podrobný
návod na vyplnění formuláře najdete na webu sčítání. Tato
část sčítání bude probíhat od 17. dubna do 11. května.
Existují tři druhy tištěných formulářů:
 Formulář pro domácnost
 Dodatečný formulář pro domácnost (pro více než 5 bydlících osob)
 Pro osoby žijící jednotlivě v ubytovacích aj. zařízeních
Kratší dotazník a jaké otázky čekat
Na rozdíl od minulého sčítání budou respondenti odpovídat místo na 47 otázek pouze na 23. Podle návrhu
formuláře pro rok 2021 by tak měla být například vypuštěna kolonka otázky ohledně víry, která byla při minulém
sčítání lidu kritizována jako zásah do soukromí.

Vypuštěny mají být otázky na rodinný stav, občanství, postavení v zaměstnání, vybavení bytu teplou vodou
a koupelnou. Úplně má zmizet i domovní list. Co se týká
pohlaví, zůstanou v nabídce dvě.
Formuláře budou kromě češtiny dostupné také v několika dalších jazycích. Konkrétně to bude angličtina, němčina, polština, ruština, ukrajinština, vietnamština, romština.
Sčítání lidu jako tradice
Sčítání lidu na českém území bylo poprvé provedeno
již v roce 1869 a od roku 1918 bylo provedeno celkem devětkrát. Naposledy se tak stalo v roce 2011. Přehled všech
minulých sčítání najdete na webových stránkách Českého
statistického úřadu. Na webu Sčítání lidu 2021 pak najdete
aktuální informace k letošnímu ročníku sčítání.
Na rozdíl od jiných evropských států, které získávají údaje především z databází tamních úřadů, se občané
v České republice musejí povinně zapojit.
Kdy budou výsledky
Samotné sčítání a publikace výsledků bude otázkou několika měsíců. Podle současného harmonogramu by sčítání mělo probíhat do konce roku 2021 a výsledky by pak
byly zveřejněny začátkem roku 2022.
Výsledky sčítání lidu by neměly obsahovat žádné
konkrétní osobní údaje.

Distanční vzdělávání v základní škole
Už více než rok trvá distanční
vzdělávání žáků. Z důvodů celosvětové pandemie viru covid-19 byly ze
dne na den 11. března 2020 zavřeny
všechny typy škol kromě škol mateřských. 25. května se do škol mohli
vrátit žáci 1. stupně a 8. června žáci
2. stupně, ale pouze dobrovolně, což
znamenalo, že někteří žáci se do školy
vrátili, někteří však zůstali doma. Výuku ve škole nahradila domácí práce,
kdy vyučující žákům posílali k vypracování různé pracovní listy a výukové
materiály. Nikdo jsme neměli žádné
zkušenosti s takovou formou výuky, takže jsme se s tím vypořádávali
různým způsobem. Výhodou pro nás
v tuto chvíli bylo, že jsme používali ve
škole elektronickou žákovskou knížku, která nám v počátcích usnadnila
jednotný kontakt s žáky i jejich rodiči.
Kromě toho jsme také měli společné
školní mailové adresy na Office 365,
které už mnozí používali při komunikaci a posílání úkolů v době „normál-
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ní výuky“. Už na jaře někteří pedagogové naší školy vyhledávali možnosti,
jak s žáky komunikovat online. Našli
si příslušná školení k problematice
a začali používat program Microsoft Teams. Byla jich však menšina.
Vzhledem k tomu, že také tato forma
výuky nebyla pro žáky povinná, ale
pouze dobrovolná, někteří žáci se do
výuky ani moc nezapojovali, zadané
úkoly nevypracovávali.
Nový školní rok 2020/2021 sice
začal normálně v září, ale když jsme
koncem prázdnin viděli, jak znovu
rostou počty nakažených lidí, rozhodli jsme se, že už musíme být připraveni na výuku jiným způsobem
v případě dalšího zavření škol. Navíc
ministerstvo školství vydalo nařízení,
že v tomto školním roce musí být distanční výuka povinná pro všechny
žáky. Už v přípravném týdnu jsme
se začali připravovat. Kolegové, kteří
ovládali práci v Microsoft Teams, nás
ostatní seznámili s tímto programem,

jak se s ním dá pracovat při online
výuce, jaké možnosti tento program
má. Po příchodu žáků do školy jsme
jim rozdali dotazníky, abychom zjistili, jaká mají doma zařízení k výuce
(notebooky, PC, mobilní telefony, kamery, mikrofony apod.), mají-li wifi
připojení, jestli se musí dělit o tato
zařízení se sourozenci … Vyplněné dotazníky jsme vyhodnotili. Tím
jsme také zjistili, že se při větším počtu školáků v rodině nemohou současně učit některé ročníky, protože
mají žáci k dispozici pouze jedno
zařízení k výuce. Stanovili jsme si
rozvrh předmětů pro online výuku.
Čekali jsme, kdy budou školy opět
zavřené, což nastalo 14. října.
Distanční výuka není jen o online
výuce, ale také o offline práci. Každému ročníku jsme stanovili denně
2 – 3 hodiny online výuky. Začínáme ráno v 7.25 hodin jako výuka ve
škole a začátky a konce vyučovacích
hodin také kopírují školní rozvrh.
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Zpočátku to některým žákům dělalo potíže, protože nedocházením do
školy se narušil jejich denní režim.
Někteří žáci se účastnili výuky v pyžamu, v posteli, hráli si s domácími
zvířaty…
18. listopadu se do škol vrátily 1.
a 2. ročníky, 30. listopadu se vrátily
zbývající třídy 1. stupně a 9. ročník
a zbývající žáci 6. – 8. ročníku měli
rotační výuku – 1 týden ve škole,
jeden týden doma. Po vánočních
prázdninách se do školy vrátili jen
prvňáčci a druháci, ostatní žáci měli
distanční výuku. Od 1. března jsou
školy opět zavřené po všechny žáky,
a dokonce jsou doma i děti z mateřských škol.
Pokud si veřejnost myslí, že učitelé teď nechodí do škol, že dostá-

vají plat a moc nepracují, tak mohu
zodpovědně říct, že distanční forma
výuky je na přípravu i na hodnocení
mnohem náročnější, zabere více času
a opravovat vypracované úkoly na
monitoru počítače není nic příjemného. Na druhé straně se při této formě výuky neprobere ani tolik učiva,
učivo se tolik neopakuje. Samozřejmě
je to stejné jako ve škole, vždycky se
najdou učitelé i žáci, jejichž práce má
různou kvalitu. Někteří žáci nepracují pravidelně, neposílají vypracované
úkoly, úkoly bývají odbyté. Žáci, kteří
pracují zodpovědně při výuce ve škole, pracují zodpovědně i při distanční
výuce. Některým žákům také nevyhovuje tento typ výuky, jsou to žáci
s různými výukovými obtížemi, ale
i ti, kterým stačí naposlouchat uči-

vo ve škole a doma se už moc neučí.
Tady to bez samostatné práce a bez
vyhledávání informací nejde. Kupodivu i žáci, kteří nemají v oblibě školu
a kteří mívají provokativní řeči o tom,
k čemu jim je ten či onen předmět,
k čemu se mají učit to a to učivo, už
hovoří o tom, že by raději chodili do
školy. Chybí jim hlavně sociální kontakty a také je tato výuka stereotypní. U pedagogů je situace obdobná.
Všichni si už přejeme, abychom se
co nejdříve zase potkávali při výuce ve škole. Doufejme, že tato doba
nastane a že konec distanční výuky
pro všechny typy škol nastane ještě
v tomto školním roce.
Mgr. Věra Křížová

Blahopřání
Zde zveřejňujeme jubilanty, kteří nám k tomu dali písemný souhlas.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
2.5.2021

p. Miroslav Zástěra, Ubušín

85 let

9.5.2021

p. Jiří Prudký, Jimramov

75 let

11. 5.2021

p. Bohuslav Šedý, Jimramov

85 let

14.5.2021

p. Zdeněk Karásek, Sedliště

85 let

15.5.2021

p. Zdeněk Matoušek, Benátky

60 let

18.5.2021

p. Stanislav Pítra, Jimramov

75 let

21.5.2021

p. Alena Karafiátová, Jimramov

86 let

21.5.2021

p. Anna Menšíková, Jimramov

82 let

22.5. 2021

p. František Štěrba, Jimramov

80 let

25.6.2021

p. Vlastimil Jílek, Jimramov

70 let
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Pátá sezona Ski teamu Jimramov
Pátá sezona byla bohužel úplně
jiná, než jsme si asi všichni představovali a přáli. Všechny naše závody
se uskutečnily v podobě, která by byla
ještě před rokem naprosto nepředstavitelná – tedy virtuálně.
Virtuální podoba závodu spočívá
v tom, že si každý závodník může zvolit místo a čas, kde daný závod zajede.
Náš tým zvolil ve dvou hlavních závodech sezony, místa pro ně typická,
Bedřichov a Jakuszyce. Ostatní místa
závodů v rámci seriálu Ski-Tour už si
volil každý z našich členů sám (Vysočina, Jizerské hory, Orlické hory).
Dne 16. února jsme vyrazili za novou výzvou, na Jizerskou 50 přímo
z domova. Představa vstávání před
pátou hodinou ranní, tříhodinová
cestu autem a potom závod na padesát kilometrů nebyla úplně lákavá.
Ještě když v pět hodin ráno ukazoval
teploměr na Jizerce málo uvěřitelných
-29°C. Samotný závod, kterého se za
náš tým účastnili Michal Buchta, Jan
Buchta, Bohumil Lorenc a Lukáš Lorenc, probíhal za krásného zimního
slunečného dne, kdy se teplota pohybovala kolem -7°C. Podmínka pro
závod byla na přemrzlém sněhu velmi
těžká a pomalá.
Pořadatel se rozhodl zveřejnit výsledkovou listinu závodníků, kteří zajeli závod na oficiálních tratích Jizerské 50. Počet účastníků cca 1500.
Tady jsou naše výsledky:
Lukáš Lorenc 3h 07min (91. místo)
Honza Buchta 3h 25min (200. místo)
Michal Buchta 4h 00min (421. místo)
Bohumil Lorenc 4h 17min (548. místo)

28. února vyrazilo torzo našeho
týmu k závodům do Polska, závodu se
účastnil Michal Buchta a Lukáš Lorenc,
zbytek týmu vyřadila nutnost negativního testu na covid-19 pro vstup do
Polska (žádný volný termín testování).
V Jakuszycích nás opět čekala velmi
těžká trať a rozmanité podmínky. První polovina závodu, většinou schována před sluncem v lesích, byla velmi
rychlá, což se nedá říci o té druhé, do
té se opíralo slunce a sníh připomínal
rozbředlou jarní kaši. Závod se jel v podobě „OPEN TRACK“, kdy pořadatel
ve třech po sobě jdoucích víkendech
připravoval oficiální tratě a časomíru.
Závodů na padesát kilometrů se účastnilo cca 700 závodníků.
Naše výsledky:
Lukáš Lorenc 3h 16min (23. místo)
Michal Buchta 4h 15min (169. místo)
V největším českém lyžařském seriálu Ski-Tour letos navážeme na úspěch
z minulého roku, kdy Michal Buchta
získal titul Ski-Tour MASTER (účast
na minimálně pěti závodech z šesti).

V tomto ročníku titul získal Lukáš Lorenc.
Sezonu hodnotíme vzhledem
k tomu, co se děje kolem nás, za velmi
povedenou, jak výsledkově, tak i tím,
co se nám povedlo mimo závody. Přes
léto se nám podařilo pro náš tým pořídit nové volnočasové oblečení a na
podzim potom pro nás velmi důležité pozávodové oblečení, které se stalo
velmi oblíbeným a hlavně funkčním
prvkem našeho týmu.
Naše barvy se i v letošní sezoně
objevily v televizi. V pořadu Ozvěny
Jizerské padesátky na ČT sport byl vyzpovídán Michal Buchta.
Při hodnoceni sezony nechceme
zapomenout na všechny naše sponzory, rodiny, přátele a vás, naše spoluobčany, kteří nám fandíte – DĚKUJEME.
Zvláštní poděkování patří městysu
Jimramov, který velkou měrou podporuje náš tým. Vám všem pak přejeme především zdraví a v příští zimě
v lyžařské stopě SKOL.
Ski team Jimramov

Od neděle 28. března platí letní středoevropský čas (LSEČ)
A je to tu zase! V neděli 28. 3.
2021 se ve dvě hodiny po půlnoci
posunuly ručičky nebo ukazatelé našich časosběrných přístrojů o hodinu
déle, tj. na hodinu třetí. Letos bude
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ukončen v neděli 31. října přechodem na klasický čas středoevropský.
A kdože vlastně letní čas vymyslel? Kdo je tím, který je některými
lidmi veleben a jinými zatracován?

(Nejznámějším českým odpůrcem
proti letnímu času byl pekař Stanislav Pecka (zemřel v roce 2009) ze
Sobětuch na Chrudimsku. Svoje stížnosti adresoval - marně - i Evropské-
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mu soudu pro lidská práva ve Štrasburku.)
Nápad jako první publikoval jeden z „otců zakladatelů“ Spojených
států Benjamin Franklin (1706 –
1790) v roce 1784. Nenavrhoval ale
letní čas, jen ukazoval, že by z hlediska úspory energie bylo efektivnější, kdyby lidé vstávali a usínali
dřív. Jeho myšlenka však byla propagována až londýnským stavitelem
Williamem Willettem, jenž navrhoval přidat každou dubnovou sobotu
20 minut. A naopak ubrat čtyřikrát
po sobě každou sobotu v září opět
20 minut. Po bouřlivých diskuzích
byl návrh nakonec přijat – naštěstí
pro budoucnost v podobě „jednoho
hodinového skoku“, jenž byl poprvé
realizován v neděli 21. května 1916.
Samozřejmě za doprovodu emocí
a nejrůznějších zmatků. Jenom o týden později se k podobnému kroku
odhodlalo i Německo a Rakousko-Uhersko, stejně jako celá řada dalších zemí světa. Letní čas měl ušetřit
válkou zvýšené výdaje za paliva. Po
1. světové válce byl u nás letní čas
zrušen a znovu zaveden až v průběhu
druhé světové války.
Pro tuzemské pamětníky připomenutí dvou výjimečností: málokterý současník ví, že:
- 1. dubna 1940 byl sice zaveden
letní čas, ale bylo pozapomenuto ho
v době válečné zrušit, a ten pak platil celoročně až do 2. září 1942! V té
době Protektorát Čechy a Morava byl
pod nadvládou Německa. Hitler se
chtěl odlišovat, proto v zemích Třetí říše zavedl vlastní čas. Vůdce však
nebyl žádný troškař, takže „jeho“
první letní čas trval nepřetržitě až
do uvedeného září, možná proto, aby
jeho jednotky na východní frontě neměly pocit, že jim mrznou nohy.
- od 1. listopadu 1946 až do
23. února 1947 platil u nás tzv. zimní
čas s průběhem opačným než u času
letního. Poválečnému Československu už protiústavně uloupená Podkarpatská Rus nikdy nedorostla, zato už
1. prosince 1946 překonalo samotného Hitlera, zavedlo tzv. zimní
čas. Ne v tom smyslu, jak říkáme
dnes přirozenému astronomickému
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času, ale tak, že naopak vrátilo oficiální čas o hodinu zpět, tj. jakýsi
„antiletní“ čas. Psal se podzim roku
1946 a Československá republika se
rozhodla zavést zimní čas. Národní shromáždění 21. listopadu 1946
zmocnilo zákonem č. 212/1946 Sb.
vládu, aby nařízením spustila odchylku od středoevropského času
a zavedla zimní čas. Důvodem byl
nedostatek výkonu v elektrárnách,
jimž se nedostávalo asi 10 % výkonu k překonání ranní a večerní
špičky, tedy mezi 7. - 8. hodinou
a 16. - 20. hodinou středoevropského
času. Zavedení zimního času mělo
přispět k příznivějšímu rozložení
energetické zátěže a tím k nerušené
dodávce elektrického proudu. Zákon nabyl účinnosti 27. listopadu
1946 a československá vláda pod
vedením Klementa Gottwalda vydala týž den vládní nařízení, kterým zavedla zimní čas posunutý
o jednu hodinu nazpět oproti středoevropskému času. Od 1. prosince 1946
se tak čas posunul ze 3. hodiny ranní na
2. hodinu a tato změna trvala do
23. února 1947, tedy tři měsíce. V Československé republice se
tato časová úprava použila jen jednou, to však nic nemění na faktu, že jsme byli první zemí, která zimní čas uvedla v život. Dnes
se tato úprava používá jen v Irsku
a v Chile a v minulosti se aplikovala
v Namibii. Zajímavou skutečností zůstává, že zákon č. 212/1946 Sb.
nebyl nikdy zrušen a s československým právním řádem jej převzaly
po rozdělení společného státu Česká
i Slovenská republika. Jejich vlády
tedy stále mají platné zmocnění zimní čas zavést.
Letní čas v dnešní podobě funguje od roku 1979 (tehdy trval do 1.
dubna do 29. září – tj. šest měsíců letní a šest měsíců zimní čas), přičemž
od roku 1996 jsme se přizpůsobili
Evropské unii a jeho konec o měsíc
posunuli až na konec října. Letní čas
tedy trvá sedm měsíců a zimní pět.
Letní čas někdo občas nazývá „turecko-ukrajinským časem v ČR“. Zatímco pozdržení hodin na zimní čas
snášíme docela dobře, neb získáme

hodinu navíc, s jarní změnou na letní
čas bojujeme podstatně déle. Vstávat
o hodinu dřív není nic příjemného.
Má ještě vůbec střídání času smysl?
A chystá se jeho zrušení?
Mezi přínosy letního času se někdy uvádí i menší počet nehod ve
večerních hodinách nebo dokonce
snížení množství večerních krádeží v některých zemích. Mezi zápory
střídání času naopak patří dopady na
zdraví a soustředění lidí v důsledku
dřívějšího vstávání (čili potenciálně
třeba více ranních nehod). Německá
zdravotní pojišťovna DAK ve vlastní
studii například uvedla, že pětina lidí
má kvůli změnám času tělesné či psychické problémy.
Český ekonom Tomáš Havránek před pár lety publikoval studii
o energetických úsporách letního
času. Výsledek: úspory jsou sice nejvyšší v mírném podnebním pásu, kde
je i Česká republika, avšak i tam jsou
už dnes minimální. Analytik Michal
Skořepa pak v deníku E 15 spočítal,
že v Česku se letním časem uspoří ročně asi 30 milionů korun. To je
asi 0,007 procenta tuzemského HDP.
Podle Skořepy je to, jako kdybychom
ročně všichni pracovali o minutu
déle. A to nebere v úvahu mnohé negativní důsledky.
Finsko chce, aby Evropská unie
letní čas zrušila. Ten podle expertů
nemá žádný smysl. V únoru 2018 se
skupina poslanců Evropského parlamentu snažila o první krok ke zrušení střídání letního a zimního času.
Nakonec se ale podařilo schválit jen
výzvu Evropské komisi, která má
teď výhody a nevýhody střídání času
prozkoumat a navrhnout nějaké řešení.
Její předseda Jean Claude Junker
nicméně s návrhem na zrušení střídání času přišel. V září 2018 řekl, že
EU by neměla členským státům střídání diktovat a v roce 2019 by si měla
každá země zvolit, zda chce používat
zimní či letní čas, ale pak už ho nestřídat. Návrh musí schválit europarlament a národní státy.
RNDr. Jiří Prudký
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Informace k očkování proti COVID-19 na Vysočině
Na Vysočině bylo spuštěno očkování proti nemoci COVID-19 přesně 2.
ledna 2021. Očkování se na pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR ujalo všech
pět krajem zřizovaných nemocnic,
v nichž se postupně očkují obyvatelé
tzv. první prioritní skupiny. Do té patří
lékaři, zdravotníci nemocnic jak krajských, tak státních i soukromých, záchranáři, praktičtí lékaři a ambulantní
specialisté z terénu, klienti pobytových
sociálních služeb, personál, který se
o seniory a osoby se zdravotním postižením v těchto zařízeních stará, a samozřejmě všichni senioři starší 80 let.
U nás na Vysočině jde o více než 40 tisíc lidí. Ministr zdravotnictví přislíbil,
že tato skupina bude navíc rozšířena
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i o obyvatele domovů s pečovatelskou
službou. Očkování této velké skupiny
se odehrává v podmínkách stanovených metodickým pokynem vydaným
a již několikrát aktualizovaným ministerstvem zdravotnictví. Pro urychlení
proočkovanosti vyčlenily nemocnice
speciální mobilní týmy, které několikrát týdně vyjíždí do domovů pro
seniory. Naším cílem je v souladu se
státní strategií ochránit přednostně
před novou nemocí dvě nejohroženější
skupiny naší populace – zdravotníky
a seniory. Do 12. února dodal stát pro
Kraj Vysočina celkem 27 460 dávek očkovacích látek od společností Pfizer/
BioNTech, Moderna a vakcíny AstraZeneca.

Máme za sebou přibližně tři měsíce
očkování proti COVID-19. Očkování
se z nemocnic přesunulo i do velkých
očkovacích center v Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáře nad Sázavou,
Nemocnice Havlíčkův Brod dle svých
možností posiluje kapacitu očkování
v pavilonu onkologie, do očkování se
zapojily i polikliniky v Telči a Třešti.
V první polovině března byly očkovacími vakcínami zavezeny první připravené ordinace praktických lékařů
v regionu. Praktičtí lékaři jsou pro nás
důležití partneři, kteří by do budoucna měli zásadním způsobem rozšířit
síť očkování a přispět k rychlé proočkovanosti populace. Kraj Vysočina
připravil přehlednou mapu ordinací,
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které se k očkování přihlásily, vyznačena jsou v ní i pracoviště, která už
vakcínu očkují. Mapa je k dispozici na
www.ockovanivysocina.cz.
V polovině března byli v Kraji
Vysočina doočkováni dosud zaregistrovaní občané starší 80 let. Patříte-li
do této skupiny a máte-li o vakcínu
zájem, stále je možné se pro očkování v očkovacím centrum registrovat
na webové adrese registrace.mzcr.cz,
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případně volat informační linku 1221
nebo informační linku Kraje Vysočina 564 602 602. Operátoři Vám pomohou také v případě, že jste už obdrželi na svůj mobilní telefon druhou
tzv. zvací SMS s ověřovacím kódem.
Čím dříve ho uplatníte, tím dříve budete naočkováni. V systému nyní zůstávají desítky až stovky lidí, kteří na
výzvu objednání termínu nereagují,
bohužel tím blokují ostatní čekající

ve frontě na termíny. Pokud půjde vše
podle nastaveného harmonogramu,
bude koncem března proočkována
většina registrovaných osob 70+, učitelé, zdravotníci, složky IZS, sociální
zařízení.
V Kraji Vysočina využíváme k očkování všechny Evropskou unií schválené druhy vakcín – Pfizer/BioNTech,
Moderna i AstraZeneca.

Jak to chodí v očkovacím centru
Pokud máte potvrzený/objednaný termín na očkování v očkovacím
centru, byla vám do mobilního telefonu doručena potvrzující SMS se
shrnutím důležitých informací – den
a čas očkování, místo očkování. Pokud potřebujete tuto informaci ověřit, volejte informační linku Kraje
Vysočina 564 602 602. Linka funguje
denně od 8 do 20 hodin, pokud se nedovoláte, hovor později opakujte. Do
očkovacího centra není nutné chodit
s doprovodem, pokud to nevyžaduje
Váš zdravotní stav. S sebou si vezměte vždy kartičku zdravotní pojišťovny
a občanský průkaz. Dostavte se ideálně 10 minut před očkováním, ne
dříve, pokud jste přijeli vozem dříve,
prosím vyčkejte na svůj termín ideálně ve voze, na recepcích center nebo

před vchodem bychom rádi předešli
tvoření zástupů. Před odjezdem do
centra prosím vyplňte a vytiskněte
si dotazník k očkování, ušetříte čas
sobě i zdravotníkům. DOTAZNÍK je
viditelně umístěn na ockovanivysocina.cz nebo na stránkách krajských
nemocnic, bude k dispozici i v centrech.
U každého centra je zajištěno parkování, není možné jej rezervovat
pro konkrétní vozidla. Pokud místo k parkování není přímo u centra,
využijte prosím vedlejší parkovací
plochy, s navigací pomůže městská
nebo státní policie, případně parkovací služba. V recepcích center jsou
k dispozici pojízdná křesla pro méně
pohyblivé klienty, lze si je vyžádat.
V případě, že do centra doprovázíte

klienta se sníženou pohyblivostí, obracejte se hned s prosbou o pomoc
s registrací a usazením klienta na administrativní pracovníky u vchodu
nebo na recepci centra. Jsou připraveni řešit i nestandardní nebo mimořádné situace.
Celý proces očkování zabere cca
40 minut – od administrace a ověření totožnosti klienta, přes krátký informační pohovor s lékařem, aplikaci
vakcíny až po odpočinek pod dozorem zdravotníků v čekárně.
V očkovacím centru není k dispozici občerstvení, doporučujeme lehce
posvačit před samotnou návštěvou.
Ideální je přijít ve vhodném oblečení,
které umožní rychlé obnažení horní
části ruky (tričko, tílko, svršek s volnějšími rukávy).

Další plánovaná očkovací centra na Vysočině
Na základě informací ministerstva zdravotnictví, které informovalo, že už v měsících duben a květen
mají být do České republiky doručeny miliony očkovacích dávek,
připravuje Kraj Vysočina ve spolupráci s městy a jejich partnery další
očkovací centra ve Velkém Meziříčí,
Přibyslavi a v Počátkách. Populačně
silnější ročníky tak budou mít do-

stupnější přístup k očkování ve svých
spádových oblastech. O zřízení menších očkovacích center mají zájem
i další města, kraj připravuje informační „OBÁLKU“, která by v budoucnu mohla být návodem, jak při
zřízení centra postupovat.
Děkuji Vám za odpovědný přístup
ke svému zdraví i ke zdraví Vašich
blízkých. Věřím, že očkování je naší

nadějí vrátit se co nejdříve k běžnému
životu, k životu bez obav a nepříjemných omezení.
Další informace o aktivitách Kraje Vysočina týkající se očkování jsou
pravidelně zveřejňovány na webové
stránce ockovanivysocina.cz.
Vítězslav Schrek,
hejtman Kraje Vysočina
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Výrazný nárůst kriminality v kybernetickém prostředí
Kybernetická kriminalita je specifická přesahem přes různé druhy trestné činnosti
Tisková zpráva – 11. února 2021
KRAJ VYSOČINA – V loňském
roce jsme v Kraji Vysočina zaznamenali výrazný nárůst trestných činů,
které měly znaky kybernetické kriminality, tedy takové kriminality, k jejímuž spáchání je využito prostředí
internetu či informačních, komunikačních a sociálních sítí.
Loni jsme zadokumentovali 433
těchto případů, což představuje 8,95
procent nápadu ze všech spáchaných
trestných činů v roce 2020 (v roce
2019 spácháno 297 trestných činů
kybernetické kriminality, což představovalo 5,36 procent z celkového
nápadu). Celkem 185 trestných činů
se kriminalistům podařilo objasnit
a objasněnost tak dosáhla více než
42,7 procenta. Dalších 34 případů kriminalisté objasnili dodatečně – jednalo se o případy z předešlého roku.
Největší počet případů se týká majetku – jde o nejrůznější formy internetových podvodů a protiprávních jednání spáchaných za využití sociálních
sítí s cílem neoprávněně se obohatit za
využití různých legend. Další případy se týkají hospodářské kriminality,
mravnostní kriminality, ale také násilné kriminality a oblasti nehmotných
práv. Pachatelé u tohoto druhu trestné činnosti způsobili svým jednáním
škodu ve výši 41 282 609 korun.
Dynamický rozvoj informačních
technologií s sebou přináší společensky velmi škodlivá jednání a kybernetické kriminalitě proto musíme
věnovat stále větší pozornost. Pojem
kybernetická kriminalita je odvozován od pojmu kybernetický prostor.
Kybernetickou kriminalitu můžeme
velmi zjednodušeně definovat jako
trestnou činnost, která je páchána
v prostředí informačních a komunikačních technologií, včetně sociálních
sítí, kdy předmětem útoku je samotná
oblast informačních a komunikačních technologií, nebo kdy je páchána
trestná činnost za výrazného využití

informačních a komunikačních technologií, jakožto významného prostředku k jejímu páchání. Bohužel lze predikovat výrazný nárůst i v budoucnu.
„Problematika kybernetické kriminality je specifická především jejím
přesahem přes různé druhy trestné
činnosti. Lze říci, že nadále výrazně
převažuje majetková trestná činnost.
Způsoby páchání trestné činnosti jsou
ale stále sofistikovanější a v mnoha případech mají pachatelé velmi
usnadněnou pozici, protože někteří

lidé se v prostředí internetu a na sociálních sítích chovají velmi neopatrně.
Jsou schopni zaslat nejrůznější osobní
údaje, údaje k platebním kartám nebo
poukázat vysoké finanční částky na
zahraniční účty a to i přesto, že jejich
banky je upozorňují, že účet příjemce
je podezřelý,“ doplňuje plk. Mgr. Pavel
Peňáz, náměstek ředitele pro službu
kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina.

Druhy trestné činnosti páchané v oblasti kybernetické kriminality dokumentované na Krajském ředitelství policie Kraje Vysočina v roce 2020
2016 2017 2018 2019 2020
násilná trestná činnost
9
21
14
11
12
mravnost
16
29
38
43
48
majetková trestná činnost
55
59
100
116
185
ostatní a zbývající trestná činnost
16
28
9
12
17
hospodářská trestná činnost
98
122
82
115
172
celkem
194
259
243
297
433

Mezi časté případy loni patřilo
podvodné získání osobních a bankovních údajů majitele, a to přímo od
něho skrze facebookovou komunikaci z falešného uživatelského účtu.
Tyto údaje byly následně zneužity
při podvodných bankovních převodech. Podvodné jednání spočívalo
v tom, že si neznámý pachatel vybral
facebookový účet osoby, ze kterého
vytvořil další, naprosto totožný facebookový účet, a to i s profilovou fotografií. Přes takto nově vzniklý falešný
facebookový účet s ukradenými údaji
kontaktoval neznámý pachatel další
osoby na sociálních sítích. Pachatel
poté navazoval komunikaci s ním vybranými osobami tak, že nabízí možnost hraní her na internetu o zajímavé výhry. Po celou dobu komunikace
se pachatel snaží různými způsoby
vylákat od kontaktované osoby údaje

k jeho bankovnímu účtu, případně
požaduje zaslání fotografie jeho platební karty a jeho telefonní číslo. Následně pachatel požaduje po kontaktované osobě i zaslání autorizačního
kódu k provedení peněžního převodu u banky. Pokud jsou tyto údaje
kontaktovanou osobou poskytnuty,
může pachatel takovou osobu připravit až o několik desítek tisíc korun.
Loni jsme prověřovali také celou
řadu případů, kdy se pachatelům
podařilo vylákat z obětí finanční
prostředky. Podvodních využili virtuálního prostředí na nejrůznějších
sociálních sítích nebo internetových
seznamkách a jejich jediným cílem
bylo podvodným způsobem získat
peníze od důvěřivých lidí. Pod rouškou naprosté anonymity, kdy si tito
pachatelé vytvoří vlastní neexistující identitu, přitom útočí především
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na city svých obětí. Ženám nabízejí
například seznámení s nezadanými
charismatickými americkými vojáky nebo lékaři, kteří působí v zahraničních misích a touží po klidném životě. V některých případech
k podvodnému vylákání peněz využívají různé legendy – například,
že se ocitli ve složitých zdravotních
nebo životních situacích a „hrají“
tak na city důvěřivých lidí, kteří jsou
ochotni pomoci zcela neznámým lidem.
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V souvislosti s nárůstem případů
kybernetické kriminality je potřeba opakovaně apelovat na veřejnost,
aby se lidé chovali ve virtuálním
prostředí zodpovědně. Při komunikaci v prostředí internetu je nutné
být zvláště opatrný a velice ostražitý.
Anonymita internetu totiž umožňuje pachatelům jednoduše vyhledávat
potenciální oběti a bez nutnosti jakéhokoliv osobního kontaktu poměrně
rychle a hlavně účinně mohou lákat
z těchto obětí peníze. V rámci komu-

nikace mohou pachatelé směřovat
své žádosti o zaslání finančních prostředků na různé zahraniční bankovní účty nebo prostřednictvím služeb
na přepravní společnosti. Stejně tak
se mohou pachatelé snažit pod různými záminkami vylákat z obětí údaje k bankovním účtům a platebním
kartám. Prostředí internetu a sociálních sítí se vyznačují obrovskou
anonymitou a je potřeba se v každém
věku naučit s informacemi bezpečně
pracovat.

Podvodníci se vydávají za lékaře i americké vojáky
Virtuální přátelství na sociálních sítích může lidi finančně zruinovat
Tisková zpráva - 9. prosince 2020
KRAJ VYSOČINA – Ve virtuálním
prostředí na nejrůznějších sociálních
sítích nebo internetových seznamkách
se občas pohybují podvodníci, jejichž
jediným cílem je podvodným způsobem získat peníze od důvěřivých lidí.
Pod rouškou naprosté anonymity, kdy
si tito pachatelé vytvoří vlastní neexistující identitu, přitom útočí především
na city svých obětí. Ženám nabízejí
například seznámení s nezadanými
charismatickými americkými vojáky
nebo lékaři, kteří působí v zahraničních misích a touží po klidném životě.
V některých případech k podvodnému vylákání peněz využívají různé
legendy – například, že se ocitli ve
složitých zdravotních nebo životních
situacích a „hrají“ tak na city důvěřivých lidí, kteří jsou ochotni pomoci
zcela neznámým lidem.
Policisté opětovně varují před seznamováním se prostřednictvím internetu. Při komunikaci v prostředí
internetu je nutné být zvláště opatrný
a velice ostražitý. Anonymita internetu totiž umožňuje pachatelům jednoduše vyhledávat potenciální oběti
a bez nutnosti jakéhokoliv osobního
kontaktu poměrně rychle a hlavně
účinně mohou lákat z těchto obětí
peníze. V rámci komunikace mohou
pachatelé směřovat své žádosti o za-

10

slání finančních prostředků na různé
zahraniční bankovní účty nebo prostřednictvím služeb na přepravní společnosti.
I když v rámci Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina evidujeme
řádově jednotky těchto případů, škody se u každého jednotlivého z nich se
pohybují ve vysokých finančních částkách a tím se stávají společensky velmi nebezpečnými. Příkladem může
být případ z nedávné doby, který prověřují policisté na Vysočině. Dotýká
se osudu ženy středního věku, která
postupně zaslala údajnému americkému vojákovi finanční částku blížící se
dvěma milionům korun. S tímto mužem komunikovala přes skype. Aby
mu mohla v jeho údajně tíživé situaci
pomoci a mohla mu posílat postupně
požadované peníze, které po ní pod
různými záminkami lákal, tak se dokonce zadlužila.
„I když opakovaně varujeme před
tímto způsobem komunikace, lidé jsou
stále nepoučitelní. Prověřování těchto
podvodných jednání není nijak snadné. K majitelům zahraničních účtu,
kde vylákané peníze většinou končí,
se velice obtížně dostáváme, takže pachatelé zůstávají v podstatě nepostižitelní. Jsem přesvědčený o tom, že se
o všech případech ani nedozvíme. Ně-

kteří podvedení lidé se za to, že někomu takto naletěli, stydí a případ nám
možná vůbec neoznámí,“ uvedl plk.
Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele
pro službu kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie
Kraje Vysočina.
Příběhy podvedených žen, ale
v některých případech také mužů,
přitom mívají stejný nebo velice podobný scénář. Na začátku všeho je
cizinec, který ženě pošle prostřednictvím sociální sítě žádost o přátelství,
kterou žena přijme a naváží spolu
komunikaci. Ženě pak postupně vypráví svůj životní příběh například
amerického vojáka nebo lékaře, který
působí v zahraniční misi. Později vylepší komunikaci nevšedními zážitky
z bojiště nebo zprávou o pohádkovém
zbohatnutí, které ho náhle potkalo
a postupně přidává také různé fotografie. V některých případech ženě
dokonce slibuje vztah, který by mohl
být završen sňatkem. Poté pod různými smyšlenými záminkami láká ze
ženy peníze, které si nechává posílat
na nejrůznější zahraniční účty. Ženě
například vypráví, že má vysoký žold
a z něj našetřené peníze, které potřebuje pro jejich společný život převést
do České republiky a potřebuje uhradit různé poplatky související s převo-
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dem. Jiný příběh vypráví voják, který
byl zraněný v zahraniční misi, dostal
vysoké odškodnění a peníze potřebuje poslat do Česka. Po ženě požaduje
zasílání různých částek na poplatky,
převody a další nejrůznější smyšlené
záminky. Vždy se ale jedná o podvodné jednání.
Na závěr přidáváme jasně varování: Pokud jsou virtuální přátelství
na sociálních sítích nebo online seznamkách zatěžována finančními po-
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žadavky, peníze nikomu za žádných
okolností neposílejte a najděte si raději jiné přátele, u kterých není problém ověřit, že jsou skuteční. Ušetříte
si tím nejen velké osobní zklamání,
ale také hodně peněz. O daném tématu je potřeba hovořit. Apelujeme
tedy rovněž na rodinné příslušníky
a známé osob bez partnera, ať s nimi
tuto záležitost proberou s upozorněním nepodléhat citovým sdělením neznámých osob skrze sociální

sítě, řádně si vše prověřit a chovat se
obezřetně. Sociální sítě se vyznačují
obrovskou anonymitou a je potřeba
se v každém věku učit s informacemi
pracovat.
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

Vloupání do rekreačních objektů
Loni se zloději na Vysočině vloupali do 47 rekreačních objektů
Kontrolám chatových oblastí se policisté věnují v průběhu celého roku
Tisková zpráva – 30. března 2021
KRAJ VYSOČINA - V loňském
roce došlo v našem kraji k nejnižšímu
počtu vloupání do rekreačních objektů za posledních pět let. Policisté loni
zadokumentovali 47 případů vloupání do rekreačních chat a chalup. Celkem 21 případů se jim podařilo objasnit, když objasněnost dosáhla 44,7
procenta. Pachatelé způsobili svým
jednáním celkovou škodu ve výši přes
500 tisíc korun. Od začátku letošního roku do konce února policisté
v územní působnosti Kraje Vysočina
zadokumentovali devět případů vloupání do rekreačních objektů. Z tohoto
počtu se jim dva případy podařily do
konce uvedeného období objasnit. Ve
stejném období roku 2020 policisté
prověřovali tři případy, z nichž také
dva objasnili.
Obecně k vloupáním do rekreačních objektů dohází celoročně. Četnost případů se však zvyšuje v zimních
měsících, kdy majitelé chaty navštěvují
jen výjimečně. Příležitostí, kdy jsou re-

kreační objekty zazimované, využívají
právě pachatelé, kteří odcizí vše, co
mohou následně zpeněžit nebo objekt
využijí jako jejich dočasný příbytek.
Navíc svým jednáním mnohdy způsobí značné škody, jejichž napravování
stojí majitele chat často nejen značné
úsilí, ale také velké peníze.
V zimních měsících se proto policisté mimo jiné věnují také častějším
kontrolám chatových oblastí, kam
majitelé chat jezdí jen výjimečně.
Policisté se na kontroly rekreačních
objektů zaměřují nepravidelně, a to
v denní i noční dobu. Při větších kontrolách do terénu vyráží několik policejních hlídek i s policejními psovody
a kontrolují nejen to, zda nejsou objekty vykradené či poškozené, ale také
jejich řádné zabezpečení.
V Kraji Vysočina došlo v loňském
roce k velmi výraznému poklesu tohoto trestného činu, a toto číslo je
nejnižší za posledních pět let, tedy od
roku 2016. V roce 2020 zde policisté

zadokumentovali 47 případů vloupání do víkendových chat, přičemž
v posledních pěti letech se toto číslo
pohybovalo okolo jednoho sta případů. Zda má takový pokles přímou
souvislost se skutečností, že majitelé
využívají v této nelehké době spojené
s onemocněním Covid - 19, své rekreační objekty k trvalejšímu bydlení
nebo zde tráví převážnou dobu se svojí rodinou, lze jen těžko potvrdit nebo
vyvrátit. Faktem však zůstává to, že
chatám a vůbec osadám rekreačních
objektů, kde je vidět jakýkoliv pohyb,
se pachatelé raději vyhýbají.
Nejvyšší počet trestných činů
zaznamenali policisté na Vysočině
v roce 2016, kdy prověřovali 123 případů. Objasněnost však činila s počtem devětapadesáti trestných činů
48 %. Druhou nejvyšší objasněnost
v uvedeném období pěti let zaujímá
právě rok 2020, kdy z prověřovaných
sedmačtyřiceti případů policisté objasnili 21 trestných činů.

Krádeže vloupáním do rekreačních objektů
Registrováno
Objasněno
Objasněnost v %

2016
123
59
48,0

2017
92
27
29,3

2018
87
23
26,4

2019
94
35
37,2

2020
47
21
44,7
11
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Obvodním oddělením s nejvyšším počtem vloupání do rekreačních
objektů v roce 2020 bylo s počtem devíti případů obvodní oddělení v Chotěboři. Z nich policisté čtyři případy
objasnili. Nejnižší nápad této trestné
činnosti s počtem jednoho evidovaného trestného činu v loňském roce
jsou obvodní oddělení v Polné, Náměšti nad Oslavou a v Pelhřimově.
V letošním roce po jednom případu do konce února zaevidovali
policisté na obvodních odděleních
Třebíč, Bystřice nad Pernštejnem
a Světlá nad Sázavou. Po dvou trestných činech připadá na obvodní oddělení Havlíčkův Brod, Kamenice
nad Lipou a Pelhřimov.
Jedním z letošních případů objasněného vloupání je případ z Pelhřimovska, kdy policejní hlídka dopadla
pachatele přímo na místě činu. Jednatřicetiletého recidivistu, který se
vloupal do chalupy, zadržela hlídka
policistů obvodního oddělení v Kamenici nad Lipou přímo na místě
činu a putoval tak na policejní služebnu. Muž měl navíc na svědomí ještě
vloupání do dalších dvou objektů.
Policejní komisař zahájil jeho trestní
stíhání a v následujících dnech muž
skončil u soudu, odkud ho policisté
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převezli do vazební věznice.
Pachatelé se do chat vloupávají
především přes zajištěná okna a dveře za použití násilí. Nejčastějším cílem je v rekreačním objektu zahradní
nářadí, motorové pily, elektronika,
kuchyňské nádobí, rybářské potřeby, starožitnosti, oblečení, potraviny
a alkoholické nápoje. Pachatelé odcizí prakticky všechno co má nějakou
hodnotu a lze to prodat. Dále také
využívají chaty zvláště v chladném
počasí k přespání. Škoda v těchto případech majiteli vznikne poškozením
dveří popřípadě 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 policistům znesnadňuje i to, že se
v těchto lokalitách pohybuje menší
množství osob, které by se mohly stát
svědky vloupání a poskytnout policistům důležité informace.
Majitelům chat doporučujeme,
aby si ve svých chatách nezanechávali
v době nepřítomnosti cenné věci. Je
vhodné objekt zabezpečit elektronickým zabezpečením a mechanickými

zábrannými prostředky jako jsou například bezpečnostní zámkový systém, mříže, uzamykatelné okenice.
Není dobré nechávat si u rekreačního
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 nejen v zimních měsících nepravidelně navštěvovat. Dále je vhodné všímat si pohybu
podezřelých osob a vozidel v chatových oblastech.
Pokud dojde k vloupání do rekreačního objektu je pro policisty důležité, aby majitel nevstupoval dovnitř
a tuto věc neprodleně oznámil policii.
Vhodné je také pořídit si fotodokumentaci cenných věcí, kterou policisté mohou následně využít při pátrání
a identifikaci odcizených věcí.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
por. Mgr. Stanislava Rázlová
tisková mluvčí
tel. 974 266 208
mobil: 725 292 419
e-mail: stanislava.razlova@pcr.cz
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Stalo se před 100 lety - v roce 1921
Nově ustanovená organizace Orel uspořádala v tomto roce
první veřejné cvičení na cvičišti u Sola.

Domy na náměstí v roce 1921

Cvičení Orel 1921

Č.p. 82 (dnes Drábkovo) vlastnil František Sigmund Kadlec – obchod se smíšeným zbožím. Dům byl přestavěn na
poschoďový v roce 1939.
Evangelická fara (č.p. 148). Farářem byl Jan Volek.
Také dům č. p. 81 (Homolkovo) byl v roce 1921 přízemní.

Jimramov měl v roce 1921 celkem 1341 obyvatel (1335
Čechů, 6 Němců,
855 římských katolíků, 471 evangelíků, 13 židů, 2 bez
vyznání).
Na Benátkách žilo 113 obyvatel.

Stalo se před 90 lety - v roce 1931
Podle záznamů v kronice se dá usoudit, že počasí potrápilo hlavně zemědělce. Ještě 29. března byla sněhová bouře při
silném severním větru. I duben byl chladný, narostlo málo
píce a vymrzly ozimy. V květnu a červnu bylo sucho, pak
často přicházely bouřky s krupobitím. 9. srpna začalo pršet
a s malými přestávkami pršelo až do 27. září. Svratka vystoupila z břehů a odnesla rolníkům mnoho otavy z kopisek. Následkem dešťů porostlo obilí. Otavy sušili rolníci až do konce
září, podzimní práce však bez problémů provedli v pěkném
říjnovém počasí.
Kronikář konstatoval, že mezi zemědělci byla nouze, protože se hospodářské výrobky špatně prodávaly –
„ lidi nic nekupovali, leč (než) to, co nejnutněji potřebovali,
a tak naříkali i obchodníci i živnostníci, zejména pak vánoční
trh, od kterého si obchodníci slibovali oživení, zklamal úplně.
Není peněz.“
V noci ze soboty na neděli 11. ledna se vloupali zloději do
„výkladního okna hodináře Gustava Šedého“. Vybrali z něj
cenné věci. Pak se majitel ale probudil a zaplašil zloděje voláním o pomoc. Ti prchli beze stopy.
V tomto roce popisoval kronikář v zápisu i tři dopravní
nehody.
Nejtěžší se stala 11. května: „... srazil se při rychlé jízdě
na motocyklu p. Josef Kraus s nákladním vozem p. Šimona
u čísla 100 na rozcestí do Pavlovic a Strachujova a prudkým
nárazem byl smrtelně zraněn, neboť po dopravě do nemoc-

nice v Poličce zemřel“. Protože pan Kraus byl nadporučíkem
ruských legií, bylo na jeho pohřbu velké množství lidí, zúčastnili se ho i legionáři a čestná vojenská jednotka z muniční
továrny z Poličky. Jménem legionářů se s mrtvým rozloučil
jeho přítel, kapitán ruských legií a učitel, p. Štěrba z Veselí.
9. května se srazili na náměstí „při prudké jízdě dva cyklisté, jeden ze Strachujova, druhý z Trhonic a značně se poranili“.
Další nehoda se stala 14. června na silnici k Borovnici.
Motocyklista z Pardubic porazil zdejší příslušnici Hrbkovou.
Zranění asi byla jen lehká.
21. června vysvětil biskup brněnský nové varhany v katolickém kostele.
V sokolovně v ten samý den byla slavnost dorostu Červeného kříže k 10. výročí založení. Slavnosti se zúčastnilo mnoho žáků z celého okresu.
19. července byly také dvě slavnosti. Sokol měl slavnost
„rozvinutí praporu“. Byl průvod z Benátek k radnici. „Uvítací proslov měl Karel Bukáček, starosta Sokola, slavnostní
řeč pronesl jednatel Východočeské župy Pippichovy bratr
Caska, stuhy připnula na prapor sestra Jindřiška Šimková,
zatloukání hřebů provedlo 12 činovníků z okolních sokolských jednot; po rozvinutí praporu, jeho vztyčení, pozdravu
Sokolstvem zazpívali přítomní státní hymny za doprovodu
hudby.“ Program pak pokračoval u sokolovny veřejným
cvičením, „jehož se zúčastnila i dvě vzorná družstva mužů
a žen z Brna“.
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Cvičení na prostranství u sokolovny
Druhou slavností byl „manifestační sjezd katolické mládeže a Orla“. Dopoledne odešli Orli v průvodu s orelskou
hudbou do kostela, později byl pořádán tábor lidu na zámeckém nádvoří. Odpoledne šel průvod od křižovatky k Novému
Městu a Bystřici po náměstí ke Střelnici (u Sola), kde bylo provedeno veřejné cvičení. Po průchodu náměstí byla u pomníku padlých položena kytice.
15. a 16. srpna měla slavnost evangelická církev. Účastníci,
kteří se sjeli do Jimramova ze všech koutů republiky (téměř 3
tisíce), si připomněli 150 let od vydání tolerančního patentu.
V listopadu byl otevřen v domě Adolfa Jelínka č.p. 8 konzumní obchod spolku Včela.
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Při volbách do zastupitelstva získala nevíce mandátů – 7
strana lidová, sociální demokraté 4 mandáty, republikáni 3
mandáty, národní demokrati 2 mandáty a živnostníci 2 mandáty. Volilo 757 občanů z 808 zapsaných v seznamech. Starostou byl zvolen Karel Bukáček, náměstkem starosty Alois Koza
(později Horák). V obecní radě ještě byli: Libra František, Ing.
Štancl Zdeněk, Vala Josef a Wimmer František.
Narodilo se 24 dětí (19 katolíků, 5 evangelíků), zemřelo 15
osob (4 katolíci, 10 evangelíků a 1 žid).

Cvičenci Orla

Stalo se před 80 lety – v roce 1941
Zima 1940 – 1941 byla bohatá na sníh. Napadlo ho 2 až
4 metry. Na uvolnění silnic byla nařízena pracovní povinnost. Pod tíhou sněhu se probořila střecha dřevěného sálu
u Sola. Stavba už nebyla obnovena, a tak středisko lidové
zábavy, které bylo zřízeno už v roce 1848 (střelnice, taneční
zábavy, divadlo) vzalo za své.

16. února 1941 vyhořela sýpka zámeckého velkostatku
postavená z bývalého pivovaru. Shořely zásoby obilí a jiných hospodářských potřeb.

Požár zámecké sýpky

Areál u Sola
Ještě 9. dubna napadlo tolik sněhu, že nejely autobusy.
Silné mrazy byly ještě 20. května. Koncem roku, v prosinci,
po sněhových vánicích byly silné mrazy.
V lednu byla zřízena v Jimramově obecní hospodářská komise, která měla vymáhat od hospodářů dodávky.
V červenci bylo nařízeno dodávat všechno nadojené mléko
do mlékárny.
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Jednalo se o stavbě koupaliště v Kotkovici. Proti se postavil mlynář Ludvík Kraus a ze stavby sešlo.
V měsíci květnu byla nákladem 1538 protektorátních
korun (K) provedena úprava parku kolem pomníku padlých vojínů.
V květnu 1941 byly občanům vydávány poukazy na
boty. „Poukazů málo – boty žádné“ konstatoval kronikář.
13. července byl posvěcen nový kříž na Prosičce, postavený místo starého (dnešní vyřezaný J. Urbanem byl postaven v roce 2003).
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18. července se museli starostové obcí dostavit do Nového Města, kde dostali (a zaplatili) plátěné pruhy k vyvěšení na veřejných budovách s nápisem „Vítězíme na všech
frontách“.
Stavba mostu na Poličku u mlýna započatá v roce 1939
byla pro nedostatek materiálu zastavena.
Belcrediové nechali postavit pro lesní zaměstnance
dům č. p. 268 (dnes Borovských).
Továrna židovské rodiny Haasů v Panské ulici byla arizována – za správce byl dosazen Vilibald Kraus.
Na Borovnické ulici se stavěl dům č. p. 260 (dnes Šafrovo).
16. února 1941 byl na Novoměstsku uspořádán závod
v běhu na lyžích na 50 km Hančův memoriál (Krkonoše
byly v zabraném). Trať procházela jimramovským náměstím – občerstvovací stanice.

Hančův memoriál 1941
Na evangelické faře byl zaveden vodovod, byl vydlážděn průjezd a ulička ke kostelu.
V červnu 1941 byla úplně zastavena výroba v textilce
na Benátkách. Všichni zaměstnanci byli propuštěni. Byla
již přechodně zastavena i v roce 1940 po odchodu majitelů
– židovské rodiny Löw-Beerových do zahraničí a převzetí
do německé správy.
Z Jimramovské kroniky
vybrala Miroslava Procházková

Žďárská knihovna působí v celém regionu
Knihovnu Matěje Josefa Sychry zná
každý z širokého okolí. Ale málokdo ví,
že její působení sahá opravdu po celém
okrese Žďár nad Sázavou. Kromě služeb pro děti a dospělé je v knihovně od
roku 2002 schované ještě jedno. Jeho
celý název zní Úsek pro výkon regio-

nálních funkcí. Co si pod tím představit? Jak už název napovídá, je v něm
skryt opravdu celý region.
V České republice je dobře fungující a hustá síť knihoven různého druhu,
která tvoří podstatnou část české kulturní infrastruktury. Kromě těch vět-

ších a známějších jsou zde i úplně malé
knihovny obecní. Základ české knihovnické tradice položily především
Masarykovy zákony vydané v roce
1919. Současný zákon již neukládá
obcím povinnost zřizovat knihovnu,
přesto jich je v našem státě více než
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pět tisíc. Ve žďárském okrese je nyní
přesně 106 obecních knihoven. Jejich
seznam včetně on-line katalogů knih
je k dispozici na webových stránkách
žďárské knihovny, a každá z těchto
knihoven má i svoji vlastní webovou
stránku.
O existenci drobných obecních knihoven se hovoří málo. Tyto
knihovny však dotvářejí propracovaný knihovní systém u nás. O fungování těchto knihoven v našem okrese
se stará Regionální oddělení žďárské
knihovny, které je financováno z pro-
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středků Kraje Vysočina. Poskytujeme
především výpůjčky knih z našeho
dobře zásobeného skladu, pravidelně
doplňujeme čerstvé knižní novinky
a distribuujeme je dále do jednotlivých obcí. Pořádáme také setkání
našich knihovníků, která jsou velmi
důležitá pro výměnu zkušeností i pro
načerpání energie do další práce. Knihovníkům jsme k dispozici, abychom
jim byli partnery v jejich často dobrovolnické činnosti. Jsme vděčni za
vstřícnou spolupráci s představiteli
obecních úřadů, které jsou zřizovateli

knihoven a jsou nezbytným článkem
pro úspěšné fungování knihoven.
Knihovny, ať už ty velké, nebo i ty
nejmenší, často plní nejen funkci půjčování knih. Jsou i místem, kde se
scházejí lidé – kamarádi, senioři, rodiče s dětmi. Jsme rádi, že taková místa
máme. Chtěla bych proto poděkovat
především všem našim obětavým knihovníkům, kteří se svým knihovnám
věnují a záleží jim na nich.
Za Úsek pro výkon regionálních
funkcí Mgr. Monika Hanslová

Nová vydání knihy Paměti spisovatele Broučků a knihy Broučci
Koncem roku 2020 vyšla v brněnském nakladatelství Books & Pipes kniha Jan Karafiát: Paměti spisovatele
Broučků. Čtenářům se tak zpřístupňují vzpomínky významného jimramovského rodáka, evangelického kněze
Jana Karafiáta. Kniha je výborem z původních čtyř svazků
Karafiátových rozsáhlých pamětí, jež postupně vycházely v
letech 1919, 1921, 1922 a 1923 v Praze, a zahrnuje období
jeho dětství, studií a zrání až po jeho dvacetileté působení
v Hrubé (dnes Velké) Lhotě. V knize je zachováno původní rozdělení do jednotlivých dílů, které nyní představují
samostatné části knihy. Vzpomínky na Jimramov tvoří
celou jednu část výboru, původně tedy Jan Karafiát věnoval svému rodišti celý svazek. V této části doplňuje vyprávění o svém dětství a předcích i střípky z bohaté historie
Jimramova (tedy Imramova, jak jej sám Karafiát nazývá),
náčrtem bolestných střetů evangelíků s katolíky, kterými
byl tento kraj formován, a budování reformovaného evangelického sboru, dočteme se dokonce o jimramovské zednářské lóži. Zkušený vypravěč poutavě vykresluje i každodenní život i zvyky ve svém rodném městečku.
Ve druhé části navazuje vzpomínkami na léta strávená na piaristickém gymnáziu v Litomyšli a následně na
gymnáziu ve Vestfálsku. Teologická studia absolvoval v
Berlíně, Bonnu a zakončil ve Vídni. Ve třetí části přibližuje nelehké hledání svého životního poslání a působiště.
Po kratším pobytu v Kolíně nad Rýnem, kde byl vychovatelem, působil jako evangelický duchovní v Roudnici a
Čáslavi a strávil několik měsíců ve Skotsku. Čtvrtý díl se
věnuje jeho dvacetiletému působení na Valašsku, kde byl
farářem, a seznamuje nás i s jeho prací literární, včetně
vzniku Broučků.
Až na drobné úpravy ve prospěch srozumitelnosti textu byl zachován jazyk a gramatika původního vydání. Po
stu letech je tak možné se znovu těšit z autentického vzpomínání tohoto nevšedního spisovatele. Nápad a iniciativu
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vydat paměti Jana Karafiáta ocenilo a finančně podpořilo
Ministerstvo kultury ČR.
V roce 2020 vydalo stejné nakladatelství také Karafiátovo klíčové dílo, knihu Broučci, která učarovala mnohým
generacím. Nejslavnější českou dětskou knížku doprovodila ilustracemi mladá současná výtvarnice Tereza Konupčíková, která si tím splnila svůj sen. Spolupráce na knize
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vznikla vlastně náhodou – jednou na svém instagramovém
profilu @drobnosti zveřejnila perokresbu Broučka, načež
se jí během pár minut ozvala redaktorka nakladatelství
Books & Pipes s tím, že v redakci shodou okolností o znovuvydání Broučků mluvili a rádi by s Terezou, jejíž tvorbu
dlouhodobě sledují a obdivují, spolupracovali.
A proč znovu vydávat knihu Broučků, která už vyšla v
neuvěřitelném počtu vydání a s ilustracemi těch nejznámějších výtvarníků? Protože dnes stejně jako včera a jako
zítra to je, byla a bude knížka nadčasová, ve které je ukrytý
klíč k pochopení koloběhu světa i lidského života. A protože jako tehdy i teď přináší čtenářům poezii, ponaučení,
emoce a víru, že všechno, co se děje světu i nám, má hluboký smysl a řád a že nakonec všemu navzdory to se světem i
s námi dobře dopadne.
Obě knihy je možné zakoupit se slevou 25 % na e-shopu
nakladatelství: www.bookspipes.cz.
Martina Slouková
Obě vydané knihy dostal Městys Jimramov jako dar. Knihu Paměti spisovatele Broučků zařadím do knižního fondu
naší místní knihovny, aby byla k dispozici všem čtenářům.
Kniha Broučci s ilustracemi Terezy Konupčíkové pak obohatí sbírku různých vydání Broučků v Síni Jana Karafiáta.
Miroslava Procházková

NEČEKANÍ HOSTÉ
Žďárské vrchy – koníkovská myslivna, Nemocnice v Novém Městě na
Mor., ÚVN v Praze-Střešovicích – rok
1990
Motto:
Na opušťáku je pro vojáka nejtěžší to,
že každý propuštěný se nakonec stejně
musí vrátit nazpět ke svému útvaru...
Je páteční srpnové odpoledne. Tou
dobou jsem hospitalizován na neurologickém oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě a není mi zrovna
dobře na duši. Na trojlůžkovém pokoji jsem ještě s jedním pacientem. Za
dobu našeho společného pobytu jsme
si toho stačili už hodně říci, takže témata k rozhovorům jsme prakticky
vyčerpali.
Na pokoji se rozhostil klid a můj
druh usnul. Měl zrovna rozečtený jakýsi ilustrovaný časopis, když ho přemohl spánek. Už za chvíli bylo slyšet

jeho pravidelné oddechování. S brýlemi na nose teď ležel na nemocničním
lůžku na zádech a spal.
Pojednou se ozve zaklepání, dveře se otevřou a v nich se objeví můj
kolega a kamarád Vašek. Je v lesnické
uniformě, se zeleným kloboučkem na
hlavě. Jeho kulatý zarudlý obličej mu
zdobí úzký nazrzlý knírek, celek doplňují nezbytné brýle „lenonky“. Jako
kdyby s sebou do nemocnice přinesl
kousek oddělení odbytu dřevní hmoty novoměstského lesního závodu,
kde pracuje.
Starostlivě si mne teď prohlíží a polohlasem se zeptá: „Pavle, můžeš ven?
No, jestli můžeš, tak si pojď sednout
do parčíku, tam si alespoň v klidu popovídáme.“ Žádnou čertovinu v tom
netuším, a tak souhlasím. Vycházíme
z budovy. Usedáme na lavičku a Vašek
se nejprve ostražitě rozhlédne kolem.
Pak otevírá lesnickou kabelu a vytáh-

ne z ní láhev piva. Podává mi ji se slovy: „Na, dej si, to tady nemáš...“
Užuž se chystám darovanou láhev
otevřít, když tu za svými zády zaslechnu povědomý hlas: „Aááá, nazdááár
lesmistře!“ Ohlédnu se a za mnou
stojí můj kamarád Boris s manželkou
a jejich dvěma přáteli. Dovídám se od
nich, že mne přijeli navštívit bez předchozího ohlášení. Zkrátka, dorazili
až z Olomouce, aby mne „přepadli“
v mém bydlišti. Manželka jim řekla,
že jsem v nemocnici, tak za mnou následně přijeli až sem.
Scénář se rázem mění. Vašek, když
vidí, co nastalo, vyklízí pole a poněkud zklamaně odchází. Ale co teď?
Musím bezodkladně jednat. Dneska odpoledne je na oddělení přítomen
primář. Rychle za ním, než mi odejde!
V nemocničním úboru nesměle zaklepu na jeho dveře a vzápětí už žadoním o výjimku z léčebného režimu
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u samotného šéfa neurologie. Krátce
mu vysvětluji, jakou vzácnou návštěvu jsem právě dostal a prosím ho, aby
mne na víkend mimořádně pustil
domů. Naštěstí se mi podaří ho přesvědčit.
Narychlo mi dává opušťák a hned
nato se spěchám převléknout do své
lesnické uniformy. Už zakrátko nasedám do přistaveného auta a Boris
mne odváží směrem do Koníkova. Na
moment mi probíhající děj připomíná
víc únos v akčním filmu, nežli realitu,
ale povedlo se…
Návštěvníci si postavili na okraji
lesa dva stany. Je to hned za naší myslivnou. Kousek odtud je v rohu rozvolněné smrkové kmenoviny jakýsi
„miniareál“ pro slavnostní příležitosti.
Vévodí mu velké ohniště, dobře ohrazené velkými plochými kameny uloženými nastojato. Nad ním je rošt sloužící k rožnění prasete. Kolem kamenné
ohrádky jsou do trojúhelníku uspořádány tři jednoduché lavičky z rozpůlených smrkových kmenů. Naši přátelé
vybalují věci z obou aut a vedle na louce si stavějí stany. Zvou mne, abych je
přišel k večeru navštívit.
Před soumrakem za nimi přicházím posedět k ohni. Nastupuje tma
a mihotavé světlo plamenů přerušovaně osvětluje tváře přítomných i nejbližší okolí ohniště. Bavíme se o všem
možném, jenom o nemocech ne. Toto
téma je pro nás tabu. Moji hosté mne
nakonec vyzvou, abych jim vyprávěl
svoje lovecké historky.
Boris odkudsi vyloví láhev výborné slivovice a hned mi nalévá skleničku. I přes moje počáteční protesty mi
ji podává se slovy: „Pavle ochutnej,
alkohol z rukou lékaře je lék…“
Trnková je fakt dobrá a můj přítel opravdu pracuje jako lékař, takže
ochutnám. Večerní posezení se protáhne až do pozdních hodin. Krásně
se mi s nimi sedělo, ale přiblížila se
půlnoc a je zapotřebí naši večerní debatu ukončit.
Dalšího dne se moji přátelé rozbíhají po okolních lesích. Celý den
sbírají houby a vrací se až k večeru.
Posezení se opakuje, ale ve vzduchu
už tentokrát visí nikým nevyřčená
nutnost zítřejšího rozloučení a mého

18

2/2021
návratu do nemocnice. Návštěvníci si
i tentokrát přejí, abych jim u nočního
ohýnku vyprávěl svoje lovecké zážitky
z Jeseníků a Vysočiny. Dívám se do
plamenů a snažím se nemyslet na zítřek.
Zanedlouho nastane půlnoc a je
zapotřebí naši besedu ukončit. V závěru tohoto posezení pak Boris otevře
nepříjemné téma. Jde o jejich zítřejší
odjezd. Několika slovy se mi zmiňuje o tom, že příští den budou od nás
všichni odjíždět už brzy po poledni…
Nedělní dopoledne je posmutnělé.
Naše děti jsou na prázdninách u mé
matky. Zůstali jsme doma se ženou
sami. V deset hodin dopoledne si na
tranzistorovém přijímači tradičně naladím rozhlasovou stanici Svobodná
Evropa. Dnešního dne celebruje nedělní mši katolický kněz, otec Anton.
Tiše sedíme na rohové lavici u kuchyňského stolu a nasloucháme kázání ve slovenštině.
Kněz právě vypráví o skutečné
příhodě, která se stala kdesi v západní Evropě. Šlo o požár rodinného
domku. Ve zmatku měli všichni snahu vynést z příbytku to nejcennější.
Jednalo se o nábytek, peřiny, a některé
další cenné věci. Snažili se je zachránit před plameny. Zúčastnění měli za
to, že v domě už nikdo nezůstal, a že
všechny hodnotné věci už stačili vynést ven, když vtom to přišlo…
V prvním patře budovy se pojednou otevřelo okno a v něm se objevil pětiletý synáček majitele domku.
V probíhajícím shonu na něho všichni zapomněli…
Otec chlapce se pro něj chtěl vrhnout zpátky do plamenů, ale přítomní
muži mu v tom zabránili. Přiskočil
tedy pod otevřené okno a mocným
hlasem zvolal na syna: „Skoč, skoč
dole!!!“ Chlapeček, kterého již stále
častěji zakrývala oblaka dýmu, mu
zoufalým hláskem odpověděl: „Ocko,
ja ťa nevidím!!!“ Táta na něj znova
zakřičel: „Ale já ťa vidím. A to stačí.
Skoč dole!!!“ Hned nato synek vyskočil a jeho táta ho šťastně zachytil
do napřažené náruče. Byl zachráněn.
Otec Anton uzavřel svoje kázání příměrem: „Boha také nevidíme, ale on
vidí nás. Je zapotřebí doufat v jeho po-

moc. On vždycky najde cestu z našich
nesnází...“
Kázání skončilo. Podíval jsem se
na manželku. Stejně jako já měla pojednou oči plné slz. Slova kněze mne
zasáhla v tom nejcitlivějším bodě. Šlo
o otázku důvěry v Boží pomoc. Byl
jsem dojat a současně rozpolcen. Jako
kdyby moje tělesná schránka zahrnovala dvě osobnosti. Ta jedna byla
věřící, ta druhá nadále podléhala pochybám. Moje zoufalství probuzené
kázáním teď dostoupilo vrcholu.
Praštil jsem vší silou pěstí do stolu a zlomeným hlasem jsem zakřičel:
„Bože, kdybych já měl takovou víru,
jakou měl ten chlapeček!!! Hned teď
bych běžel za doktory a křičel bych,
aby mne operovali co nejdříve!!! Proč
takovou víru nemám, proč jenom ji
nemohu mít?!“ Slzel jsem dojetím...
***
Naši hosté se za námi přišli rozloučit brzy po poledni. Za další čtyři hodiny mne už linkový autobus odvážel
do Nového Města na Moravě. Bylo mi
všelijak, jenom ne dobře.
V nemocnici jsem si následně
pobyl ještě celý měsíc. Po propuštění
jsem nastoupil do práce a koncem
září převzal funkci polesného se všemi novými povinnostmi.
V půlce října ukázalo CT vyšetření středový výhřez meziobratlové ploténky v oblasti bederní páteře
a tím i nezbytnost operativního řešení. Zmíněný zákrok jsem podstoupil
koncem listopadu v pražské vojenské
nemocnici ve Střešovicích.
Všechno díky Bohu dopadlo dobře
a počátkem března dalšího roku jsem
se mohl vrátit do práce. Musím přiznat, že bez víry v pomoc shůry bych se
ke zmíněné operaci vůbec neodhodlal.
Pán mě za mou důvěru odměnil tím
nejcennějším darem, vrátil mi zdraví.
***
I lékař Boris a jeho manželka byli
odměněni. Za devět měsíců po jejich
srpnové návštěvě u nás se jim narodila
krásná zdravá holčička...
Pavel Sztwiertnia
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Na viděnou!
Společně s orchestrem Police Symphony Orchestra nabídneme během dubna bezpečnou kulturu i v našem městysu.
Cesta ke kultuře je v posledním
roce trnitá a ne všechno dokáže zprostředkovat on-line prostor, ale i za
něj buďme vděční. Mladí hudebníci
z Police Symphony Orchestra (PSO)
z Police nad Metují se také nevzdávají a připravili projekt “Na viděnou!”
a než se budou moci se svými posluchači potkat tváří v tvář, rozhodli se
vstoupit do veřejného prostoru s novým typem kulturního vyžití. Tentokrát si dali za cíl oživit plakátovací
plochy speciálními plakáty, které vás
díky své interaktivní složce mohou
přenést do koncertních sálů.

Série plakátů totiž obsahují unikátní QR kódy, které budou výtvarně
zpracované. Pod každým z nich se
skrývá jiná skladba z koncertů Police
Symphony Orchestra a většina mobilních zařízení je umí intuitivně načíst.
Pokud kód načtete, uvidíte převážně
koncertní provedení skladeb, které
má orchestr takzvaně v šuplíku, s milými hosty jako jsou například Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův smíšený sbor, Balet Národního divadla
a mnoho dalších.
Potkat se s plakáty bude možné
od dubna ve městech a obcích, která

se připojí k projektu “Na viděnou!”.
Pro zpříjemnění procházky pak bude
stačit mobilní telefon, v něm přístup
k internetu a volba trasy tak, abyste
objevili všechny hudební dárky, které
pro Vás Police Symphony Orchestra
připravil. Variant “hrajících plakátů” je hned několik a nabídnou Vám
i u nás v městysu Jimramov sice zaznamenanou, ale přesto vlastně živou
kulturu.
Tak Na viděnou!
www.policesymphonyorchestra.cz/
navidenou

Zamlžují se vám brýle, protože si je zadýcháváte skrze roušku?
Zkuste tuhé mýdlo. Na skla obyčejným mýdlem udělejte z obou stran
skel dvě čárky do kříže a rozetřete je
flanelovým hadříkem nebo mikrovláknovou utěrkou. Vytvoří se film
a brýle by se neměly tolik mlžit.
Pomůže i pěna na holení. Naneste
na brýle malé množství pěny na holení a papírovým kapesníkem nebo pomocí hadříku brýle vyleštěte dosucha.
Ochranná vrstva, která se na sklech
vytvoří, také brání mlžení brýlí.
Roušku až k očím a brýle níž. Ač-

koli by se v době rouškové mohlo
zdát, že nošení brýlí je nevýhoda, je to
přesně naopak. Jakékoli brýle mohou
totiž částečně eliminovat přímý zásah kapének, v nichž se virus přenáší.
Abyste se co nejvíc chránili, je dobré nasadit roušku co nejblíže k očím
a brýlemi si ji na nose překrýt. Brýle
tvoří určitou fyzickou bariéru pro kapénky, které tak mají mnohem menší
šanci dostat se na povrch oka a odtud
do organismu. Proto je lepší, když
jsou brýle větší a co nejvíce přiléhají

k obličeji. Je důležité během nošení
roušek omezit také co nejvíce sahání
na obroučky.
Brýle vás sice chrání, ale zároveň na
nich ulpívají různé nečistoty a také viry.
Proto je musíte po návratu domů řádně
vyčistit. Na to vám postačí teplá voda
a mýdlo – může být tuhé i tekuté, ale
nejlépe desinfekční, vhodný je i odmašťovací prostředek na nádobí nebo alkoholový čistič skel. Následně brýle osušte
papírovou utěrkou nebo hadříkem.
Zdroj Facebook
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Letošní Tříkrálovou sbírku podpořila především ochota druhých
pomáhat v nelehkých dnech
Tisková zpráva ze dne 12. 2. 2021
Tříkrálová sbírka roku 2021 skončila o týden později, než bývá zvykem
v tradičních časech, a to v neděli 24.
ledna. K tomu, aby se dárci dozvěděli
její konečný výsledek, byly potřeba ještě necelé tři týdny navíc, kdy docházelo
ke sčítání statických kasiček umístěných v obcích žďárského okresu.
Celkem bylo rozdáno 320 kasiček.
V nich po rozpečetění nalezli organizátoři sbírky a představitelé jednotlivých obcí úctyhodných 1 909 264
Kč. Online koleda na www.trikralovasbirka.cz, která trvá i nadále až do
30. 4. 2021, přinesla službám žďárské
Charity 533 108 Kč (stav k 12. 2.).
Přestože letošní výtěžek zaznamenal
oproti letům předchozím pokles, je
finální výsledek ohromující i vzhledem k omezením, ke kterým došlo
v reakci na dodržování vládou vydaných nařízení a pokynů Charity Česká republika, jejichž cílem bylo ochránit zdraví jak koledníků, tak i dárců.
„Začátkem ledna bylo rozhodnuto,
že se kontaktní koleda v ulicích obcí
neuskuteční. Celá sbírka se tak během
několika dní musela zrealizovat v třetí
připravované variantě, která tuto kampaň umožňovala pouze se statickými
kasičkami bez tradičních zvyků. Přesunuta byla současně i do online prostoru,“ upřesňuje Mgr. Michaela Kuchtová, koordinátorka pro oblast okresu Žďár nad Sázavou. Úkolem tříkrálových asistentů a všech podporovatelů z celého okresu, kteří dobrovolně
pomáhají při realizaci největší sbírkové kampaně v České republice, bylo
počátkem měsíce ledna co nejrychleji
vyjednat umístění tříkrálových pokladniček na veřejně přístupných místech v obcích žďárského okresu. To se
během několika dní úspěšně podařilo.
„Letošní sbírka je pro mě velmi intenzivní. Během sbírky jsem viděla obrovskou vůli a chuť pomoci naší Charitě
i v době celosvětové pandemie. Někteří
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z našich asistentů prožívali velmi smutné období, i přesto své poslání vykonali
a podpořili naše služby skutky, které
nám pomohou jít dále. Někdy jsem
ztrácela i slova, protože jsem si uvědomila, jak v některých lidech je tato
královská tradice hluboce zakořeněná.
Osobně to beru jako závazek být těmto
lidem v rámci svých možností dobrou
koordinátorkou. Oni jsou totiž jedineční,“ doplňuje Michaela Kuchtová.
Kde pomůže výtěžek letošního ročníku?
Do roku 2021 vstoupily mnohé
neziskové organizace, poskytující sociální, zdravotní, prorodinné služby,
služby prevence a další, s obavami,
jak se budou nastávající měsíce vyvíjet. Bohužel už nyní jsou známy první informace o výsledcích dotačních
řízení části donátorů, které ukazují,
že jimi poskytnuté finanční prostředky jsou nedostatečné a mnohdy na
nižší úrovni než v minulém roce. Je
tedy velmi pravděpodobné, že finance získané z Tříkrálové sbírky podpoří provoz jednotlivých zařízení,
které poskytují služby těm, kteří je
potřebují a bez nichž se neobejdou.
Poděkování ředitelky Oblastní
charity Žďár nad Sázavou
„Ráda bych poděkovala všem, kteří
jakýmkoliv způsobem podpořili letošní
mimořádnou Tříkrálovou sbírku. Ať

už se jedná o naše dobrovolné spolupracovníky – tříkrálové asistenty v jednotlivých městech a obcích, kteří nám
pomáhali s umisťováním tříkrálových
pokladniček na veřejná místa, s propagací mimořádné Tříkrálové sbírky,
a kteří pružně a dle možností reagovali na nastalou situaci. Velké díky patří
starostům obcí a kněžím, kteří s námi
také velmi vstřícně spolupracovali.
Díky všem, kteří umístili tříkrálové pokladničky ve svých provozovnách. Díky
všem dárcům, kteří to měli letos náročnější, protože si nás museli sami najít
a svůj příspěvek donést na určené místo
či darovat prostřednictvím on-line koledy. Zároveň děkuji také všem, kteří se
zapojili do naší tříkrálové benefice na
sociálních sítích. V neposlední řadě patří moje velké poděkování i mým kolegyním, koordinátorce Tříkrálové sbírky
Michaele Kuchtové a pracovnici propagace Lence Šustrové, pro které byla
letošní Tříkrálová sbírka též náročnější
než ty předešlé. Díky vám všem,“ vzkazuje závěrem ředitelka žďárské Charity, Ing. Jana Zelená.
Tříkrálovou sbírku letošního
roku je možné mimořádně podpořit i nadále až do 30. 4. 2021, a to
přes webovou stránku www.trikralovasbirka.cz. Nutné je zde uvést název Charity či obce nebo PSČ, aby se
finance dostaly zpět do našeho regionu. Děkujeme!

Kontakt na koordinátorku Tříkrálové sbírky
Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Mgr. Michaela Kuchtová
tel.: 777 755 444
e-mail: michaela.kuchtova@zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou
www.zdar.charita.cz
fb: @ochzr
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Inzerce
Práce prováděné na živnostenský list:
dovoluji si Vás oslovit s nabídkou lesnických prací, které nabízím pro obce i občany.
Těším se na případnou spolupráci.
•
•

Kácení harvestorem Timberjack 1270B, ideální hmota do 2 m3, průřez kmene 60 cm.
Svoz hmoty traktorovou vyvážečkou.

Kácení včetně svozu účtuji 350 Kč za m3 do vzdálenosti 100 metrů. Cena za m3 se dále odvíjí
od terénu a druhu porostu.
Je možné se dohodnout na odkupu vykácené kulatiny.
Po domluvě přijedu na místo, kde dohodneme konkrétní podmínky.
V případě zájmu a poskytnutí bližších informací volejte na můj telefon 737 440 545.
Kontakty:
Mobil: 737 440 545
E-mail: vlasta.soukal@seznam.cz
IČO: 07536011
Těším se na spolupráci
s pozdravem Vlastimil Šoukal

Pracovní výpomoc v chalupě Huty
Pronajmu
byt 70 m²
v Jimramově.

Bližší informace
na tel. číslo
720 949 614.

Hledáme na výpomoc 2 pracovníky
(ideálně pár muže a ženu) pro práci na
chalupě, která má 20 lůžek a slouží ke
krátkodobým pronájmům hostů na víkend či na týdenní pobyt. Náplň práce je
převzetí chalupy od hostů, kteří z pobytu odjíždějí, úklid, povlečení postelí atd.
Předání nastupujícím hostům.
Vhodné na DPP.
Chalupa se nachází v Novém Jimramově.
Tel. kontakt: Krásová Lenka, 732 25 17 43.
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