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Jimramovský zpravodaj
Jimramovský zpravodaj

3/2021

Zápis č. 1/2021 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov 
konaného dne 22. 4. 2021 v sokolovně v Jimramově.

Přítomni:  Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmá-
nek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Hrdlička Radek, Just Jiří, 
Mgr. Křížová Věra, Ing. Lorencová Ivana, Matýsek  Miroslav, 
Pachovská Dana, Ing. Petr Jan, Sedláková Petra, Vojta Petr  (13)

Omluveni: MgA. Frömmel Václav,  Petrásová Renata       (2)

Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastupi-
telstvo je usnášeníschopné.

1. Schválení programu jednání
Pan starosta navrhl doplnění programu jednání před bod 
„Rozpočtové opatření číslo 2“:
- Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova 

ČR 
Na základě písemného požadavku pana MgA. Frömmela byly 
doplněny na program jednání tyto body:
- Vhodnější umístění Z-Boxu Zásilkovna
- Žádost spolku Za Jimramov o souhlas s umístěním bron-

zové dlažební kostky do chodníku před domem č. p. 73 
v Jimramově

Paní Sedláková navrhla doplnit bod:
- Parkování nepojízdných automobilů a autovraků na obec-

ních pozemcích

Doplnění výše uvedených bodů jednání bylo schváleno. 
13-0-0

Program jednání byl doplněn o výše uvedené body a bylo 
upraveno pořadí projednávání:
1.  Schválení programu jednání
2.  Volba ověřovatelů zápisu
3.   Zpráva o činnosti fi nančního výboru za rok 2020

4.   Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2020
5.   Osadní výbor Trhonice
6.   Nákup pozemků 
7.   Přeprava kontejnerů na odpad                            
8.   Oprava WC v obecním domě v Ubušíně
9. Podání žádosti o dotaci na opravu WC v obecním domě 

v Ubušíně
10. Žádost o fi nanční podporu na sportovní přípravu
11. Podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny na projekt ma-

lého kalového hospodářství na ČOV Jimramov
12. Žádost o dotaci na posílení vodních zdrojů a zkapacitně-

ní vodovodu v Jimramově
13. Stavební úpravy č. p. 39 v Jimramově
14. Žádost o prominutí stočného
15. Oprava lávky přes Svratku za Žabárnou      
16. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venko-

va ČR 
17. Rozpočtové opatření číslo 2
18. Stavební úpravy části objektu měšťanského domu č. p. 41
19. Obecně závazná vyhláška Městyse Jimramov o místním 

poplatku z pobytu
20. Bezúplatný převod pozemků Úřadu pro zastupování stá-

tu ve věcech majetkových
21. Zrušení přepážky na poště v Jimramově                            
22. Vhodnější umístění Z-Boxu Zásilkovna
23. Žádost spolku Za Jimramov o souhlas s umístěním bron-

zové dlažební kostky do chodníku před domem č. p. 73 
v Jimramově

24. Parkování nepojízdných automobilů a  autovraků na 
obecních pozemcích

25. Různé                                                                                                 
Byl schválen program jednání. 13-0-0
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2. Volba ověřovatelů zápisu
 Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni paní Mgr. Jaro-

slava Bartošová a pan Zdeněk Bureš.    11-0-2
Zdrželi se: Mgr. Bartošová, p. Bureš

3. Zpráva o činnosti fi nančního výboru za rok 2020
 Paní Pachovská, předsedkyně fi nančního výboru, před-

nesla zprávu o  činnosti fi nančního výboru za rok 2020. 
Ing. Lorencová vznesla dotaz, zda už je znám výsledek 
hospodaření za 1. čtvrtletí letošního roku pro porovnání 
se stejným obdobím loňského roku. Výsledek ještě není 
znám, bude zpracováno a zasláno zastupitelům. Zastupi-
telstvo schválilo zprávu o činnosti fi nančního výboru za 
rok 2020. 12-0-1

Zdržela se: p. Pachovská  

4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2020
 Pan Vojta, předseda kontrolního výboru, přednesl zprávu 

o činnosti kontrolního výboru za rok 2020. Zastupitelstvo 
schválilo zprávu o  činnosti kontrolního výboru za rok 
2020. 12-0-1

 Zdržel se: p.Vojta 

5. Osadní výbor Trhonice
 Zastupitelé rozhodli o zřízení osadního výboru v místní 

části Trhonice. Bylo navrženo toto složení osadního výbo-
ru:

 Ing. Zora Gregorová, Trhonice 8 
 Poul Radek, Trhonice 3
 Doleželová Pavla, Trhonice 39
 Gregorová Marie, Trhonice 7
 Gregor Michal, Trhonice 7 13-0-0
 Za předsedkyni osadního výboru Trhonice byla navržena 

a schválena Ing. Zora Gregorová, Trhonice 8,  které byla 
schválena odměna ve výši 600,-Kč/měsíc od 23. 4. 2021.            

13-0-0
6. Nákup pozemků
a) Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup pozemku p. č. 

825/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 35 
m2 v k. ú. Trhonice, který vzniká na základě GP 291, 598-
86/2019, od podílových spoluvlastníků, **** a MI Estate 
s.r.o., Roháčova 188/37, Praha Žižkov, ve výši jejích podílů 
za cenu 190,- Kč/m2, celkem 6 650 Kč. 13-0-0

b) Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup pozemků p. č. 
870/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 223 m2, p. 
č. 870/3 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 169 m2, 
p. č. 870/4 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 65 m2 
a p. č. 874/2 trvalý travní porost o výměře 1313 m2 v k. ú. 
Sedliště u Jimramova od **** za cenu 50,- Kč/m2,  to je 
celkem 1770 m2 za cenu 88 500 Kč. 13-0-0    

c) Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup pozemků p. č. 
868 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 165 m2, p. č. 
869/1 trvalý travní porost o výměře 1018 m2, p. č. 902/1   
ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2, p. č.  902/27 ostatní 
plocha, silnice o výměře 65 m2 a p. č. 904/4 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 85 m2 v k. ú. Sedliště u Ji-
mramova od **** za cenu 50,- Kč/m2, to je celkem 1 350 
m2 za cenu 67 500 Kč. 13-0-0

d) Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup pozemku p. č. 
54/2 zahrada o výměře 8 m2 v k. ú. Jimramov, který vzniká 
na základě GP č. 574-136/2018, od **** za cenu 190,- Kč/
m2, to je celkem 1 520 Kč. 13-0-0

e) Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup pozemků p. č. 925 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 169 m2 a p. č. 936 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 50 m2 v k. ú. Jimra-
mov od **** za cenu 50,- Kč/m2, to je celkem 219 m2 za 
cenu 10 950 Kč. 13-0-0

7. Přeprava kontejnerů na odpad
 Pan starosta seznámil zastupitele se současným stavem, 

kdy technická kontrola automobilu LIAZ již končí. Je mož-
nost využít služeb ZD Sněžné, ale jenom dočasně, které by 
zajišťovalo odvoz kontejnerů 1x týdně, ale mimo země-
dělskou sezónu. Pan starosta navrhl vrátit se k projednání 
možnosti nákupu traktoru s přívěsem na kontejnery, kte-
rý má i další využití. Pan Vojta zdůraznil, že termín tech-
nických kontrol u nákladních automobilů se posouvá, ale 
při jakékoliv nehodě za vše ručí řidič. Pan starosta podal 
návrh schválit realizování výběrového řízení na pořízení 
traktoru o výkonu 86 kW s čelním nakladačem a nosičem 
kontejnerů, který by nahradil dosluhující automobil LIAZ. 
Cena do 2 milionů Kč bez DPH. 9-0-4

 Zdrželi se: Mgr. Křížová, Ing. Lorencová, 
p. Hejtmánek, p. Matýsek 

8. Oprava WC v obecním domě v Ubušíně
 Ze dvou oslovených fi rem předložila společnou nabídku fi r-

ma Golas Martin + Čupr Alois za cenu 824 557,08 Kč. Pan 
starosta podal návrh objednat stavební práce u fi rmy Golas 
Martin a Čupr Alois za celkovou cenu 824 557,08 Kč. 

10-0-3
Zdrželi se: p. Hrdlička, p. Just, Ing. Lorencová

9. Podání žádosti o dotaci na opravu WC v obecním domě 
v Ubušíně

 Zastupitelé projednali možnost podání žádosti na akci 
„Oprava WC v obecním domě v Ubušíně“ o dotaci z Kraje 
Vysočina z programu „Obnova venkova Vysočiny 2021“. 
Minimální výše dotace na jeden projekt je 30 000,-Kč, ma-
ximální výše dotace požadovaná na jeden projekt je 100 
000,-Kč, minimální podíl příjemce dotace  je 40 % celko-
vých nákladů projektu. Projekt se může realizovat do 31. 
12. 2021. Žádost se podává do 25. 6. 2021.  Zastupitelé roz-
hodli o podání žádosti o dotaci. 12-0-1

Zdržel se: p. Just

10.  Žádost o fi nanční podporu na sportovní přípravu  
 Zastupitelé projednali žádost pana Jaroslava Jóna, trenéra 

Lady Vondrové, o fi nanční podporu na její sportovní pří-
pravu pro rok 2021. Ing. Lorencová vznesla připomínku, 
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že v jejich prezentacích nebyl uváděn Jimramov, bylo by 
vhodné uvést zmínku o Jimramovu. Zastupitelé rozhodli 
poskytnout fi nanční dar ve výši 40 000,-Kč a uzavřít daro-
vací smlouvu. 13-0-0

11. Podání žádosti o  dotaci z  Fondu Vysočiny na projekt 
malého kalového hospodářství na ČOV Jimramov

 Zastupitelé projednali možnost podání žádosti o  dotaci 
z Kraje Vysočina týkající se programu „Projektová přípra-
va ve vodním hospodářství 2021, podprogram odvádění 
a čištění odpadních vod. Maximální výše dotace požado-
vaná na jeden projekt je 300 000,-Kč, minimální podíl pří-
jemce dotace je 35 % celkových nákladů. Projekt musí být 
ukončen nejpozději do 31. 10. 2022.  Žádost o dotaci se 
podává do 6. 5. 2021. Zastupitelé rozhodli o podání žádos-
ti o dotaci na akci „ Doplnění MKH na ČOV Jimramov 
– zpracování PD“ od fi rmy AQUA PROCON za cenu 665 
000,-Kč bez DPH. Jedná se o  projektovou dokumentaci 
pro provádění stavby a zadání stavby zhotoviteli. 13-0-0   

12. Žádost o dotaci na posílení vodních zdrojů a zkapacit-
nění vodovodu v Jimramově

 V loňském roce byla naše žádost o dotaci na posílení vod-
ních zdrojů a zkapacitnění vodovodu v Jimramově minis-
terstvem zemědělství zamítnuta.  Zastupitelé rozhodli po-
dat v letošním roce znovu žádost o dotaci na ministerstvo 
zemědělství. Celkové rozpočtové náklady jsou ve výši 32 
861 000,-Kč bez DPH. 13-0-0

13.  Stavební úpravy č. p. 39 v Jimramově
 Na základě návrhu rady byly osloveny 2 fi rmy na podání 

nabídky na akci  “Stavební úpravy č. p. 39 v Jimramově“. 
Radou byla zastupitelům doporučena ke schválení nabíd-
ka fi rmy Šenkýř + Čupr za celkovou cenu 535 075,26 Kč.  
Zastupitelé o návrhu rady hlasovali. 12-0-1

Zdržel se:  p.Vojta

14. Žádost o prominutí stočného
 Zastupitelé projednali žádost fi rmy Buzzing Green Lines 

s.r.o. o prominutí platby stočného za rok 2020 z důvodu 
poškození ventilu. Jedná se o částku 121 112,29 Kč včetně 
DPH. Voda, která unikla poškozeným ventilem, prokaza-
telně nenatekla do splaškové kanalizace, ale došlo k jejímu 
vsáknutí. 11-0-2

Zdržely se: p. Sedláková, Mgr. Bartošová

15. Oprava lávky přes Svratku za Žabárnou 
 Vzhledem k havarijnímu stavu současné lávky přes řeku 

Svratku za Žabárnou byly osloveny následující tři fi rmy 
k podání nabídky na vypracování projektové dokumenta-
ce. Jedná se o fi rmy: 
- Ing. Josef Pohanka, Nové Veselí
- RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Ing. 

Vít Rybák
- Ateliér Bening, s.r.o., Ing. Ondřej Svoboda

 Nejnižší nabídnutá cena byla od fi rmy Ing. Josefa Pohanky 
66 550,-Kč včetně DPH.  Zastupitelé rozhodli zadat vypra-
cování projektu s rozpočtem Ing. Josefu Pohankovi. 

13-0-0

16. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje ven-
kova ČR 

 Zastupitelé projednali Dohodu o poskytnutí dotace z Pro-
gramu rozvoje venkova ČR mezi Státním zemědělským in-
tervenčním fondem a Městysem Jimramov na akci „Staveb-
ní a terénní úpravy ZŠ Jimramov“. Celkové výdaje projektu 
činí 3 259 486,-Kč, celková výše přiznané dotace činí 1 983 
211,-Kč. Starosta podal návrh na uzavření dohody o  po-
skytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR. 13-0-0

 Zastupitelé rozhodli následně vyzvat stavební společnost 
V&K, s.r.o., k zahájení prací. 13-0-0  

17.  Rozpočtové opatření č. 2
 Zastupitelé projednali a  schválili rozpočtové opatření 

Městyse Jimramov č. 2. 13-0-0

18. Stavební úpravy části objektu měšťanského domu č. p. 
41

 Z důvodu zamítnutí  žádosti NPÚ Telč o dotaci z Hava-
rijního programu na akci“ Stavební úpravy části objektu 
měšťanského domu č. p. 41 - Jimramov“  se  tato akce ne-
bude realizovat.  Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

19. Obecně závazná vyhláška Městyse Jimramov o místním 
poplatku z pobytu

 Zastupitelé pojednali návrh Obecně závazné vyhlášky 
Městyse Jimramov č. 1/2021 o místním poplatku z poby-
tu. Starosta podal návrh na zvýšení poplatku ze součas-
ných 15,-Kč/den na  částku 20,-Kč/den. 13-0-0

 Starosta podal návrh schválit Obecně závaznou vyhlášku 
Městyse Jimramov č. 1/2021 o místním poplatku z poby-
tu. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 
3/2019 o místním poplatku z pobytu ze dne 1. 1. 2020. 

13-0-0

20. Bezúplatný převod pozemků Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových

 Starosta podal návrh schválit bezúplatný převod pozemků 
z majetku Městyse Jimramov do majetku Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetkových: p. č. 902/9, p. č. 
902/16 a p. č. 902/25 vše v k. ú. Sedliště u Jimramova, dále 
p. č. 1263/28, 1223/22 v k. ú. Jimramov.

 Zastupitelé rozhodli o bezúplatném převodu výše uvede-
ných pozemků do majetku Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. 13-0-0

21. Zrušení přepážky na poště v Jimramově
 Zastupitelé byli seznámeni s  dopisem na vedení České 

pošty do Brna s  žádostí o  zachování dvou přepážek na 
poště v Jimramově a nesnižování úrovně služeb občanům. 
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Sázíme budoucnost v Trhonicích
K  činnosti mlýna vždy patřila 

a stále patří i péče o přírodu a okolní 
polnosti. Proto jsme na jižním svahu 
květnaté louky nad mlýnem za přís-
ných protiepidemických opatření 
a navzdory aprílovému počasí vysáze-

li 85 ovocných stromů (švestky, jablo-
ně, hrušně, třešně a několik ořešáků). 
Turisté se mohou těšit na stín nové 
ovocné aleje během procházek do ne-
dalekého Jimramova a my už se těší-
me na náplň do buchet a  zavařenin. 

Děkujeme ze srdce všem kamarádům 
a  sousedům za pomoc s  výsadbou. 
Děkujeme i Státnímu fondu životního 
prostředí za fi nanční podporu.

Gabriela Horčíková 
mlýn Trhonice

Vedení pošty žádosti nevyhovělo z důvodu, že  z dlouho-
dobého hlediska je pošta Jimramov pod hranicí standard-
ního vytížení provozu, z tohoto důvodu došlo k 1. 3. 2021 
k optimalizaci této pobočky. Zastupitelé vzali tuto infor-
maci na vědomí.

22. Vhodnější umístění Z-Boxu Zásilkovna
 Pan MgA. Frömmel podal písemně návrh na jiné umístění 

Z-Boxu Zásilkovna na jiném vhodném místě než u dět-
ského hřiště. Po diskusi zastupitelů bylo rozhodnuto na-
vrhnout fi rmě Zásilkovna umístění  Z-Boxu Zásilkovny 
na ulici Ubušínské před č. p. 67, Jimramov-Benátky. 

13-0-0

23. Žádost spolku Za Jimramov o  souhlas s  umístěním 
bronzové dlažební kostky do chodníku před domem č. 
p. 73 v Jimramově

 Zastupitelé projednali žádost spolku Za Jimramov o sou-

hlas s umístěním bronzové dlažební kostky do chodníku se 
jménem židovského obchodníka Františka Reinera před 
jeho bývalý obchod - Dům módy - v č. p. 73 v Jimramově 
a jeho následné veřejné odhalení dne 14. května 2021. Ve-
likost bronzové dlažební kostky je 10 x 10 cm. Zastupitelé 
souhlasí. 13-0-0

24. Parkování nepojízdných automobilů a  autovraků na 
obecních pozemcích

 Paní Sedláková podala návrh na oslovení majitelů nepo-
jízdných automobilů a autovraků, aby je odstranili z obec-
ních pozemků. Zastupitelé rozhodli oslovit majitele nepo-
jízdných automobilů a autovraků, aby je odstranili z obec-
ních pozemků. 13-0-0

25. Různé
 Ve 21.00 hod. skončilo jednání ZM Jimramov. 
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Výsledky rozboru pitné vody
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Blahopřání 

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

  2.  6. 2021 p. Ludmila Dvořáková, Trhonice 75 let
  3.  7. 2021 p. Roman Konvalinka, Jimramov 50 let
  8.  7. 2021 p. Jana Kubíková, Jimramov 91 let
30.  7. 2021 p. Marta Vraspírová, Jimramov 83 let
  4.  8. 2021 p. Hana Šedá, Jimramov  80 let
25.  8. 2021 p. Zdeněk Samek, Benátky  75 let
  5.  9. 2021 p. Jiřina Karásková, Sedliště  81 let
  7.  9. 2021 p. Anna Kubíková, Benátky  75 let
  9. 9. 2021 p. Adolf Pražan, Jimramov  84 let
23.  9. 2021 p. Miloslav Karafi át, Jimramov 60 let
25.  9. 2021 p. Věra Tobiášová, Sedliště  85 let  
26. 9. 2021 p. Marie Pánková, Jimramov 94 let

Kdy pouhýma očima uvidíte letět Mezinárodní kosmickou stanici nad Jimramovem?
Výstavba dosud největší kosmické 

stanice zvané ISS (International Spa-
ce Station) na oběžné dráze kolem 
Země započala 20. listopadu 1998 vy-
puštěním ruského modulu Zarja (na 
pravém obrázku dole), ke kterému 6. 
prosince téhož roku dopravil americ-
ký raketoplán Endeavour modul Uni-
ty (na pravém obrázku nahoře). Oba 
moduly se spojily a v průběhu času se 
k  nim přidávaly další. V  současnosti 
má stanice rozpětí 108,4 metru a dél-
ku 74 metrů. Celkový vnitřní přetla-
kový objem stanice činí téměř 1000 
m³ a hmotnost dosahuje 450 tun. Pro 
všechny moduly je potřeba mnoho 
energie, která se získává z fotovoltaic-
kých článků o  energetickém výkonu 
110 kW. Od 2. listopadu 2000, kdy na 
stanici vstoupila první stálá posádka, je 
tato trvale obydlena. Velké vnější roz-

měry stanice a dobrá odrazivost světla 
od tohoto vesmírného kolosu zapříči-
ňují, že při nočních přeletech je stanice 
nepřehlédnutelná. Tedy pokud obloha 
není zatažená mraky.  Stanice se pohy-
buje ve výšce kolem 400 km. 

Dále je popsán způsob, jak získat 
na následujících deset dnů předpo-
věď časů přeletů ISS nad Jimramo-
vem s  přesností na sekundy. Zároveň 
je možné získat předpovědi i na další 
desetidenní intervaly, ale bez záru-
ky. Kosmický let totiž může provázet 
mnoho faktorů ovlivňujících předpo-
kládanou dráhu stanice. K popsanému 
získání předpovědi je třeba připojení 
na internet a  zadání adresy  https://
www.heavens-above.com, kde heavens 
je anglický výraz pro nebesa a je to také 
jeden z výrazů pro oblohu, above je an-
glická předložka s českým významem 

nad.  Volný překlad tedy zní nebe nade 
mnou.

Po zadání této adresy do vyhleda-
vače klikněte a objeví se vám základní 
nabídka. V odstavci Nastavení klikněte 
na nabídnutý odkaz Změnit pozorova-
cí místo. V následném Výběru polohy 
do řádku Zadejte název místa: vepište 
Jimramov. Rolujte níže a kliknutím na 
Aktualizovat tuto lokalizaci potvrdíte. 
Vrátíte se na úvodní stránku a  v  od-
stavci Družice klikněte na Mezinárodní 
vesmírná stanice (ISS). Objeví se níže 
uvedená tabulka (ta zde uvedená je 
pouze příklad, protože tento text vzni-
kal v polovině května, proto se mohou 
pozdější data lišit) s desetidenní před-
povědí přeletů ISS nad Jimramovem. 
Bude-li tabulka prázdná, znamená to, 
že v příštích deseti nocích ISS nad Ji-
mramovem nepoletí.
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Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) - Viditelné přelety

Hledáno od: 28. června 2021 0:00

Hledáno do: 8. července 2021 0:00

Oběžná dráha: 417 x 422 km, 51,6° (Epocha: 19 května)

Datum Jasnost
(mag)

Začátek Nejvyšší bod Konec Typ přeletuČas Alt. Az. Čas Alt. Az. Čas Alt. Az.
30 6 -1,7 3:24:20 11° J 3:26:21 17° JV 3:28:35 10° V viditelný

01 7 -1,3 2:38:25 11° JV 2:38:58 11° JV 2:39:56 10° VJV viditelný

02 7 -2,8 3:25:22 16° JJZ 3:27:36 35° JJV 3:30:43 10° V viditelný

03 7 -2,4 2:39:21 22° JJV 2:40:06 24° JV 2:42:54 10° V viditelný

04 7 -1,7 1:53:17 16° JV 1:53:17 16° JV 1:54:54 10° V viditelný

04 7 -3,7 3:26:12 14° ZJZ 3:29:01 69° JJV 3:32:23 10° VSV viditelný

05 7 -3,5 2:40:06 30° JJZ 2:41:26 50° JJV 2:44:43 10° VSV viditelný

06 7 -3,0 1:53:56 35° JV 1:53:56 35° JV 1:57:00 10° V viditelný

06 7 -3,6 3:27:10 10° Z 3:30:32 74° SSZ 3:33:55 10° VSV viditelný

07 7 -1,8 1:07:44 19° VJV 1:07:44 19° VJV 1:09:10 10° V viditelný

07 7 -3,8 2:40:38 20° ZJZ 2:42:53 90° JJZ 2:46:16 10° VSV viditelný

V  tabulce obsahuje první sloupec 
datum přeletu nad Jimramovem. Klik-
nutím na datum získáte grafi cké zobra-
zení přeletu.

Jak výrazná bude ISS na obloze, 
přibližuje druhý sloupec. Paradoxně 
čím nižší, tedy zápornější hodnota se 
v něm vyskytuje, tím zřetelnější přelet 
bude. 

V  kolik hodin se stanice objeví, 
v jaké výšce a nad kterým obzorem co 
do světové strany to popisují sloupce 
pod záhlavím Začátek. Další tři sloup-
ce Nejvyšší bod popisují okamžik, kdy 
a kde stanice dosáhne vrcholu své drá-
hy, a další tři sloupce se záhlavím Ko-
nec popisují závěr přeletu.

Pro majitele chytrých telefonů 

existuje celá řada obdobných aplikací, 
např. ISS Detector.

Nyní nezbývá než si přát, aby ve 
vámi vybranou noc nebylo nebe nad 
Jimramovem zatažené mraky.

RNDr. Jiří Prudký
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Očkování na Vysočině
Vážení čtenáři, 
stále ještě považuji za důležité sdí-

let s  Vámi v  rámci nabídnutého pro-
storu informace o očkování proti CO-
VID-19. Vedle pěti očkovacích míst 
zřizovaných krajskými nemocnicemi 
se koncem dubna očkování v Kraji Vy-
sočina rozšířilo o další místa na celko-
vých 12. 

REGISTRACE
Od 14. dubna 2021 se mohou na 

očkování registrovat občané ve věku 
65+. Přihlásit se mohou přes webovou 
stránku registrace.mzcr.cz, následně je 
třeba vyčkat na zaslání tzv. zvací SMS 
s  ověřovacím kódem PIN2, který je 
nutný pro rezervaci očkování, tedy vy-
brání konkrétního data a času. Termíny 
očkování jsou registrovaným osobám 
přiřazovány postupně podle věku. 

REZERVACE/OBJEDNÁNÍ
Po doručení tzv. zvací SMS s ově-

řovacím kódem PIN2 je dobré bez 
zbytečných odkladů provést výběr 
nabízeného termínu a času pro očko-
vání. Rezervaci/objednání proveďte 
přes webovou stránku reservatic.com/
ockovani. Současně s potvrzeným ter-
mínem Vám systém automaticky vy-
generuje i datum druhé návštěvy pro 
aplikaci druhé dávky vakcíny. Tento 
termín si prosím pečlivě poznamenej-
te a dodržte jej. 

OČKOVÁNÍ
Během měsíce dubna bude na 

Vysočinu dodáno každý týden 12 
870 dávek vakcíny Pfi zer/BioNTech, 
nepravidelně v  mnohonásobně niž-
ším objemu přicházejí očkovací lát-
ky Moderna a  AstraZeneca. Posled-
ní jmenovaná je dodávána přímo do 
ordinací praktických lékařů. Na mě-
síc květen ministerstvo zdravotnic-
tví avizuje mírné navýšení dodávek 
vakcíny Pfi zer/BioNTech, týdně by 
mělo na Vysočinu dorazit zhruba 15 
tisíc dávek očkovací látky. Vzhledem 
k tomu, že ministerstvo zdravotnictví 
rozhodlo o  posunutí aplikace druhé 

dávky u  nově očkovaných klientů, 
zrychlilo se očkování první dávkou. 
Očkovací centra krajských nemoc-
nic v dubnu každý týden proočkova-
la jednotlivě 2,5 až 3 tisíce lidí, tedy 
veškerou dodanou týdenní zásobu 
vakcíny. Současně probíhá i  očková-
ní druhé dávky vakcíny. Dovolím si 
také dvě důležitá upozornění, která 
očkování v  centrech velice usnadní 
a urychlí. Chroničtí pacienti musí mít 
s  sebou lékařskou zprávu potvrzující 
jejich stav (nezáleží na datu vystave-
ní a  postačí i  kopie). Bez této lékař-
ské zprávy bohužel hrozí, že nebudou 
ve stanovený čas očkováni. Pokud je 
to možné, přineste si s sebou také už 
vyplněný Dotazník před očkováním, 
k dispozici je na www.ockovanivyso-
cina.cz, a  to přímo vyplnitelný/inter-
aktivní nebo ve verzi pouze pro tisk. 
Pro plynulý průběh očkování je důle-
žité dodržet objednaný čas, stačí přijít 
10 minut před termínem.  

OČKOVACÍ CENTRA
Očkování veřejnosti organizované 

v  centrech pod hlavičkou krajem zři-
zovaných nemocnic:
- Očkovací centrum KD Máj Pelhři-

mov
- Očkovací centrum Jihlava, Hruško-

vé Dvory
- Očkovací centrum, KD Fórum, 

Třebíč
- Očkovací centrum Nemocnice Ha-

vlíčkův Brod
- Očkovací centrum Nemocnice 

Nové Město na Moravě
- Očkovací centrum, Sportovní hala 

Bouchalky, Žďár nad Sázavou

Další očkovací centra:
- Očkovací centrum Poliklinika Třešť
- Očkovací centrum Poliklinika Telč

Nová očkovací centra (postupné zapo-
jení do systému během dubna, května):
- Očkovací centrum Chotěboř
- Očkovací centrum Přibyslav
- Očkovací centrum Počátky
- Očkovací centrum Velké Meziříčí

Veškeré informace o  očkování 
v  Kraji Vysočina, o  očkovacích cent-
rech, statistiky a  avíza jsou průběžně 
zveřejňovány na www.ockovanivyso-
cina.cz. Případné dotazy na očkování 
je možné konzultovat každý den od 8 
do 20 hodin na informační lince Kraje 
Vysočina 564 602 602. Pokud nebudete 
s hovorem úspěšní, prosím, buďte trpě-
liví, případně telefonát opakujte. Dotazy 
nejen k očkování lze posílat také na e-
-mail: koronavirus@kr-vysocina.cz.

Očkovací centra zřizovaná na území 
Kraje Vysočina zásadně ovlivňují pro-
očkovanost obyvatel našeho regionu. 
Tak, jak přichází více vakcín, může být 
zvyšována jejich kapacita a  nabídnuto 
rychlé očkování velkému počtu osob. 
V polovině dubna centra nabízela volné 
termíny občanům s ročníkem narození 
1950, postupně jsou zváni učitelé, kteří 
nemohli využít dřívější termíny, např. 
z  důvodu nemoci, pokračuje očková-
ní chronických pacientů, revakcinace 
zdravotníků a  pracovníků sociálních 
služeb. Stále platí, že zásadním krité-
riem pro stanovení pořadí očkování 
je VĚK. Znamená to, že skupina 65+, 
která se k očkování mohla začít regist-
rovat 14. dubna, je zvána k objednává-
ní postupně. Ti, kteří se věkem blíží 70 
letům, byli zvací SMS s PIN2 obesláni 
v řádech dnů po registraci, nejmladší ze 
skupiny 65+ musí na svůj termín čekat 
trochu déle. Pokud někteří spoluobčané 
v kategorii především nad 70 čekají na 
vakcínu u  svého praktického lékaře, je 
možné, aby zvážili změnu registrace do 
očkovacího centra, kde je vyšší pravdě-
podobnost rychlejšího naočkování (po 
předchozím odhlášení od praktického 
lékaře). Výběr místa podání vakcíny 
– centra nebo ordinace praktického lé-
kaře – však stále zůstává svobodně na 
každém z Vás.

Děkuji Vám, že myslíte na své zdra-
ví a rozhodli jste se nechat očkovat. Je 
to pravděpodobně jediná cesta, jak se 
přiblížit k běžnému životu a strávit po-
kud možno trochu normální léto. 

Vítězslav Schrek, 
hejtman Kraje Vysočina
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Nakupování na internetu vyžaduje více obezřetnosti

Když je kraj partnerem obci

Policisté apelují na občany, aby 
byli při nakupování na internetu 
obezřetnější a  při placení prostřed-
nictvím internetového bankovnictví 
pozornější. 

S  přibývající oblíbeností online 
nákupů se zvyšuje také počet spácha-
ných podvodů. Obětí podvodníka se 
může stát jak kupující, tak i prodávající. 
K tomu, aby se člověk nenechal snadno 
napálit, by přitom v mnoha případech 
stačilo - řídit se doporučeními a  pre-
ventivními radami, nejednat unáhleně, 
při práci s novými aplikacemi se nejpr-
ve důkladně seznámit s  jejich ovládá-
ním a věnovat prováděným fi nančním 
operacím patřičnou pozornost. 

Poučit se každý může z  případů, 
které se již staly. Navíc je na nich možné 
velmi dobře prezentovat, jak k nim do-

Po celou dobu existence Kraje Vysočina má jeho vedení 
snahu pomoci v rámci svých možností obcím napříč celým 
regionem s fi nancováním rozvojových projektů i volnočaso-
vých aktivit. Vedení kraje si uvědomuje, že právě obce a jejich 
aktivní obyvatelé dělají kraj krajem a že především vzájemná 
spolupráce vede k  rozvoji a  kvalitnímu životu na Vysočině. 
Proto se kraj snaží svou dotační politiku ke všem partnerům 
nastavit pokud možno velkoryse a štědře. 

Ze statistik vyplývá, že od roku 2011 pomohl Kraj Vysoči-
na obcím a městům na svém území částkou vyšší než tři mili-
ardy korun. Jen loni rozdělil v rámci své dotační politiky mu-
nicipalitám téměř půl miliardy korun, kterou uvolnil ze svých 
vlastních účtů. Zhruba 200 miliónů z této částky bylo rozděle-
no mezi města a obce prostřednictvím Fondu Vysočiny. 

V  letošním roce je vedení kraje připraveno prostřednic-
tvím Fondu Vysočiny rozdělit v rámci 29 programů prozatím 
více než 264 miliónů korun. Z  toho v  16 programech jsou 
oprávněnými žadateli i obce, celkem mohou získat z  tohoto 
dotačního zdroje až 215 miliónů korun. Zatímco některé do-
tační tituly jsou obcím šity přímo na míru – například pro-
gram Venkovské služby, kde letos rozdělíme 7 miliónů korun, 
Obnova venkova Vysočiny s připravenými 70 milióny korun 
nebo Stavby ve vodním hospodářství s částkou 76 miliónů ko-
run, v jiných programech jsou obce okrajovými žadateli a vět-
šinu projektů předkládá jiný typ žadatelů, například neziskové 
organizace, které však své aktivity také směřují ke zlepšení 

šlo a na co si dát pozor. Nicméně nelze 
obsáhnout všechny varianty, za kterých 
k podvodu může dojít, a pachatelé na-
víc dokáží velmi rychle měnit způsob 
páchání podvodu, proto je obezřetnost 
nutná v každém případě.

O více než dvacet tisíc korun přišel 
muž z  Jihlavska, který si chtěl koupit 
konzoli. V druhé polovině dubna zarea-
goval na inzerát zveřejněný na interne-
tovém portálu. Za konzoli chtěl prodá-
vající přes deset tisíc korun. Zájemce se 
s ním domluvil za využití komunikač-
ní aplikace a platba následně proběhla 
prostřednictvím platební brány. Přes 
internetové bankovnictví muž odeslal 
na účet prodávajícího peníze. Platba 
sice úspěšně proběhla, muž ale obdržel 
zprávu, že ne, transakci proto zopako-
val a  peníze poslal podruhé. Zaplace-

života v konkrétních spádových oblastech měst a obcí. Zásad-
ním partnerem je Kraj Vysočina historicky pro sbory dobro-
volných hasičů. V letošním roce mezi ně rozdělí 27,8 miliónu 
korun – na akceschopnost, prevenci ale i na pořízení nového 
vozového parku.

Pro úplnost je třeba ještě zmínit, že Kraj Vysočina je part-
nerem obcí nejen po fi nanční stránce. Kraj má ve svém vlast-
nictví 4,5 tisíce kilometrů komunikací II. a III. třídy. Páteřní 
silniční síť kraje je přirozeně součástí městských okruhů i prů-
tahů obcí. Kraj se tuto infrastrukturu snaží udržovat, rozšiřo-
vat, modernizovat a také zvyšovat její bezpečnost. Letos v roz-
sahu více než dvě miliardy korun. Mezi dalšími službami, které 
jsou zajišťovány pro občany regionu, je provozování zdravot-
nické záchranné služby, pěti krajských nemocnic, sítě většiny 
středních škol a  středních odborných škol. Kraj objednává 
dotovanou základní dopravní obslužnost, na kterou jen v le-
tošním roce přispěje částkou vyšší než jedna miliarda korun… 
a když se v obci i ve městě lidem dobře žije, je pravděpodobné, 
že uspěje v nějaké zajímavé soutěži, kde výhra může předsta-
vovat nejen vítanou publicitu nebo zvýšený zájem turistů, ale 
i zvýšení příjmů v obci v podobě fi nanční odměny. Letos Kraj 
Vysočina vyhlásil soutěž Rok života v obcích Kraje Vysočina, 
kde si mezi sebou vítězné obce rozdělí celkem 200 tisíc korun. 
A o těchto skvělých místech pro život budu psát příště.

Vítězslav Schrek, 
hejtman Kraje Vysočina

né zboží podvedenému muži nepřišlo, 
prodávající s ním přestal komunikovat 
a nebyly mu vráceny ani peníze.

Obdobně dopadl také jiný podve-
dený muž z  Jihlavska, který tentokrát 
zboží prodával. Na internetovém portá-
lu s bazarovým zbožím zveřejnil inzerát 
nabízející k prodeji jízdní kolo. Výsled-
kem bylo, že přišel o bezmála deset tisíc 
korun. Pachatel v tomto případě využil 
jeho omylu. Prodávající si totiž při ob-
sluhování internetového bankovnictví 
myslel, že mu sjednaná fi nanční část-
ka na účet přišla, opak byl ale pravdou. 
V domnění, že se jedná o příchozí platbu 
od kupujícího, potvrdil zaplacení částky 
a peníze tím poslal na účet podvodníka. 

Další podvedenou je žena z Havlíč-
kobrodska, která nabízela prostřednic-
tvím internetu k prodeji prosklené skří-
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ně za jeden tisíc korun. Na konci dubna 
ji kontaktoval pachatel prostřednictvím 
komunikační aplikace a  projevil o  ná-
bytek zájem. Po krátké komunikaci od 
ní vylákal peníze prostřednictvím za-
slaného linku, kde žena vyplnila údaje 
o  platební kartě a  omylem potvrdila 
platbu, přišla tak o  částku deset tisíc 
korun. Přehlédla totiž navíc ještě nulu 
a z jednoho tisíce bylo rázem deset tisíc. 
Pachatel s ní poté přestal komunikovat. 

Riziko spáchání podvodu hrozí 
nejvíce u nákupů bazarového zboží na 
internetu a platby předem. Po odeslání 
domluvené fi nanční částky na účet pro-
dávajícího se totiž může stát, že se hned 
poté veškerá komunikace s ním přeruší. 
Zájemce tak skončí bez peněz a marně 
čeká na zboží, za které už zaplatil. 

Předem uhradil požadovanou fi -
nanční částku za nabízenou herní kon-
zoli například muž z  Havlíčkobrodska 
a přišel o patnáct tisíc korun. Muže ze 
Žďárska stála zkušenost s  podvodní-

kem necelých sedm tisíc korun, když 
zaplatil předem za vyrovnávací laser. 
Žena z Třebíčska poslala téměř patnáct 
tisíc korun na účet pachatele, který na-
bízel k prodeji mobilní telefon. O nabí-
zené chytré hodinky projevil zájem muž 
z Pelhřimovska a přišel o šest a půl tisíce 
korun. Muž z Jihlavska marně čekal na 
grafi ckou kartu, za kterou předem za-
platil deset tisíc korun.

Dalším rizikem při online nákupech 
je skutečný stav prodávaného zboží. 
Žena z  Jihlavska si v  druhé polovině 
dubna na inzertním portálu sociální 
sítě vyhlédla nabízený repasovaný mo-
bilní telefon za částku přes pět tisíc ko-
run. Zboží jí bylo na dobírku doručeno, 
následně ale zjistila, že je telefon poško-
zený a hlavně nefunkční. 

Stát se také může, že při rozbalení 
zboží poslaného na dobírku poté kupu-
jící zjistí, že mu byla zaslána zcela jiná 
bezcenná věc.

Policisté v minulosti již mnohokrát 

apelovali na občany, aby byli při naku-
pování na internetu obezřetnější, stále 
ale počty podvedených přibývají. Při 
online nákupech je třeba být opatrný 
a  je nutné mít se na pozoru zejména, 
pokud se jedná o  platbu předem. Mi-
nimální krok, který může každý udělat, 
je projít si zveřejněné recenze. Mnoho 
podvedených své negativní zkušenosti 
sdílí a je tak možné z nich čerpat. 

Při využívání internetového ban-
kovnictví je nutné si důkladně vše 
prostudovat a seznámit se řádně s jeho 
ovládáním. Při provádění fi nančních 
transakcí je důležité řešit je v klidu, vše 
si dobře pročíst, dát si dostatek času 
a pečlivě vše zkontrolovat. Není dobré 
jednat pod tlakem a  unáhleně. Samo-
zřejmostí by měla být také zpětná kont-
rola prováděných transakcí. 
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí

tel: 974 266 207 
mobil: 724 186 452

e-mail: jana.kroutilova@pcr.cz 

Požívání alkoholu mladistvými osobami
 Problematika požívání alkoholu osobami mladších 

osmnácti let je stále aktuální a celoročně policisté řeší pří-
pady dětí a mladistvých pod vlivem alkoholu.

Zejména v letních měsících mládež tráví více času venku 
a účastní se různých setkání, při kterých se jim snadněji může 
dostat do ruky láhev alkoholu. Mohou tak například podleh-
nout kolektivní náladě nebo touze se seznámit s něčím no-
vým a zakázaným.

Policisté šetří v  současné době případ, ke kterému došlo 
na Třebíčsku. Hned osm mladých lidí se zapojilo do popíjení 
alkoholu, a u dvou z nich naměřená hodnota dokonce přesáh-
la dvě promile. V pátek 14. května si ve večerních hodinách 
vyžádali součinnost policie městští strážníci do lokality, kde 
odhalili skupinku zjevně opilých mladých lidí. Při kontrole 
zjistili, že jsou ve věku kolem patnácti let. Jednalo se o čtyři 
dívky a čtyři chlapce pod vlivem alkoholu. Provedené dechové 
zkoušky byly u všech pozitivní. U dvou z nich, dívky a chlapce, 
hodnoty dokonce překročily dvě promile alkoholu. U čtyř se 
hodnota alkoholu pohybovala kolem jednoho promile a dva 
mladiství měli necelé půl promile alkoholu v dechu.

O situaci byli informováni zákonní zástupci dětí. Podna-
pilé dívky a chlapce si převzali do péče jejich blízcí. Policis-
té provedli šetření a zjišťují, jak se osoby mladší osmnácti let 
k alkoholu dostaly. Případ v současné době šetří pro pode-
zření ze spáchání přestupkového jednání. Informovali také 
odbor sociálně právní ochrany dětí.

Svůj život a  zdraví ohrožoval opilý šestnáctiletý mladík, 
který se pohyboval na silnici. Ve středu 19. května přijali poli-
cisté po osmé hodině večer oznámení, že po silnici mezi obce-
mi jde zjevně opilý mladík. Nebyl schopen udržet přímý směr 
chůze a kličkoval ze strany na stranu. Na místo vyjela hlídka 
situaci prověřit. Policisté zjistili, že se jedná o teprve šestnácti-
letého chlapce, u kterého při dechové zkoušce naměřili hod-
notu 2,31 promile alkoholu. Opilého mladíka si převzali jeho 
rodiče. Policisté nyní zjišťují okolnosti, které požití alkoholu 
mladistvému umožnily, případ šetří v rovině přestupku.

Policisté by chtěli v souvislosti s nadcházejícími prázdni-
nami opět apelovat na rodiče, aby věnovali dětem patřičnou 
pozornost. Je nutné, aby měli přehled o aktivitách, kterými se 
jejich dítě ve svém volném čase zabývá. Rodiče by měli vždy 
vědět, jakým způsobem, s kým a kde jejich dítě tráví volný čas. 
Dospívající mládež je mnohdy bez dohledu dospělé osoby se 
svými vrstevníky a  může se stát, že budou chtít vyzkoušet 
něco, o čem vědí, že je to zakázané. To ale s sebou samozřejmě 
nese riziko, že se děti dostanou do situací, které pro ně mohou 
být nebezpečné nebo přímo ohrožující jejich život a zdraví. 
Mezi tyto situace patří experimentování s alkoholem, které je 
ještě posíleno zvláště ve skupině vrstevníků, kteří se mezi se-
bou vzájemně „hecují“. Alkohol a jiné návykové látky ale mají 
na organismus dítěte nevypočitatelné účinky. Může tak lehce 
dojít k intoxikaci, ztrátě vědomí nebo k jinému ohrožení zdra-
ví i života dítěte. Hrozí také riziko, že při případných zdravot-
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ních komplikacích jednotlivce ostatní vrstevníci na vzniklou 
situaci nezareagují adekvátně, ať už z důvodu neznalosti, nebo 
strachu z odhalení, a dítěti ohroženému na zdraví se tak ne-
musí dostat včasné lékařské péče.

Prodej a  podávání alkoholu osobám mladším osmnácti 
let zákon striktně zakazuje. Osoby, které alkohol mladistvým 
nebo dětem zprostředkují, se dopouštějí protiprávního jedná-
ní, a to buď v rovině přestupkového jednání, nebo trestného 
činu. Zákon tak jasně stanoví, že fyzická osoba, která prodá 
nebo podá alkohol osobě mladší osmnácti let, se dopustí pře-
stupku, za což lze uložit pokutu až do výše 150 000 korun. 

V případě, že se takového jednání dopustí vůči osobě mladší 
patnácti let, zvyšuje se horní hranice sazby na dvojnásobek. 
Skutkovou podstatu trestného činu podání alkoholu dítěti 
naplní ten, „kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá 
nebo poskytne dítěti alkohol.“ Takové osobě pak hrozí trest 
odnětí svobody až na jeden rok.

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

Pomněnkový den - Mezinárodní den pohřešovaných dětí
Policisté v  celé České republice 

každoročně pátrají po stovkách ztra-
cených dětí

Na 25. května připadá Mezinárodní 
den pohřešovaných dětí. Den je připo-
mínkou pro všechny rodiče, kterým 
beze stopy zmizely jejich děti.  Tento 
den je známý také jako „Pomněnkový 
den“ a do českého povědomí se popr-
vé zapsal v roce 2004. Ve světě si tento 
den připomínají již od roku 1983, kdy 
jej jako vzpomínkový označil tehdejší 
americký prezident Ronald Reagan. Pr-
votním impulsem k tomuto kroku byl 
25. květen 1979, kdy se v  americkém 
New Yorku ztratil při cestě do školy 
šestiletý chlapec. Jeho rodiče už chlapce 
nikdy neviděli…

Policisté Krajského ředitelství poli-
cie Kraje Vysočina vyhlásili za posled-
ních pět let celkem 2148 pátrání po po-
hřešovaných dětech. Z tohoto počtu se 
jednalo o 1786 dětí, kterým byla naříze-
na ústavní výchova, a tyto děti uprchly 
ze školských zařízení určených k jejich 
výkonu nebo se jednalo o  žadatele 
o udělení azylu, kteří opustí v průběhu 
řízení azylové zařízení.

Z celkového počtu pak bylo pátrá-
no po 489 dětech mladších patnácti let. 
Aktuálně je Krajským ředitelstvím po-
licie Kraje Vysočina vyhlášeno pátrání 
po 35 pohřešovaných dětech. Ve všech 
případech se jedná o  děti s  nařízenou 
ústavní výchovou. Většinu pohřešo-
vaných dětí se podařilo nalézt a  byly 
v pořádku. Důvody jejich zmizení byly 
různé – nejčastěji se jednalo o  útěky 
z domova, kdy se děti snažily řešit ně-

jaké své problémy, s nimiž si nevěděly 
rady. Většina pátrání skončila šťastně 
a rodiče se se svými dětmi shledali.  Je-
den smutný a tragický případ krimina-
listům ale dlouho z  paměti nevymizí. 
Jedná se o případ z roku 2013, kdy byla 
pohřešována šestnáctiletá Petra z  Jih-
lavska. Tato dívka byla nalezena mrtvá. 
Za její brutální vraždu byli pravomocně 
odsouzení tři pachatelé. 

Pátrání po osobě pohřešované je 
specifi cké v  tom, že se jedná o  oso-
bu, u které je důvodná obava o  její ži-
vot a zdraví. Vždy je důležité zjistit co 
nejpodrobněji okolnosti pohřešování. 
V  souvislosti s  tím policisté provádějí 
prověrky v místech, ke kterým má po-
hřešovaná osoba nějaký vztah, např. ro-
dina, pracoviště, škola a podobně. Dále 
policisté prověřují ubytovací a zdravot-
nická zařízení. Pátrání je zveřejňováno 
v  síti internet a  regionálních médiích. 
Na základě zveřejnění pátrání ve sdě-
lovacích prostředcích se daří vypátrat 
přibližně deset procent osob. Policisté 
samozřejmě využívají i  speciální pro-
středky pátrání, které nebudeme z tak-
tických důvodů uvádět.

Specifi ckou skupinu pohřešovaných 
osob tvoří tzv. „dítě v ohrožení“. Jedná 
se o osobu mladší patnácti let, která se 
vzhledem ke svému věku může stát obě-
tí nešťastné náhody, nebo postrádá pří-
stup k životu potřebným lékům, nebo je 
prokazatelně fyzicky či psychicky han-
dicapovaná nebo se stala obětí únosu. 
V případech únosu se jedná o případy 
zjevně vykazující známky násilí, nebo 
jejichž pachatel trpí duševním onemoc-

něním nebo je labilní s nepředvídatel-
ným chováním a  jsou známy skuteč-
nosti o  tom, že pohřešovaná osoba je 
ohrožena na životě nebo zdraví. V těch-
to případech je spouštěn tzv. „Národní 
koordinační mechanismus pátrání po 
pohřešovaných dětech“. Právě v  těchto 
případech je prostřednictvím hromad-
ných sdělovacích prostředků o  pomoc 
žádána veřejnost. Zejména relace v  te-
levizi a  rozhlase v  mnoha případech 
vedou k  vypátrání dítěte, případně 
k získání důležitých poznatků k pohybu 
pohřešovaného dítěte. 

Při vyhlašování pátrání po pohřešo-
vaných dětech je velice důležitý zejmé-
na prvotní kontakt mezi rodiči a poli-
cisty, kteří potřebují získat co nejrychleji 
přesné a hlavně pravdivé a ucelené in-
formace o  dítěti, o  jeho chování před 
tím než zmizelo, o  všech jeho případ-
ných problémech, a  to i  v  případě, že 
tyto informace nemusí být pro rodinu 
vždy příjemné. Rodiče by neměli zaml-
čovat policistům žádné informace, které 
by mohly být při pátrání důležité. Poli-
cistům se poté mnohem snadněji stano-
vují verze, jakým směrem pátrání vést. 
Rodiče se většinou snaží zamlčet důle-
žité informace například o výchovných 
problémech s dítětem, které pak situaci 
může řešit útěkem. 

Velice důležitou roli hraje také ko-
munikace dítěte na sociálních sítích. 
Proto je důležité, aby měli policisté 
o ztraceném dítěti co nejpřesnější a hlav-
ně pravdivé a kompletní informace. Jak 
postupovat v případě, že pohřešujete své 
dítě, se také může veřejnost dozvědět 
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ZTRACENÝ ať zůstane jen jeden

Mezinárodní den pohřešovaných dětí, takzvaný PO-
MNĚNKOVÝ DEN, jsme si letos připomínali společně 
s  Markem Ztraceným. Prostřednictvím krátkých spotů 
a textů svých písní v projektu „ZTRACENÝ ať zůstane jen 
jeden“ zpěvák vzkazuje, že někdy se problémy zdají horší, 
než vlastně jsou, že se dají řešit a že není třeba před nimi 
utíkat. Poselství oblíbeného interpreta cílí zejména na 
náctileté. K dispozici jsou na sociálních sítích a webových 
stránkách Policie ČR, v informačních tabulích Ámos visi-
on a dalších médiích.

Cílem společného projektu „ZTRACENÝ ať zůstane jen 
jeden“ je upozornit na problematiku pohřešovaných dětí a na 
mechanismus pátrání po nich. Každé video vychází z některé 
z písniček Marka Ztraceného a za doprovodu jeho komentářů 
přibližuje každodenní život, který je někdy veselý, jindy smut-
nější. Posluchače vybízí k vnímání, byť z pohledu dospělých 
malicherných problémů dětí, které je samy nedokáží zvlád-
nout a  jako jediné řešení svízelné situace zvolí útěk. „ Když 
mě pan plukovník Rybár oslovil, zaujala mě ta energie a nad-
šení pro věc. A protože i já jsem táta a nikdy netušíme, co se 

například na webové stránce www.po-
moztemenajit.cz. Na stránkách najdete, 
jak rady pro děti, tak rady pro rodiče, 
včetně kontaktů na orgány a organizace, 
zabývajících se touto problematikou.

V současné době se stále častěji se-
tkáváme s případy pohřešovaných dětí, 
které navázaly kontakt s  neznámým 
člověkem prostřednictvím sociálních 
sítí. Při vzájemné komunikaci uvedly 
svoje osobní údaje, telefonní čísla, zá-
jmy a další údaje a v mnoha případech 
se nebránily ani schůzce „naslepo“. Toto 
chování je velmi rizikové, neboť právě 
sociální sítě jsou velmi často zneužívány 
pachateli násilné a  mravnostní trestné 
činnosti páchané na dětech.  

Většina osob, po kterých policie v te-
ritoriu Kraje Vysočina pátrá, je zveřej-
něna na veřejně přístupné síti internet. 
Záznamy k osobám lze nalézt na webo-
vých stránkách www.policie.cz v záložce 
„databáze - pátrání po osobách - vyhle-
dávání“. Na těchto stránkách lze podle 
jednoduchého vyhledavače vyhledat 
konkrétní osobu. V neposlední řadě lze 
využít sociální sítě: 

www.facebook.com/PolicieCZ
www.youtube.com/PolicieCZ
www.twitter.com/PolicieCZ  
Poznatky k osobám v pátrání lze také 

zcela anonymně zasílat přímo na krimi-
nální službu a  vyšetřování Krajského 
ředitelství policie Kraje Vysočina na ad-
resu: krpj.patrani@pcr.cz

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

nprap. Bc. David Linhart, vrchní inspektor
tel: 974 261 208, mobil: 725 868 475

e-mail: david.linhart@pcr.cz
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může s dětmi přihodit, rozhodl jsem se myšlenku podpořit 
a dát veřejně vědět, že jsou tu lidé profesionálové, kteří jsou 
připraveni člověku v  nouzi pomoci“, vysvětluje spolupráci 
Marek Ztracený.

Pohřešování dítěte je vždy velice závažná událost, při kte-
ré se aktivuje maximální počet sil a prostředků nejen Policie 
České republiky, ale i dalších složek Integrovaného záchran-
ného systému a v poslední době i přibývajících dobrovolnic-
kých organizací. V případě pátrání po pohřešovaném dítěti, 
které může být ohroženo na zdraví či životě, se využívá Ná-
rodní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných 
dětech. Díky tomuto efektivnímu nástroji se informace o po-
hřešování dostává velmi rychle k veřejnosti zejména prostřed-
nictvím médií nebo například přihlášením k odběru novinek 
o  aktuálních informacích o  probíhajícím pátrání. Čím více 
lidí se dozví o pátrání a čím rychleji se pátrání zahájí, tím větší 
je šance, že pohřešované dítě bude nalezeno. 

„Při pátrání po dětech je důležitá rychlost zahájení pátrá-
ní, zapojení široké veřejnosti a také aktuálnost zjištěných in-
formací o dítěti. I z toho důvodu je nutné při oznamování po-
hřešování předat policii co nejvíc informací o dítěti. Nejlépe 
aktuální fotografi i, popis oblečení, informace o  zdravotním 
stavu, kontakty na kamarády a další“, doporučuje plk. Mgr. 
Jan Rybár, vedoucí odboru pátrání Úřadu služby kriminální 
policie a vyšetřování.

V rámci prevence je důležité s dětmi především komuni-
kovat a z pohledu rodiče nebo osoby, které je dítě svěřeno, také 
mít přehled o tom, s kým se stýká, kam chodí apod. S ohle-
dem na pandemii COVID-19 je ze statistického hlediska za 
loňský rok patrný pokles pohřešovaných dětí. Oproti roku 

2019 bylo pohřešováno o 494 méně dětí. I přesto bylo v roce 
2020 pohřešováno celkem 1132 dětí, a z  toho 3 děti nebyly 
dosud vypátrány. Ke zmiňovanému poklesu došlo zejména 
z důvodu distanční výuky, home offi  ce rodičů, uzavření ně-
kterých provozoven a samozřejmě kvůli vládním opatřením 
a s nimi spojenými kontrolami dodržování nařízení ze strany 
Policie České republiky. 

Vzhledem k tomu, že se situace kolem pandemie zmírňuje 
a děti se vracejí po delší době do kolektivu, je nutné vnímat 
jejich chování. Po tak dlouhé době, kdy byly odloučeny od 
svých vrstevníků, může pro ně být náročné opětovné navázá-
ní sociálních kontaktů.

Tradici tzv. Pomněnkového dne si připomínáme od 80. let 
20. století. Dne 25. května 1979 se v New Yorku cestou do ško-
ly ztratil šestiletý Etan. V tu dobu kvetly pomněnky, a přestože 
se rozběhlo rozsáhlé pátrání, včetně zveřejnění fotky na kra-
bicích od mléka, nikdy nebyl nalezen. Pomněnka se tak stala 
symbolem pohřešovaných dětí.

Policie ČR se dlouhodobě věnuje osvětě pátrání po pohře-
šovaných dětech, stejně jako Ministerstvo vnitra ČR, Nadace 
Vodafone nebo tvůrci unikátní mobilní aplikace ECHO, která 
zvyšuje naději pro úspěšné nalezení dětí v ohrožení. Ředitel 
odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR JUDr. 
Michal Barbořík k  tématu dodává: „Problematiku pohřešo-
vaných dětí vnímáme dlouhodobě jako důležité téma, což 
dokazují aktivity prezentované na www.pomoztemenajit.cz, 
ale také pravidelná fi nanční podpora ministerstva policejním 
aktivitám v dané oblasti“.

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
vedoucí oddělení prevence PP ČR

Mezinárodní den dětí
Mezinárodní den dětí se u  nás 

slaví každoročně 1. června. Den dětí 
má upozornit světovou veřejnost na 
práva a potřeby dětí. 

Poprvé se Den dětí slavil druhou 
červnovou neděli v roce 1857. V tento 
den reverend Charles Leonard, který 
byl pastorem v městečku v Massachu-
setts v  USA, sloužil speciální mši za 
děti. Leonard pojmenoval tento den 
jako Den růže, později jako Den kvě-
tin a nakonec se ustálilo pojmenování 
Den dětí. Tímto byla zahájena tradice 
dne v USA.

Další datum pro oslavu Dne dětí 
se objevilo v Turecku, kde v roce 1920 
byl 23. duben stanoven jako národní 
svátek Den dětí. Podnět vznikl během 
turecké války za nezávislost. Tehdej-
ší ochránce národních práv Mustafa 

Kemal prohlásil, že důležitou součás-
tí k budování nového státu jsou děti. 
Proto ustanovil 23. duben jako Den 
dětí, který obyvatelé Turecka slaví do-
dnes a je státem uznávaným svátkem. 

Vyhlášení Dne dětí, který by se 
slavil po celém světě, bylo poprvé do-
poručováno v  roce 1925 na Světové 
konferenci pro blaho dětí. Den dětí 
však nebyl vyhlášen. Tato konferen-
ce se konala 1. června 1925. Ve stejný 
den se v San Francisku konal festival 
dračích lodí, na jejichž oslavu čínský 
generální konzul shromáždil mnoho 
čínských sirotků, aby poukázal na to, 
že by se společnost měla více zabývat 
blahem dětí. Tyto dvě významné udá-
losti, které se staly ve stejný den, urči-
ly datum oslav Dne dětí, který byl ale 
ofi ciálně vyhlášen později.

První červen jako Den pro ochranu 
dětí pak byl vybrán na shromáždění 
Mezinárodní demokratické federace 
žen v roce 1949 v Moskvě. Důvodem 
k vyhlášení bylo masové zabíjení žen 
a  dětí v  Lidicích v  roce 1942 a  také 
ve francouzském Ouradouru v  roce 
1944. Datum oslav bylo ustanoveno 
na 1. červen, který připomíná sirotky 
v  San Franciscu a  první konferenci, 
jež se zabývala blahem dětí. 

Den pro ochranu dětí se začal sla-
vit rok po jeho vyhlášení a oslavy pro-
bíhaly každý rok 1. června.  Některé 
státy převzaly datum a postupně se ze 
Dne pro ochranu dětí stal Den dětí 
nebo také jiným názvem Mezinárod-
ní den dětí. 

V padesátých letech pak OSN ještě 
vyhlásila tzv. Světový den dětí, který 
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se slaví od roku 1954, a to dne 20. lis-
topadu.

Kdy se slaví Den dětí
V dnešní době se tak Den dětí sla-

ví v několika různých dnech a termín 
oslavy se liší v různých částech světa.

V  Česku a  na Slovensku, stejně 
jako v dalších postsocialistických ze-
mích, se slaví 1. června, což v  roce 
2021 připadá na úterý. Stejně tak se 
tento den připomíná v Číně, v Mon-
golsku a v dalších státech jihovýchod-
ní Asie.

20. listopadu, tedy v  den, který 
vybralo OSN, se Den dětí slaví napří-
klad ve Francii a Španělsku, ve Finsku, 
Švédsku, Švýcarsku, v  Chorvatsku, 
Slovinsku a Srbsku, na Kypru, v Řec-
ku a  v  Kanadě. V  arabských zemích, 
jako například Egyptě nebo Spojených 
arabských emirátech, v  Izraeli a  také 
v  JAR se Den dětí připomíná i první 
sobotu v listopadu (6. 11. 2021), ale ni-
jak se tento svátek vlastně neslaví.

V Turecku se Den dětí stále slaví 
23. dubna, tento den je dokonce ná-
rodním svátkem.

V USA se svátek slaví druhou ne-
děli v červnu.

V  Austrálii slaví celý dětský tý-
den, Národní dětský týden připadá na 
čtvrtou neděli v říjnu.

Ve Velké Británii a také ve Španěl-
sku se děti připomínají druhou neděli 
v květnu.

V Německu a v Rakousku se Den 
dětí slaví 20. září.

Maďarsko slaví Den dětí poslední 
neděli v květnu.

Jak se slaví Den dětí
Poválečné Československo pře-

vzalo datum 1. června v  roce 1950 
a  od roku 1951 slaví Mezinárodní 
den dětí, tehdy to byla spíše politic-
ká záležitost ve znamení boje za mír 
pod patronátem Československého 
svazu žen. Do centra oslav MDD 
v  50. letech (i  v  pozdějším období) 
vláda postavila zájem o  nejmladší 
generaci na vyzdvihování hmotné 
a sociální péče socialistického státu, 
takže v živých, rozhlasových i tisko-
vých projevech veřejných činitelů 
se pravidelně objevovaly statistiky 
nově vybudovaných jeslí, školek 
a  dalších zařízení (školních družin, 
domů pionýrů …). Všeobecně se 
oslavy (kampaně) k  MDD odehrá-

valy ve městech a obcích na základě 
závazných osnov. Kromě veřejných 
manifestací, slavnostní výzdoby 
s dětskou tematikou, plakáty a hesly, 
se předávaly do užívání dětská hřiš-
tě budovaná svépomocí a konaly se 
zábavné akce pro děti. Tento den byl 
během socialismu slaven ve všech 
zemích sovětského bloku podobně 
jako Mezinárodní den žen. 

V  současnosti je v  České repub-
lice tento den velmi tradiční oslavou 
a  snad v  každém městě můžete najít 
nějakou formu veřejné oslavy. Ta vět-
šinou probíhá v  rámci dne plného 
her a  soutěží, který organizuje třeba 
místní Dům dětí a mládeže nebo jiná 
organizace města. Oslava také čas-
to probíhá i v jiné dny než 1. června, 
v některých městech tak můžete Den 
dětí oslavit už poslední květnový ví-
kend, nebo naopak až druhý víkend 
v červnu. Oslavy jsou různé. 

Mnohé rodiny dávají přednost do-
mácí oslavě, kupují dětem čokoládu 
nebo jiné sladkosti. Výjimkou nejsou 
ani drobné hračky jako dárek pro nej-
menší děti.

Z internetu vybrala 
Miroslava Procházková

Vzpomínky, jak Jimramov ke sportovištím přišel

Sportovní nadšence měl Jimramov, kam paměť sahá. Na 
jejich popud došlo ke stavbě sokolovny. Stavba je to zajímavá 
a myslím si, že patří k mnoha ozdobám našeho městečka. So-
kolovna sloužila k cvičení, ale dala i popud k tomu, že hrabě 
daroval katolíkům k užívání pro sportovní a divadelní účely 
objekt přiléhající k zámku (orlovna), který sloužil do padesá-
tých let, kdy byla tato činnost zakázána.

Míčové hry v letních podvečerech provozovala omladina 
na různých pláccích poblíž bydliště.

Do této situace přišel v roce 1956 ze sportovního ústavu 
v Nymburce na umístěnku absolvent Milan Müller. Stal se no-
vým sportovním učitelem učňovské školy v Jimramově a Po-
ličce, která připravovala nové kádry pro stavebnictví. Mladé-
mu učiteli se městečko líbilo, ale shledal, že kromě sokolovny 
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zde není žádné sportovní zázemí. Začal hledat, kde by se dalo 
sportovat. Zámek má zahradu, nádvoří a nízkou budovu, kte-
rá odděluje hospodářský dvůr. Bylo zde skladiště, ale když se 
vyklidilo, vznikla tělocvična s  nízkým stropem. Ta sloužila 
dobře, ale nedaly se zde hrát míčové hry.

Zahrada by se dala také využít. Parčík proti zámecké bráně 
je chlouba, kterou je nutné zachovat, má krásné keře a květi-
ny, radost pohledět. Nad touto krásou jsou ale prostory zane-
dbané a nevyužité. Když se zapojí i učni, zbudovat sportoviště 
nedá moc práce. Ředitel školy byl rozumný a povolil uskuteč-
nění tohoto nápadu. Tak vzniklo hřiště pro míčové hry. Hrá-
la se tu vybíjená, košíková, později i tenis. Místní omladina 
sedávala na zámecké zdi a mohutně fandila. Jimramovští by 
si také rádi zahráli, a tak se prostor otevřel i veřejnosti. V so-
botu a neděli si mohli zájemci přijít zahrát tenis. Třeba v létě se 
hrálo denně od rána do večera. Zájemci byli nejen místní, ale 
i rekreanti, kteří trávili dovolenou u příbuzných. 

Na této horní zahradě vznikl i kruh na házení koulí a dis-
kem. Nebo pískoviště pro skok daleký. Okolo celého areálu 
byla cestička, která posloužila k  tréninku běhu. Přes krásné 
kamenné schody se bokem položilo prkno, aby se dalo běhat 
i v tretrách.

Nastala zima.
Ve sportovním skladu bylo několik párů lyží, kdyby se ješ-

tě něco přikoupilo, bylo by vybavení pro celou třídu. Vše by 
posloužilo pro tělocvik i odpolední sportovní kroužky. Vždyť 
svah na Padělku máme za humny. Tak vznikla sjezdovka Pa-
dělek. Pěší výtah nahoru nikomu nevadil. Svah byl vhodný 
jak pro začátečníky, tak i  pro pokročilé. Začali sem chodit 
i místní lyžaři. Věk 5 - 15 let. Po práci se někdy přidali i do-
spělí. Tělocvikář dbal o správnou techniku a držení těla nejen 
u svých učňů, ale i u všech zájemců o lyžování. Na chyby ka-
ždého jezdce upozornil a předvedl mu, jak to správně dělat.

Hned zkraje sezóny přišli dva bratři s lyžemi tak velkými, 
že je stěží ovládali. Byli šikovní a soutěživí, ale svým vybave-
ním za ostatními zaostávali. Večer se trenér vypravil navštívit 
rodinu a promluvil s otcem. Všechno mu vysvětlil a doporu-
čil, aby jim obstarat kratší lyže, protože je budou lépe ovládat 
a bude se jim dobře točit, protože jak začnou za ostatními zao-
stávat, přestane je lyžování bavit a už víckrát na sjezdovku ne-
půjdou. Poradil, zeptat se po kamarádech i po starších lyžích, 
protože dobře poslouží k učení, nové se dají koupit až časem, 
třeba jako dárek. Na to je času dost, třeba až za rok. Ale je 
potřeba, aby kluci jezdili. Tatínek chlapců to tak udělal a hoši 
se rychle dostali dopředu a na svahu jim to moc šlo. Při každé 
jízdě, která se povedla, jenom zářili štěstím.

Na Padělku se lyžovalo soustu let. Ale potom tu zača-
la výstavba domků. Bylo třeba sehnat jiný svah. Müller měl 
prochozené celé okolí a znal každý kopec. Svah je nejlepší na 
severní straně, protože dlouho drží sníh. Důležitá je i poloha, 
aby byl bezpečný dojezd bez překážek jako silnice nebo řeka. 
Takový svah našel v Novém Jimramově. V této době už byla 
dobrá spolupráce se zájmovou organizací Sokol a zdařila se 
i  jednání s MNV Jimramov a Nový Jimramov. Vytypovaný 
svah na Širokém poli bylo možno využít. Od jara do podzi-

mu se pracovalo, aby bylo možné objednaný vlek nainstalo-
vat. Bylo potřeba vlek provozovat, aby se vrátily vynaložené 
náklady. 

Vše se podařilo. Lyžaři a fotbalisté, kteří se zapojili do celé 
akce, si rozepsali služby na obsluhu vleku. Jezdilo se celý tý-
den, na objednání, třeba na školní lyžařský výcvik, i dopoled-
ne. Léta běží a vlek slouží hned, jak počasí dovolí, až dodnes.

Nyní zavzpomínám, jak vzniklo fotbalové hřiště. Fotbá-
lek se v Jimramově hrál na několika pláccích. Třeba na „So-
kolce“ nebo na „Ostrově“, tak byla pojmenována místa, na 
kterých se hrálo. Jenomže žádné se nedalo využít na regu-
lérní hřiště, všechna tato místa byla malá. Když něco dělat, 
tak pořádně. Velikostí odpovídala Havlišova louka, ale po-
zor, byla to jedna bažina. Podmáčel ji náhon, který přiváděl 
vodu kolem Panské ulice do Urbanova mlýna. V této době 
byli na učilišti ještě jako učitelé stavební odborníci. Stavitel 
Kutnohorský nakreslil plány, jak provést odvodnění a svést 
vodu do hlavního řečiště. Vyčistit prostor byla pro stavební 
dorost zábava, kde kluci předváděli svoji sílu. A potom za-
čala úmorná práce budování stružek podle navrženého plá-
nu. Této fázi byla přizpůsobena ranní rozcvička. Z nádvoří 
chlapci  běželi přes lávku na Holý vrch, kde byla kamenitá 
políčka zemědělců, kteří se ještě nezapojili do JZD. Z  ka-
menitých kupek na kraji políček vybírali placaté kameny 
a snášeli je na budované hřiště. Tady se zapojila už i děvčata. 
Kluci kopali struhy a dívky do nich rovnaly kamení. Práce 
pomalu přibývala, ale legrace si tady užili, protože vždy se 
najde nějaký třídní šašek a druzí se nenechají zahanbit a ně-
jakou legraci vymyslí. Musím brigádníky pochválit, protože 
do konce školního roku bylo hotovo. Jediná investice na této 
stavě bylo několik fůr hlíny a travní semeno.

Jimramovský starosta, v té době pan Zezula ze Sedlišť, dílo 
pochválil a řekl, že omladina bude běhat po hřišti a ne pose-
dávat v hospodě. Chlapi z JZD pokyvovali hlavou, že jako lou-
ka to bylo k ničemu, protože byla tak podmáčená, že se nedalo 
usušit seno, takhle bude využitá. Vedení školy bylo rádo, že 
učni v Jimramově něco zbudovali.

Po prázdninách se učni vrátili do školy a někteří i  s ba-
tohem na zádech běželi k hřišti, protože byli zvědaví, jak to 
tam vypadá. Uprostřed hřiště stál vysoký stoh slámy. Na JZD 
o tom nikdo nevěděl, ale viník se našel. Udělal to státní sta-
tek, který hospodařil v zámeckém dvoře. Škola podala stíž-
nost a chtěla prostor vyklidit. Ze statku odpověděli, že musí 
spotřebovat starou slámu uskladněnou v panských stodolách 
u Sola. A tak si nikdo do zimy fotbal nezahrál. Kluci pobíhali 
s míčem okolo tohoto monstra. Do jara se podařilo  vyprázd-
nit stodoly a koňskými povozy přemístit stoh do stodol. Od té 
doby k podobným incidentům už nikdy nedošlo.

Hřiště užívali školní i místní nadšenci fotbalu. Zapojovali 
se do soutěží, a proto hřiště vítalo i nadšené diváky.

Mlýn zanikl, náhon byl zasypán a osázen stromy, ale hřiště 
slouží již několikáté generaci. 

Proto konstatuji, když je láska ke sportu, elán k  tomu, 
a tak, i když je lidská práce nevyčíslitelná, vyplatí se ji udělat.

S tímto dovětkem se s vámi loučí Dagmar Müllerová.
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tedy pořádný mulatáš, a kdo ví, jak byl 
inž. Mašík důkladný, jak každou kolej-
nici obracel a proklepával, ten jistě se 
nediví, že jednou domek, v němž inž. 
Mašík bydlil, vyletěl do povětří. Jen 
náhodou ale nebyl inž. Mašík doma, 
a tak, když se nepodařilo odstraniti jej 
dynamitem, musilo ho odvolat minis-
terstvo.

Inž. Mašík pracoval dnem i  nocí, 
stále studoval literaturu, a  co nového 
našel ze svého oboru, vše si pozname-
nal do listů, z nichž přednášel. Je při-
rozené, že na těchto listech brzy nebylo 
kouska volného místa, a když inž. Ma-

Ing. Emil Mašík
Profesor Vysoké školy technické v Brně

V červenci 2021 si budeme připo-
mínat 150. výročí narození Ing. Emila 
Mašíka.

Narodil se 6. července 1861 v  č. 
p. 17 v  Jimramově jako nejstarší syn 
místního občana a  starosty Františ-
ka Mašíka, nevlastního bratra Jana 
Karafi áta. Jan Karafi át, jakožto bez-
dětný, ke svým synovcům velmi lnul 
a morálně i fi nančně je podporoval na 
studiích.

Emil Mašík navštěvoval střední 
školu v  Litomyšli a  dále studoval na 
Vysoké škole technické v Praze, obor 
stavební inženýrství, obě s vyzname-
náním. 

Od roku 1885 do roku 1908 pra-
coval jako inženýr u společnosti Stát-
ní dráhy v  Pardubicích. Brzy se vy-
pracoval na významného odborníka 
konstruktéra - projektanta v  oboru 
železničních, silničních a  tunelových 
staveb. V  roce 1908 se stává vedou-
cím katedry železničního, silničního 
a tunelového stavitelství a profesorem 
na Vysoké škole technické v Brně.  Ve 
Vídni, v  oddělení stavebním a  udr-
žovacím, se účastnil takřka na všech 
projektech i  stavbách té doby a zho-
tovil přes 100 normalií pro vrchní 
stavbu. Vydal výpočty svršku i studie 
měření zemských tlaků. Vedle čet-
ných projektů staveb se stal také dr-
žitelem několika patentů v oboru že-
lezničních výhybek a kolejišť. V roce 
1893 se stal držitelem patentu perové 
vložky šroubové a vrtulové, působící 
proti podélnému kolejnicovému po-
sunu (tzv. Mašíkovo pero, které se do-
dnes používá k uchycení kolejí), dále 
rozřešil a  sestrojil vzorný můstkový 
styk soustavy III, konstruoval úspor-
né výhybkové cesty ze sloučených vý-
hybek.  Za své praxe publikoval řadu 
článků a  studií v  odborném tisku 
a dosáhl velkého uznání jako vynika-
jící odborník.

Jako profesor byl velmi oblíbený. 
Vždy se zajímal o  studijní výsledky 
svých žáků a byl jim   ochoten poskyt-

nout nejen odbornou, ale i otcovskou 
radu či pomoc.  Byl to člověk zlatého 
srdce, nezištný, tichý, skromný, avšak 
důsledný. Byl také upřímným vlasten-
cem, členem Sokola a různých národ-
ních spolků. Do svého rodiště se vždy 
rád vracel.

Zemřel 19. června 1925 v  Brně 
uprostřed své plodné práce ve věku 
64 let po dlouhé obtížné chorobě a je 
pochován spolu se svými blízkými 
(otcem a bratrem) na malém evange-
lickém hřbitově v Jimramově.

Článek z dobových novin
Poctivý inženýr
»Člověk musí býti poctivec, ano, 

naprostý poctivec, hlavně inženýr musí 
býti vzor poctivosti.«  Velmi často opa-
koval zesnulý inž. Mašík toto kázá-
níčko posluchačům, jen jednou ročně 
se přiznal, že poctivost je nenáviděná 
a lidem nebezpečná.

Byl inženýrem státních drah a pře-
bíral v  Maďarsku kolejnice. Kdo zná 
maďarské zvyky, víno, cimbál, karty, 
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BETLÉMSKÁ HVĚZDA
Rehabilitační ústav Karviná – Hra-

nice, duben 1991; s pokračováním ve 
Žďárských vrších u koníkovské mys-
livny 7.července 1991

Motto:
Všechno má svůj řád a je naprogra-

mováno už předem… 

Jsou věci, které mi s  odstupem 
času připadají neuvěřitelné i  přesto, 
že začaly docela nevinně...  

Po prodělané operaci meziobrat-
lové ploténky jsem koncem března 
r. 1991 dostal poukaz k  nástupu do 
lázní. Konkrétně se jednalo o  reha-
bilitační ústav v Karviné - Hranicích, 
kam jsem měl nastoupit na konci prv-
ní dubnové dekády. 

Poslední den před plánovaným 
nástupem jsem však měl hodně na-
pilno. Ještě navečer před odjezdem 
jsem musel zvládnout komplikovaný 
porod jedné z našich oveček. Naštěstí 
se vše povedlo a už dalšího dne mne 
dálkový autobus odvážel na severo-
východ. Z Nového Města na Moravě 
jsem cestoval přes Kunštát směrem na 
Olomouc a Ostravu, až jsem konečně 
vysedl v Karviné. 

Zmíněný ústav byl velmi dobře 
vybaven a  přímo v  jeho budově se 
nacházel i krytý bazén. V myšlenkách 
jsem se tu však často vracel až na 
Vysočinu, kde jsem našel svůj nový 
domov. Občas se stalo, že jsem si po-
třeboval přečíst knížku. Jednoho dne 
jsem proto navštívil ústavní knihov-
nu. Vybral jsem si zde útlou knížeč-
ku s pro mne nicneříkajícím názvem. 
Jmenovala se „Otazníky nad hroby“ 

šík přednášel, otáčel každým listem, 
jako kdyby měl text psaný v mezikru-
žích. A když se zdálo, že již vše vyče-
tl, srovnal zahrnutý rožek a  ještě tam 
našel nějakou novinku, kterou ta nebo 
ona společnost v  Americe na svojích 
tratích zavádí.

Jak pracoval, tak zemřel. Přišel 
domů, zasedl k obědu a přemýšlel. Jeho 

a napsal ji Ludvík Souček. Říká se mu 
„český Däniken“, jak jsem  později zjis-
til. Přišel jsem na pokoj a začetl se do 
knihy. Brzy mne zaujal příběh o Bet-
lémské hvězdě. Autor se v něm zabývá 
tímto mimořádným astronomickým 
jevem. V minulosti byl nejčastěji myl-
ně zobrazován jako kometa. Ve sku-
tečnosti přitom šlo o takzvanou kon-
junkci jasných vesmírných objektů 
- Saturnu a Jupitera v souhvězdí Ryb. 
Při pohledu ze Země se toto zdánlivé 
přiblížení planet v kosmickém prosto-
ru jeví pozorovateli jako jediná velmi 
jasná hvězda, zářící na obloze. 

Neobvyklý úkaz byl pozorován už 
v  r. 7 před naším letopočtem a  peri-
odicky se opakuje vždy jednou za 
999 let. Autor v  tomto příběhu navíc 
dokazuje, že evangelijní Kristus se ve 
skutečnosti nenarodil v  r. 1 našeho 
letopočtu, jak se traduje, ale už v  r. 
7 př. n. l. Tato informace mne zauja-
la natolik, že jsem začal horečně po-
čítat. Rok 7 př. n. l. se dá na číselné 
ose grafi cky znázornit jako veličina 
mínus 7. Přičteme-li k  tomuto číslu 
dvakrát hodnotu 999, dostaneme rok 
1991. Nemohl jsem tomuto výsledku 
uvěřit. Vždyť napovídal, že zmíněná 
konjunkce bude pozorovatelná právě 
letos! No to si tedy nesmím nechat 
v žádném případě ujít, umínil jsem si.

Ve druhé květnové dekádě moje 
lázeňská léčba skončila. Hned po ná-
vratu domů jsem se snažil v situaci na 
polesí rychle zorientovat. Čekalo tu 
na mne i  několik nepříjemných pře-
kvapení. Můj zástupce mi při odjezdu 
do lázní na mé obavy z nesplnění plá-
nu sebejistě řekl: „Vždycky se to nějak 

příbuzná, stará dáma, donesla na stůl 
polévku, nalila na talíř a ze zvyku po-
bízela  »Jezte polivečku, vždyť vám vy-
stydne.  Na to, co vymýšlíte, máte čas 
až po obědě.«  Ale inž. Mašík již nemy-
slil, snad právě v polovině řešení nějaké 
spojky přetrhl se řetěz života a člověk, 
který jistě v  životě věděl jen o  práci, 
odešel.

splnilo, tak se to splní i tentokrát.“ 
Jenže opak byl pravdou. Náměstek, 

který mne tu zastupoval, se zřejmě 
v práci přetrhnout nemínil a prefero-
val především svoje osobní pohodlí. 
Naše polesí během dubna „nabralo 
vodu“ a  v  důsledku toho již v  polo-
vině května výrazně neplnilo úkoly 
v přibližování koňmi. Když jsem se ho 
hned po návratu zeptal, jak je možné, 
že se „TO“ tentokrát asi nesplní, ještě 
se málem  urazil… 

Nedodělků, které na mne po ná-
vratu spadly, bylo víc. Holt, když 
kocour není doma, myši mají pré, 
řekl jsem si. Nezbylo mi, nežli smířit 
se s  tím, že teď budu muset pořád-
ně zabrat. Už mi nestačilo vysedávat 
v  kanceláři denně dlouho do noci, 
musel jsem k tomu přidat ještě sobo-
ty a neděle. Zvukovou kulisu mi při 
těchto „víkendových posezeních“ dě-
lalo rádio, které mi současně nahra-
zovalo i  lidskou společnost. Mimo 
dodělávek zanedbané „papírové prá-
ce“ jsem musel intenzivně shánět cizí 
povozníky. 

Nakonec se vše povedlo. Kočí 
jsem sehnal a jejich koně jsem nechal 
provizorně ustájit v  montované hale 
z vlnitého plechu, stojící hned za my-
slivnou u lesa. Povozníci se ubytovali 
v maringotce umístěné poblíž. Slušně 
si u  nás vydělali a  díky jejich výko-
nu se nám naštěstí podařilo zmíněné 
manko do konce pololetí vyrovnat. 
Byl to však na mne pořádný nápor 
a kolikrát jsem byl z nastalých zmatků 
docela bezradný. Tak se stalo, že jsem 
na Betlémskou hvězdu dočista zapo-
mněl... 

Málo je dnes lidí, kteří žijí tak, jako 
žil on, a  kteří, když odcházejí, nema-
jí ani jediného nepřítele. Inž. Mašík 
je jedním z nich a všichni jeho bývalí 
posluchači dnes ho vzpomenou a  jistě 
řeknou: » Škoda toho hodného člověka, 
on byl skutečně otcem těch, které při-
pravoval pro život.« Sch.

Miroslava Procházková
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***
Šestý červencový den je tu. Krásné 

sobotní dopoledne už od rána trávím 
v kanceláři. Právě mne zaměstnávaly 
nějaké výpočty a  rádio ze sousední 
místnosti jsem vnímal jenom „na půl 
ucha.“ Kázání katolického kněze ke 
mně doléhalo také jen jako by z dálky. 
Duchovní právě vyprávěl něco o tom, 
že svaté věrozvěsty Cyrila a Metoděje 
k nám z řecké Soluně poslal král Mi-
chal.   

Pojednou jsem se ve svých pro-
počtech zarazil a   zbystřil sluch. To 
ve chvíli, kdy se kazatel zmínil o mi-
mořádném astronomickém úkazu. 
Měl být na obloze pozorovatelný prá-
vě dnes a  ještě po další dva dny. Šlo 
o  konjunkci planet, tedy Betlémskou 
hvězdu, a já děkoval Bohu, že mi toto 
upozornění neuniklo. Nesmím na to 
zapomenout, nesmím to promeškat, 
opakoval jsem si v  duchu. Tento jev 
musím dneska vidět za každou cenu, 
umiňoval jsem si. 

Měl jsem to do práce necelých 
dvacet kroků. V  poledne jsem přešel 
malé parkoviště před budovou, kde 
byla kancelář, a už jsem byl v mysliv-
ně. Oběd byl na stole a  já opět seděl 
v  kruhu své rodiny. Po krátké pře-
stávce jsem se vrátil do své úřadovny. 
Znova jsem se tu ponořil do moře čí-
sel, počítačových sestav a provozních 
starostí. Na dlouhé hodiny pro mne 
okolní svět přestal existovat a  moje 
předsevzetí jako by se vypařila. Přiblí-
žila se sedmá hodina večer a  já toho 
měl tak akorát dost. Přece jsem niko-
ho nezabil, abych pracoval jako otrok, 
řekl jsem si. Odložil jsem rozdělanou 
práci, zamkl za sebou kancelář a vrátil 
se do myslivny. 

Dny byly dlouhé, takže jsme se 
synem dorazili služební škodovkou 
na pole Sládkovo až před půl devá-
tou večer. Naléhavě jsem potřeboval 
relaxovat. Kazatelna tu stála upro-
střed velkého lánu. Cestou k ní jsme 
zaslechli krátké KHRRU…KHRRU 
s  kovovým zabarvením. Byl to neza-
měnitelný hlas krkavce. Už v té době 
to byl na Vysočině běžný pták. Usadi-
li jsme se na krytém posedu s tím, že 
naše dnešní čekaná nepotrvá dlouho. 

Oba jsme měli dalekohledy, ale přišli 
jsme vlastně spíše pozorovat než lovit. 
Na poli jsme zahlédli akorát jednoho 
srnce a  jednu laň. Ta vytáhla velmi 
pozdě, až těsně po půl desáté. To už se 
pozvolna začínalo šeřit…

Je právě deset minut před desátou, 
když tu si náhle nad západním obzo-
rem povšimnu něčeho, co už na prv-
ní pohled do přírody nepatří. Vpravo 
od kazatelny, na ještě poměrně jasné 
západní obloze, nezvykle výrazně září 
neznámý objekt. „Podívej Ivošu, vidíš 
tu světlici?“ klidně říkám polohla-
sem synovi sedícímu vlevo ode mne. 
„To zas má někdo hodně peněz…,“ 
dodávám s  trochou ironie a  přiklá-
dám k očím okuláry svého loveckého 
triedru. Postačí mi několik sekund 
a zkoprním. Domnělá světlice se za tu 
dobu na obloze ani nepohnula. Pojed-
nou mi to dochází… Přestávám kont-
rolovat svoje emoce a křičím na syna: 
„Dyť je to hvězda, Betlémská hvězda!“     

V  příštích vteřinách je rázem 
všechno jinak. Následuje horečná 
činnost, jež by mohla nezúčastněné-
mu pozorovateli připomínat hasičské 
cvičení. „Rychle dolů!!“ zavelím a  už 
vzápětí oba o překot „sjíždíme“ po žeb-
říku dolů. Ze všech sil teď upalujeme 
ke škodovce zaparkované na horním 
okraji lánu. Přitom se mi hlavou mih-
ne výčitka spojená s tím, že jsme právě 
promeškali tak jedinečnou příležitost. 
Vždyť zítra a pozítří se může obloha za-
táhnout a neuvidíme nic. Uvědomuji si 
velikost  této mimořádné chvíle a také 
to, že po uplynutí  příštích  999 let už 
tento výjimečný astronomický jev ne-
spatříme... Chvatně nasedáme do auta 
a po úzké koníkovské silničce ujíždíme 
k myslivně. Spěchám, jako kdybychom 
jeli k ohni, ale hned po příjezdu k foř-
tovně vidím, že je všecko špatně. Bet-
lémská hvězda je pryč... Planety se po 
obloze pohybují neuvěřitelně rychle. 
Oběma je nám jasné, že pro dnešní ve-
čer už pozorování skončilo. 

***
Nazítří, tedy 7. července 1991, 

jsem udělal všechno pro zdar astro-
nomického pozorování. Večerní oblo-
ha byla naštěstí jasná. Na louku pod 

myslivnou jsem umístil velký dělo-
střelecký dalekohled. Upevnil jsem ho 
na kovovou trojnožku. Šlo o binoku-
lár zn. Somet 25 x 100. Dostal jsem ho 
kdysi darem od svého přítele. Jsme tu 
tentokrát na louce všichni, celá naše 
rodina. Kromě manželky je tu i dcera 
a syn. Hlídám si západní obzor a do-
čkám se. Přibližně ve stejnou dobu 
jako včera se na západě objevuje jasně 
zářící objekt. Svým tvarem mi poně-
kud připomíná dorůstající Měsíc. Ne-
uvěřitelně rychle zapadá za vrcholky 
vysokých smrků ve stěně lesa za my-
slivnou. 

Aby nám neunikl navždy, několi-
krát v  poklusu měním stanoviště blíž 
k západu. Přitom křečovitě stěhuji těž-
ký Somet nasazený na stativu. Rodina 
mne během tohoto pobíhání rychle 
následuje a v pozorování se střídáme. 
Objekt právě tečuje vrcholek smrku 
v  lesní stěně za myslivnou, takže je 
vidět poslední vteřiny. Ivo má na kra-
jíčku pláč. Má za to, že ho už neuvidí. 
Proto přichází na řadu ještě závěreč-
né bleskové přemístění dalekohledu. 
Zářící těleso se dnes naposled ocitne 
v zorném poli přístroje a hned nato se 
můj syn stává posledním účastníkem 
naší hvězdářské akce, který tento oje-
dinělý přírodní úkaz toho večera viděl.  

***
„Ve srovnání s ostatními hvězdami 

je předmětné nebeské těleso po se-
tmění zbarveno nápadně do oranžo-
va. Přitom je zvečera na obloze první 
jasnou hvězdou.“ Takový text jsem si 
tehdy poznamenal do svého lovecké-
ho deníku. Pozorování toho dne de-
fi nitivně skončilo o  půl desáté večer. 
Další den už bylo zataženo...     

Apoštolova slova zněla takto: 
„A  hle, hvězda, kterou viděli na vý-
chodě, šla před nimi, až se zastavila 
nad místem, kde bylo to dítě.“  Ma-
touš 2.9

Tolik tedy Bible, kdo mi však vy-
světlí, jak je možné, že jsem dvakrát 
dočista zapomněl pozorovat Betlém-
skou hvězdu, a přesto mi bylo souze-
no ji nakonec spatřit? Byla to náhoda, 
nebo Osud, kdo ví...? 

Pavel Sztwiertnia
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Koupím gramofonové desky do své 
archivní sbírky. Nesbírám vážnou 

hudbu, lidovky ani dechovky.
Platba ihned v hotovosti.

Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 
nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz

Chalupaření to nás baví 
- koupíme dům/chalupu. 

Nabídněte, volejte, 
pište 704 923 775

Koupíme statek s pozemky
 - pro koně. 

Tel. 732344841

Inzerce

Divadelní spolek Tyl Polička vás srdečně zve na letní kočovné divadlo

Porážka Anny Perníčkové
aneb Konec tyfu na Vysočině

Květen 1945. Nacházíme se v nejmenované vesnici nedaleko Poličky. Od horního konce nedávno proudily davy osvo-
boditelů, které spolu s mírem přivezly také tyfus.  V místní sokolovně probíhá očkování, na které musí všichni povinně 
přijít. Je potřeba provést léčbu a očistu na všech úrovních společnosti. Kdo tuto dějinnou změnu nepřežije? A koho tato 

situace posílí?

Dokumentární inscenace vychází ze vzpomínek našich rodičů, prarodičů a praprarodičů.
Autor: Kolektiv mladých kočovníků

Hru uvedeme v sokolovně v Jimramově ve čtvrtek 29. července.
Začátek ve 20:00

Vstupné dobrovolné po představení.
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