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Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, 
Ďuriš Milan, Mgr. Frömmelová Pavla, Hejtmánek 
Oldřich, Ing. Homolka Josef,  Just Jiří, Mgr. Křížo-
vá Věra, Ing. Petr Jan, Sedláková Petra, Vojta Petr, 
Petrásová Renata (12)

Omluveni: Hrdlička Radek, Ing. Lorencová Ivana, Pa-
chovská Dana (3)  

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

1. Schválení programu jednání
Program jednání: 
1.  Schválení programu jednání
 2.  Volba ověřovatelů zápisu
3.  Změna jednacího řádu zastupitelstva městyse
4.  Dotace z fondu Vysočiny Čistá voda 2019
5.  Nákup nové sekačky
6.  Dopis od občanky ze Žabárny
7.  Koncepce náměstí v Jimramově
8.  Rozpočtové opatření č. 4
Program jednání byl rozšířen o následující body:
9.  Kavárna Jimramov
10. Kontejnery u dětského hřiště
11. Různé 12-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byly zvoleny paní Mgr. Pavla 
Frömmelová a paní Renata Petrásová  10-0-2
Zdržely se: Mgr. Pavla Fömmelová a  Renata Petrásová

3. Změna jednacího řádu zastupitelstva městyse
Návrh paní Mgr. Pavly Frömmelové – dát do jednacího 
řádu možnost pořizování audionahrávky, která bude zve-
řejňována na stránkách Městyse Jimramova. 1-11-0

Proti byli: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš 
Milan,  Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,  Just 
Jiří, Mgr. Křížová Věra, Ing. Petr Jan, Sedláková Petra, 
Vojta Petr, Petrásová Renata  

Zastupitelé projednali návrh Jednacího řádu Městyse a roz-
hodli:
- Zrušit článek číslo 5 bod 14 druhou větu a nahradit ji 

větou „v případě  rušení průběhu zastupitelstva bude 
postupováno dle platných zákonů“.

- V článku 5 bod 16 změnit čas projednávání posledního 
bodu a to do 21.00 hodin, nerozhodne-li zastupitelstvo 
jinak. 11-0-1

Zdržela se: Mgr. Pavla Frömmelová

4. Dotace z Fondu Vysočiny Čistá voda 2019
Byl předložen návrh Smlouvy s  Krajem Vysočina na po-
skytnutí dotace z Fondu Vysočina Čistá voda 2019, z čehož 
je dotace 193 000 Kč z Kraje Vysočina. 
Celková  cena je 323 000 Kč.

Zastupitelé rozhodli, že Smlouvu o dílo připraví fi rma 
AQUA PROCON, s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno 
a poté bude tato smlouva uzavřena. 12-0-0

Jimramovský zpravodaj
Jimramovský zpravodaj

4/2019

Zápis č. 6/2019 
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 20. 6. 2019 v budově radnice v Jimramově.
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5. Nákup nové sekačky
a)  Bylo předloženo několik druhů sekaček. Zastupitelé 

rozhodli zakoupit sekačku GRILLO model FD 450 za 
cenu 362 395 Kč včetně DPH. 12-0-0

b)  Zastupitelstvo rozhodlo využít dotaci z Kraje Vysočina 
programu Obnova venkova Vysočiny 2019, Program 
na podporu venkovských obcí a sídel v  obnově jejich 
majetku ve výši max. 127 000 Kč na zakoupení sekačky 
GRILLO model FD 450. 12-0-0

6. Dopis od občanky ze Žabárny
a)  Na dopis od občanky ze Žabárny přišla Petice od ob-

čanů Žabárny, ve které nechtějí umístit na Žabárně 
kontejnery na papír a sklo a souhlasí s již vysazenými  
dvěma lípami na obecním pozemku.

 Návrh zastupitelstva: Ponechat pouze kontejner na 
plasty a tím vyhovět občanům Žabárny  8-0-4

Zdrželi se: Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, Just Jiří, Bartošová 
Jaroslava

b) Zastupitelé rozhodli, aby občan, který na jaře letošní-
ho roku lípu vysadil, lípu přesadil na podzim letošního 
roku na svůj pozemek.  12-0-0

7. Koncepce náměstí v Jimramově
Paní Mgr. Pavla Frömmelová předložila vizi koncepce ná-
městí v Jimramově, navrhla, že by se mohla zahájit anketa 
s občany v této koncepci. 12-0-0

8. Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelé schválili Rozpočtové opatření číslo 4. 12-0-0

9. Kavárna Jimramov
Paní Mgr. Pavla Frömmelová požádala o souhlas s umístě-
ním kavárny v domě č. p. 73 Náměstí Jana Karafi áta v Ji-
mramově.
Zastupitelé souhlasí s umístěním kavárny v domě č. p. 73 
Náměstí Jana Karafi áta v Jimramově.
Tento souhlas se netýká stavebních úprav. 11-0-1

Zdržela se: Mgr. Pavla Frömmelová

10. Kontejnery u dětského hřiště
U kontejnerů u dětského hřiště je neustále nepořádek, tento 
stav je neúnosný, je předložena fotodokumentace.
Zastupitelé rozhodli zajistit dodatkem ke smlouvě s fi rmou 
odvoz kontejnerů pravidelně 1x za 14 dní. 12-0-0

11. Různé
-  Přidat kameru na ČOV tak, aby sledovala kontejnery 

před bránou ČOV, stále je tam nepořádek okolo kon-
tejnerů a obsah kontejnerů není tříděný, vše je smíchá-
no.

-  Starosta přečetl zápis z minulého jednání ZM.
-  Paní Mgr. Pavla Frömmelová řeší hluk projíždějícími 

auty na náměstí. Je vhodné, aby podnět na hygienu po-
dali konkrétní občané.

-  Paní Renata Petrásová poděkovala ÚM Jimramov za 
poskytnutí místností na Bazárek. Výdělek byl 3 270 Kč.

-  Zakoupit tabulky na zákaz podomního prodeje v obci 
a legislativně ošetřit..

-  Dát ceduli s označením začátek a konec obce za železný 
most.

-  Řešení vody na zalévání na hřbitově.
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Zápis č. 7/2019
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 11. 7. 2019 v budově radnice v Jimramově.

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš 
Milan, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Just 
Jiří, Mgr. Křížová Věra, Ing. Petr Jan, Petrásová Renata, 
Sedláková Petra, Vojta Petr (11)

Omluveni: Mgr. Frömmelová Pavla, Hrdlička Radek, 
Ing. Lorencová Ivana, Pachovská Dana  (4)

Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastu-
pitelstvo je usnášeníschopné. 
1. Schválení programu jednání
Program jednání byl rozšířen o následující body:
- Doplnění dětského hřiště v Jimramově
- Zklidnění dopravy v Jimramově
- Nákup pozemků
- Žádost o odkup pozemku
- Nabídka pozemku
- Okolí domu č. p. 73
Program jednání byl doplněn o výše uvedené body a bylo 

upraveno pořadí projednávání.
1.  Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Zápis do kroniky za rok 2018
4. Dotace z Fondu Vysočiny programu Naše škola 2019
5. Řešení hluku na Náměstí Jana Karafi áta v Jimramově
6. Doplnění dětského hřiště v Jimramově
7. Zklidnění dopravy v Jimramově
8. Nákup pozemků
9. Žádost o odkup pozemku
10. Nabídka pozemku
11. Okolí domu č. p. 73
12. Rozpočtové opatření č. 5
13. Různé 11-0-0

1. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni Mgr. Bartošová 
Jaroslava a pan Ďuriš Milan.  9-0-2

(Mgr. Bartošová Jaroslava, Ďuriš Milan)

2. Zápis do kroniky za rok 2018     
Zastupitelům byl předem rozeslán návrh zápisu do kroni-
ky za rok 2018. Pan Petr Vojta vznesl připomínku týkající 
se akce MTB Okolo Sedlišť. Tento bod upřesní pan Vojta 
s kronikářem. 
Zápis do kroniky za rok 2018 byl schválen.   11-0-0

3. Dotace z  Fondu Vysočiny programu Naše škola 2019
a) Zastupitelé projednali a schválili Smlouvu o poskyt-

nutí dotace z Fondu Vysočiny, program „Naše škola 
2019“, týkající se projektu „Oprava sociálního zaří-

zení základní školy v  Jimramově – 2. NP v  budově 
2. stupně“. 

 Kraj poskytuje dotaci ve výši 120.000,-Kč. Celkové 
náklady projektu jsou 1.072.814,-Kč, vlastní podíl je 
952.814,-Kč. Projekt musí být realizován nejpozději do 
30. 9. 2020.  11-0-0

b) Zastupitelé rozhodli zadat realizaci akce fi rmě  Staveb-
ní společnost V&K s.r.o.,  Bystřice nad Pernštejnem,  
s  termínem dokončení prací do 15. 9. 2019 a uzavřít  
smlouvu. 11-0-0   

4. Řešení hluku na Náměstí Jana Karafi áta v Jimramově
Na základě opakujících se stížností občanů na hluk z projíž-
dějících aut na Náměstí Jana Karafi áta, pověřili zastupitelé 
paní Petru Sedlákovou jednáním s občany bydlícími na ná-
městí ohledně sepsání požadavku na Krajskou hygienickou 
stanici na měření hlučnosti. 11-0-0

5. Doplnění dětského hřiště v Jimramově
Z  důvodu nevyhovujícího stavu staré lanové dráhy, která 
musela být odstraněna z dětského hřiště v Jimramově, roz-
hodli zastupitelé zakoupit na dětské hřiště  novou  lanovku 
(lanová dráha 20 m)  od fi rmy TEWIKO systems, s.r.o., Li-
berec,  za celkovou cenu 105.186,-Kč včetně DPH.  11-0-0

6. Zklidnění dopravy v JimramověY
Zastupitelé ze Sedlišť požadují, aby Sedlišťská ulice byla ozna-
čena dopravními značkami jako obec Sedliště. Bude zapraco-
váno do celkového návrhu zklidnění dopravy  a rovněž umís-
tění cedulí „zákaz podomního prodeje“. Zklidnění dopravy 
bude pomocí vyznačených zón omezující rychlost na 30 km/
hod. Tyto značky budou umístěny pokud možno mimo pa-
mátkovou zónu.  Bude znovu projednáno s Policií ČR.

7. Nákup pozemků
a) Zastupitelé rozhodli na základě geometrického plá-

nu č.  573-136/2018 zakoupit nově utvořenou parcelu 
č. 48/2 (zahrada) o výměře 27 m2 v k. ú. Jimramov od 
paní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, ve výši 
jejího vlastnického podílu a od paní xxxx xxxxxxxx,xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, ve výši jejího  vlast-
nického podílu.   Pozemek bude zakoupen za kupní cenu 
190,-Kč/m2.Celková cena za pozemek činí 5.130,-Kč. 
 Tento pozemek bude použit na protipovodňovou ochra-
nu. 11-0-0

b) Zastupitelé rozhodli na základě geometrického plánu 
č. 573-136/2018 zakoupit nově utvořenou parcelu č. 46/2 
(zahrada) o výměře 26 m2 v  k. ú. Jimramov od paní 
xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
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ve výši jejího vlastnického podílu a od paní xxxxxxx 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši 
jejího vlastnického podílu. Pozemek bude zakoupen za 
kupní cenu 190,-Kč/m2. Celková cena za pozemek činí 
4.940,-Kč. Tento pozemek bude použit na protipovodňo-
vou ochranu.  11-0-0

c) Zastupitelé rozhodli na základě geometrického plá-
nu č.  573-136/2018 zakoupit nově utvořenou parcelu č. 
45/2 (zahrada) o výměře 21 m2 v k. ú. Jimramov od paní 
xxxx xxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši 
jejího vlastnického podílu a od pana xxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši jeho vlastnického po-
dílu. Pozemek bude zakoupen za kupní cenu 190,-Kč/m2. 
Celková cena za pozemek činí 3.990,-Kč. Tento pozemek 
bude použit na protipovodňovou ochranu. 11-0-0

8. Žádost o odkup pozemku
Pan xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, opakovaně žádá o odkup 
obecního pozemku – zahrady u nemovitosti Ubušín č. p. 
19. Požadavek pana xxxxx byl projednán v  radě Městyse 
Jimramova dne 26. 6. 2019, Zápis č. VIII/2019, bod č. 13. 
Zastupitelé souhlasí se stanoviskem rady a trvají na vyvolání 
jednání na místě samém za účasti starosty, geodeta, zástupce 
osadního výboru Ubušín a pana xxxxx.     11-0-0 

9.  Nabídka pozemku
Pan xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, nabízí Městysi Jimramov  
odprodej pozemku p. č. 98/2, trvalý travní porost, o výmě-
ře 370 m2 v k. ú. Sedliště u Jimramova za cenu 100,-Kč/m2. 
Zastupitelé  rozhodli za tuto cenu nabídku nevyužít.

11-0-0

10. Okolí domu č. p. 73
- Zastupitelé požadují vyzvat majitelku nemovitosti Jimra-

mov č. p. 73 k  neprodlenému odstranění vystaveného 
uměleckého díla, které je zavěšeno nad místní komuni-
kací v Kostelní uličce. 11-0-0

- Majitelka č. p. 73 Jimramov bude vyzvána k odstranění 
nepořádku na obecním pozemku před jejím domem 
s termínem odstranění do konce 7/2019.  11-0-0

11.  Rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 5, 
které je přílohou tohoto zápisu.  11-0-0

12.  Různé 
- Starosta informoval o zamítnutí dotace z  MMR na re-

konstrukci budovy sokolovny v Jimramově. 

- Starosta informoval o zamítnutí dotace z MMR na opra-
vy křížků.

- Podána informace, že na Vápenici je porouchané víko na 
plasty a z toho důvodu nebyly vyvezeny. 

- Upozorněno na zaplevelené květinové záhonky na ná-
městí.  

- Požadavek provést znovu zametení chodníků na náměstí 
v Jimramově. 

- Upozornit pořadatele festivalu „Otevřeno“ na zamezení 
parkování automobilů na novém chodníku podél parku 
Bludníku  a navrhnout nové místo na parkování na ulici 
Panská podél fotbalového hřiště. 
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Zprávy z kulturní komise
Máme tady začátek školního roku a je čas se poohléd-

nout a zavzpomínat, co jsme prožili o prázdninách.
Již třetím rokem zahajujeme prázdniny letním ki-

nem. Začali jsme krásnou pohádkou Čertí brko, které 
přineslo úsměv na tváři nejen dětem, ale i dospělým. 
Dále následovaly filmy, mezi nimi samozřejmě nesměl 
chybět Zlatý podraz, který se zčásti natáčel u nás v Ji-
mramově. Během každého promítání připravil některý 
z místních spolků občerstvení. Nechyběl ani popcorn, 
který samozřejmě ke kinu patří.

Několikátým rokem připravujeme pro děti příměst-
ský tábor. Poprvé jsme měli obsazené dokonce tři ter-
míny. Každý termín měl jiné téma: Rytířství, Rio de Ja-
neiro, Cesta do středověku. Děti si zahrály spoustu her, 
vyráběly zajímavé věci, měly zážitky z výletů, např. jely 
hasičským autem. Tímto chceme poděkovat hasičům 
za ochotu splnit dětem zážitek. Děti byly moc nadšené, 
o čemž svědčí zpětné vazby a poděkování od rodičů.

Jimramovští rybáři uspořádali něko-
lik závodů, hasiči připravili branný den, 
pozvali dokonce profesionální vojáky 
z  Pardubic. Za hasičské znalosti a zdo-
lání branné stezky děti obdržely diplom 
a krásnou medaili se Soptíkem.

V polovině srpna proběhl dětský 
den a sousedské posezení. Dětský den 
měl název: „Léto naruby aneb Vánoce 
o prázdninách“. Děti si mohly u jednot-
livých stanovišť vyzkoušet různé úkoly 
ve znamení zimy. Během odpoledne nás navštívil loutkář 
Jan Hrubec, který zahrál pohádku O princi z knížky. Ro-
zárky představily nové vystoupení na téma Slunce seno 
… Celé odpoledne doprovázel DJ David Hamerský. Na-
večer již tradičně vystoupili manželé Holasovi, kteří ne-
nechali nikoho sedět na lavičce a roztančili celý parket. 
I tento rok chceme veškerý výdělek věnovat na rozšíření 
dětského hřiště a za to děkujeme všem sponzorům, rodi-
čům i prarodičům a všem, kteří nás na každé akci pod-
porují. Díky tomu jsme za vydělané peníze mohli dětem 
pořídit novou lanovku na dětské hřiště.

A co nás čeká na podzim?
Již tradičně se setkáme při uspávání broučků, určitě 

můžeme počítat s návštěvou čertů a Mikuláše s andělem, 
připravujeme vánoční výstavu a v neposlední řadě rozsví-
tíme vánoční stromeček.

Moc se na vás těšíme!!!!
Za KKMJ Petra Sedláková
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Rozloučení s létem v Trhonicích

Kouzelnické vystoupení, přelet 
koštětem nad plamenem, pojídání 
červů na čas, možnost fotografování 
se s Harrym Potterem, Hermionou 
nebo skřítkem Dobbym, nahlédnutí 
do učebnice čar a kouzel, noční stez-
ka odvahy se světýlky a bubáčky. Jistě 
budete souhlasit, že takové rozlouče-
ní s létem se poštěstí jen málokomu. 
Jelikož trhoničtí hasiči pořádají akce 

pro dospělé i děti pravidelně, je po-
chopitelné, že takovou výzvu nemohli 
odmítnout. Podpořit nás se rozhodlo 
i počasí, a tak pro všechny zúčastně-
né se poslední prázdninový den stal 
příjemným zážitkem. Velký dík patří 
všem dobrovolníkům nejen z řad čle-
nů SDH. Snědlo se a vypilo všechno! 

Pohodový začátek školního roku 
dětem i rodičům přeje SDH Trhonice

Stalo se před 100 lety
(vypsáno z Pavelkovy kroniky)

  1. ledna 1919 se uskutečnila ustavující schůze  Soko-
la.  Prvním starostou byl zvolen Josef Jedlan, dalšími funk-
cionáři učitel František Vítek, Richard Zavadil a Antonín 
Richter. Cvičilo se v tělocvičně měšťanské školy.

V roce 1919 byl Jimramov elektrifi kován. Investorem 
akce byly Sousedské lesy, které uzavřely smlouvu na 30 let 
s místním výrobcem elektřiny panem Josefem Krausem, 
majitelem vodní elektrárny u mlýna v Mostní ulici. V let-

ních měsících se zvyšoval výkon této elektrárny pomocí 
naft ového motoru.

Elektřina byla zavedena i do katolického kostela. Fi-
nančně zřízení elektrického osvětlení zajistila zdejší rodač-
ka paní Anastazie Martinová, roz. Čermáková.

 Stavitel J. Veselský si jako první občan Jimramova kou-
pil  osobní auto.

100 let Sokola v Jimramově
3. srpna 2019 jsme oslavili na fot-

balovém hřišti sté výročí založení So-
kola Jimramov. Na oslavy byli pozváni 
současní, ale i bývalí členové, kteří se 
zasloužili o činnost sportovních oddílů 
sdružujících se pod hlavičkou Sokola.  
Protože je to tělovýchovná jednota, roz-
hodli jsme se toto významné jubileum 
oslavit patřičně sportovně. Na děti i do-
spělé čekala řada disciplín, například 
slalom s míčem, střílení penalt, střelba 
na cíl ze vzduchovky, nohejbal, tenis 
a soft enis. A jak to už ve sportu bývá, za 
splnění všech úkolů dostávali medaile, 
tentokrát pamětní. Sportovní odpole-
dne bylo zakončeno večerním poseze-
ním při kytarách a písničkách a taneční 
diskotékou. 

Při zahájení oslav předseda TJ Sokol 

Jimramov Ing. Jan Petr přednesl slav-
nostní projev, ve kterém stručně shrnul 
činnost Sokola a některé úspěchy členů 
za jeho stoletou existenci:

„Vzácní hosté, dámy a pánové, sest-
ry a bratři.

 Je nám 100 let. To není v historii 
krátký úsek. Naše činnost přesáhla již 
2 století, v nichž panovaly různé spole-
čenské pořádky. Jak jsme to mohli vydr-
žet a přežít? Myslím, že jednou z hlav-
ních odpovědí je to, že základní ideové 
hodnoty, na kterých byla naše organi-
zace před těmi 100 lety budována, jsou 
pevné. Především jsou to: statečnost, 
vytrvalost, svoboda, solidarita a kázeň, 
střídmost, mravnost a láska k vlasti a Ji-
mramovu. Představují principy, jimiž by 
se měli v soukromém i veřejném životě 

řídit všichni členové Sokola - sportovci. 
Měly by také být vhodným a odpoví-
dajícím způsobem vštěpovány přede-
vším mladé generaci, ve které je naše 
budoucnost. Naprosto konzistentní po-
stavení v sokolské tradici má dobrovol-
nost, která je významným protikladem 
ke světu profesionálního sportu. Ten 
sice nelze opomíjet, neboť vedle svých 
negativních má i velmi pozitivní strán-
ky, nicméně prioritou naší jednoty So-
kola v Jimramově je nejen udržení, ale 
i  rozšiřování této formy dobrovolnosti 
ve výchově. 

První pokus o založení Sokola byl 
učiněn již 2. ledna 1908, kdy c. k. mo-
ravské místodržitelství vydalo povolení 
k jeho založení. O jeho založení tehdy 
usiloval učitel Pilný, nenašel ovšem dost 
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následovníků a po jeho odchodu z Ji-
mramova celá věc ztroskotala. Druhý 
pokus byl učiněn po dostavbě měšťan-
ské školy (v roce 1910) asi v roce 1911 
nebo 1912 zásluhou učitelů Macha, 
Pavelky a Vítka. Ke své činnosti chtěli 
využívat školní tělocvičnu, ale pro ne-
pochopení vedení školy i tento pokus 
ztroskotal. Další snahy pak přerušila 
1. světová válka. Teprve v roce 1919 při-
šlo nové povolení ke zřízení tělovýchov-
né jednoty, po 21 letech od prvního po-
volení v roce 1908. Ustavující schůze se 
konala 1. ledna 1919 a do čela byli zvo-
leni: starostou Josef Jedlan, místosta-
rostou František Vítek, náčelníkem Ri-
chard Zavadil a pokladníkem Antonín 
Richter. Všechna cvičení se tehdy kona-
la ve školní tělocvičně, ale všichni si uvě-
domovali, že toto řešení je dlouhodobě 
neúnosné bez vlastní budovy. I přesto 
pilně cvičili, takže se mohli představit 
poprvé veřejnosti na veřejném cviče-
ní uskutečněném na prostranství před 
Bukáčkovou tírnou na úpatí Kabačky.  
Sokolové proto usilovali o získání vlast-
ních pozemků a fi nančních prostředků 
ke stavbě budovy. Brzy získali vhodný 
pozemek na Padělku a okamžitě začali 
s jeho úpravou. Zde bylo v roce 1924 po 
terénních úpravách a stavbě hudebního 
pavilonu za značného zájmu veřejnosti 
slavnostně otevřeno letní cvičiště veřej-
ným cvičením.  

O kulturní činnost se staral drama-
tický odbor, který nastudoval ročně 
až pět divadelních představení. Dne 
30.  října 1926 byl položen základní 
kámen ke stavbě Sokolovny, která byla 
dokončena a slavnostně předána do 
užívání dne 19. června 1927. Ten den 
se také promítal první fi lm. 19. červen-
ce 1931 se konaly dvě slavnosti,  první 
byla slavnost „rozvinutí praporu“, dru-
hou bylo uspořádání průvod z Benátek 
k radnici. Uvítací proslov měl bratr Ka-
rel Bukáček, starosta Sokola, slavnostní 
řeč pronesl jednatel Východočeské župy 
Pippichovy bratr Caska, stuhy na pra-
por připnula sestra Jindřiška Šimková.                                                                                                  
Za protektorátu v roce 1940 byla činnost 
Sokola zakázána a během celé 2. světo-
vé války byli v sokolovně ubytováni ně-
mečtí vojáci. Tím byly způsobeny znač-
né škody a dalo mnoho práce všechno 

uvést do pořádku. Písemné doklady 
o činnosti však byly navždy ztraceny.  

V roce 1965 se konala 3. celostátní 
spartakiáda, kterou nacvičovali žáci os-
miletky a také ženy Sokola. Svoji sklad-
bu předvedli při místních oslavách a na 
okrskové spartakiádě v Bystřici. V témže 
roce v prosinci byl zvolen novým před-
sedou Sokola učitel Pavel Procházka, 
člověk obětavý, věnující většinu svého 
volného času tělovýchovné činnosti.  
V dalším roce 1966 bylo dokončeno klu-
ziště za hasičskou zbrojnicí, v TJ Sokol 
pracovaly oddíly šachu (úspěšný Pavel 
Muroň), stolního tenisu, kopané a vel-
mi úspěšné oddíly odbíjené (volejbalu, 
které vedl Jiří Jiříček) a stolního tenisu. 
V roce 1968 v TJ přestal fungovat oddíl 
ledního hokeje, ale fotbalisté zazname-
nali úspěch v podzimní části okresní 
soutěže, kde obsadili 2. místo. Odbíjen-
káři (volejbalisté) jako přeborníci okre-
su 1966/67 v roce 1968 hráli krajskou 
soutěž 2. třídy. Po srpnových událostech 
však zůstali 3 hráči v zahraničí a druž-
stvo ze soutěže odstoupilo. Dobře si ved-
li žáci Sokola, v šachu v okresní soutěži 
byli třetí. Žák 9. třídy Jiří Böhm se stal 
přeborníkem okresu. Pracoval také od-
díl rychlobruslení a úspěšní byli i stolní 
tenisté, kde se okresním přeborníkem 
stal Otto Nejedlý ze Sedlišť. Roku 1975 si 
fotbalisté upravovali a odvodňovali po-
vrch hřiště, proto museli utkání jarního 
kola hrát na hřištích soupeřů. V tabulce 
se umístili uprostřed.

V roce 1979 fotbalové družstvo 
mužů obsadilo 2. místo v okresní sou-
těži, dorostenci byli čtvrtí. V roce 1981 
TJ Sokol vyvíjela činnost hlavně v od-
díle kopané a stolního tenisu. Všechna 

tři družstva v kopané startovala v okres-
ním přeboru. Největšího úspěchu do-
sáhlo družstvo žáků – 4. místo v sezóně 
1980/81 a 1. místo v její podzimní části 
skupiny C. Hráči si také vybudovali v 
šatnách u fotbalového hřiště umývárnu 
se sprchami. Družstvo stolního tenisu 
vybojovalo v okresním přeboru 1. třídy 
5. místo. V říjnu 1983 byl ustaven lyžař-
ský oddíl, který měl 29 členů. A protože 
pracoval velmi dobře, byl v roce 1984 
pověřen uspořádáním okresního přebo-
ru v obřím slalomu a slalomu na svahu 
v Novém Jimramově, kde se již připra-
vovala výstavba lyžařského vleku. V té-
mže roce sportovci dokončili svépomocí 
přístavbu kabin u fotbalového hřiště a 
upravovali povrch na kurtech za po-
žární zbrojnicí. Také se konal 2. ročník 
turistického pochodu Kolem Fryšávky s 
trasami 12, 25 a 35 km. 

12. července v roce 1986 byly ote-
vřeny tenisové a volejbalové kurty, kte-
ré dva roky hlavně svépomocí budovali 
lidé z řad tělovýchovné jednoty. Na 6. 
ročník volejbalového turnaje, který se 
ten den konal, přijelo 14 družstev. Mladí 
členové Sokola se také v tomto roce vě-
novali výstavbě lyžařského vleku v No-
vém Jimramově. 

V roce 1987 se fotbalové družstvo 
dorostu stalo přeborníkem okresu.

Roku 1988 se 6. ročníku turistické-
ho pochodu kolem Fryšávky na trasách 
12, 25 a 35 km zúčastnilo 96 turistů. V 
8. ročníku volejbalového turnaje hrálo 
12 družstev a prvenství v něm obhájil 
vítěz předchozího - Sokol Malšovice. 
Fotbalové mužstvo mužů získalo pr-
venství ve skupině A okresní soutěže 
a po dvou letech vybojovalo návrat 
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Fotbalová sezóna

do okresního přeboru. V roce 1990 se 
10. ročníku volejbalového turnaje o 
putovní pohár TJ Sokol zúčastnilo 16 
družstev. V roce 1992 byli volejbalisté 
velmi úspěšní, když postoupili do ob-
lastní soutěže. Dále bylo volejbalové 
družstvo úspěšné v následujícím roč-
níku 1993/94, kdy obsadilo 3. místo.                                                                                            
V roce 1996 fotbalisté i přesto, že domá-
cí zápasy hráli v Písečném, byli docela 
úspěšní a obsadili 4. místo v OS. Hřiště 
po odvodňování a zatravňování nebylo 
v této sezóně schopné provozu. Na něm 
mohli hrát až v následujícím roce 1997 
a obsadili 5. místo v OS a domácí utká-
ní už hráli na nově zatravněném hřišti.                                                                                                          
V roce 1998 fotbalové mužstvo mužů 

obsadilo druhé místo v OS a postoupilo 
znovu do okresního přeboru, dorosten-
ci vyhráli skupinu B OP, ale v souboji o 
titul přeborník podlehli mužstvu z Ro-
večného. I žáci byli dobří a obsadili 2. 
místo ve své skupině okresního přebo-
ru. Domácí volejbalisté poprvé v osm-
náctileté historii volejbalového turnaje 
v Jimramově vybojovali putovní pohár.                                                                                                                                
Historického úspěchu dosáhlo fotbalo-
vé mužstvo mužů v roce 2000, kdy ob-
sadilo třetí místo v okresním přeboru, a 
dále v sezóně 2003/2004 získali také 3. 
místo.   

V roce 2006 fotbalový klub získal 
pozemek, na kterém je hřiště, a mohla 
být zahájena rekonstrukce hřiště – srov-

nání, zpevnění, zatravnění plochy a 
oplocení.

V roce 2008 volejbalový oddíl pro 
nedostatek mladších hráčů ukončil svo-
ji činnost. Skončily populární prázdni-
nové turnaje.  

V soutěžním ročníku 2008/2009 
se účastnila okresních soutěží v kopa-
né družstva mužů, žáků a nejmladších 
žáků – přípravky. Nejúspěšnější bylo 
právě družstvo přípravky (děti od 6 do 
10 let), které ve své skupině vyhrálo. Fi-
nálové utkání o titul okresního přebor-
níka s vítězem skupiny B už prohrála a 
obsadila 2. místo.“

Předseda TJ. SOKOL Jimramov
Ing. Jan Petr

Po krátké letní pauze se začátkem srpna rozběhla nová fotbalová sezóna. Nejprve mužům a od 1. 9. se přidaly i ostatní 
týmy, tedy dorost, mladší žáci a starší přípravka. V době uzávěrky mají muži odehrány tři zápasy (s Křovím 5:8, Bystřicí 
„B“ 3:3 a Novou Vsí „B“ 0:2).

Neděle 15. 9. dorost vs. Křižanov (13:00), muži vs. Rozsochy (16:00)
Sobota 28. 9. ml. žáci vs. Bory (15:30)
Neděle 29. 9.  dorost vs. Štěpánov (12:30), muži vs. Jívoví (15:30)
Sobota 5. 10. st. přípravka vs. Rad. Svratka, Žďár „B“ (10:00)
Neděle 6. 10. dorost vs. O. Bítýška (12:00), muži vs. Doubravník (15:00)
Sobota 12. 10. ml. žáci vs. Svratka (15:30)
Sobota 19. 10. st. přípravka vs. Polnička, Žďár „B“ (10:00)
Neděle 20. 10. dorost vs. Bory (11:30), muži vs. Bobrová (14:30)
Sobota 2. 11. dorost vs. Sněžné (11:00), muži vs. O. Bítýška (14:00)

Přehled domácích zápasů:

Zveme všechny fanoušky jimramovské čutané:-))
Více info na webu městyse v záložce Sport.

 Pavel Borovský

Úspěchy Lady Vondrové

Ladě se opravdu daří. Na mis-
trovství Evropy do 23 let v Gävle 
ve dnech 11. - 14. července získala 
stříbrnou medaili v běhu na 400 m. 
Měla tam náročný program, starto-

vala ještě v běhu na 400 m překážek, 
kde postoupila rovněž do finále. 
Obsadila v něm výborné 6. místo. 
Byla tak nejúspěšnější závodnicí 
české výpravy.

  26. - 27. července se konalo 
mistrovství ČR mužů a žen v Brně. 
Tam Lada zvolila trať 400 m, kde její 
soupeřkou byla Zuzana Hejnová. 
Stejně jako na halovém šampionátu 
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Zprávy z místní knihovny

Místní knihovna v Jimramově má pro své čtenáře k dis-
pozici 4 725 knih, z toho literatury krásné je 3418 knih a 
naučných 1307. Dále spolupracuje s Knihovnou M. J. Sych-
ry ve Žďáru nad Sázavou, kde existuje možnost si 2x roč-
ně vždy na půl roku vybrat nové knihy z meziknihovního 
výpůjčního fondu. Čtenáři si také mohou předem objednat 
tituly, o které mají zájem. 

V srpnu 2019 jsem dovezla v rámci meziknihovního 
výpůjčního fondu následující knihy: viz. příloha.

Srdečně zvu zájemce do naší knihovny, která se nachází 
v prvním patře radnice. 

Otevřeno je každé pondělí od 13,00 do 16,00 hodin. 
Knihy se půjčují zdarma.

Miroslava Procházková, knihovnice

Lada Hejnovou porazila, tentokrát 
velice výrazně a stala se mistryní 
České republiky a hlavně - zaběhla 
fantastický čas - 51,71 sec. To zna-
mená nejen výrazný osobní rekord, 
ale splnění ostrého limitu IAAF 
pro nominaci na mistrovství světa 
(Dauhá 27. 9. - 6. 10. 2019, Katar). 
Chci ještě dodat, že v televizním zá-
znamu z mistrovství ČR v Brně bylo 
zmíněno, že Lada Vondrová pochá-
zí z Jimramova, obec Sedliště, kde s 
atletikou začínala.

Jaroslav Jón
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Vzpomínka na rodáka Doc. PhDr. Stanislava Sedláčka, 
emeritního proděkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Před 100 lety,  přesněji 5. května 
1919 se v Jimramově v domě č. p. 219 
na Panské ulici narodil Stanislav Sed-
láček. Po jimramovské obecné škole 
absolvoval gymnázium, poté začal 
studovat na Masarykově univerzitě v 
Brně. Jeho studia byla násilně přeru-
šena okupací, kdy byly vysoké školy 
zavřeny. Pamětníci si jistě vzpome-
nou na jeho aktivní účast na jimra-
movském povstání v květnu roku 
1945. 

Po roce 1945 dokončil studium fi -
lologie v oboru latiny a řečtiny a do-
sáhl doktorátu fi lozofi e. V roce 1947 
nastoupil jako středoškolský profesor 
na Gymnázium ve Šternberku a tím 
zahájil svou celoživotní pedagogickou 
činnost. Od roku 1959 působil až do 
odchodu do důchodu na Palackého 
univerzitě v Olomouci jako vedoucí 
Katedry klasické fi lologie, dlouholetý 
učitel Kateder historie a aplikované 

lingvistiky. Byl také členem Jednoty 
klasických fi lologů.

Docent Sedláček nikdy nezapomí-
nal na rodný Jimramov, který byl jeho 
velkou láskou a kam se rád vracel. Byl 
velkým sportovcem, který nevynechal 
při svých prázdninových pobytech v 
Jimramově jedinou možnost k sehrá-
ní tenisového utkání, byl vášnivý turi-
sta a náruživý houbař.

Svůj vztah k rodnému Jimramovu 
vyjádřil ve svém příspěvku do alma-
nachu vydaného k 90. výročí založení 
místní měšťanské školy: „Pevně a hlu-
boko v srdci mém přebývá můj rodný 
Jimramov. Kdybych měl volit, kde bych 
se narodil a chtěl prožít své dětství a 
dospívání, nebylo by to nikde jinde. 
Rád a často se ve vzpomínkách vrací-
vám na břeh Svratky, kde voda je čistá, 
chladná, tmavá…. Vděčně a s pokorou 
se vracím do Zubří země, do rodného 
Jimramova. Jemnou mlhou let vracím 

se na hřbitovy, kde odpočívají rodiče, 
příbuzní, kamarádi.“

Zemřel dne 21. července 2002 po 
krátké nemoci ve věku 82 let. Pocho-
ván je ve Šternberku. Tohoto vzácné-
ho člověka a významného rodáka si 
připomínáme také v Síni rodáků u sv. 
Jana v Jimramově.

Miroslava Procházková

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

0 03. 10. pan Josef Dvořák, Trhonice               50 let

04. 10. pan Miroslav Matýsek, Ubušín           60 let

06. 10. pan Lubomír Hejtmánek, Trhonice    87 let

07. 10. pan Josef Dobiáš, Jimramov               87 let

10. 10. pan Radek Prudil, Jimramov              50 let

14. 10. paní Věra Gregorová, Sedliště           75 let

16. 10. pan Čestmír Kubík, Benátky              70 let

28. 10. pan Adolf Jančík, Benátky                 80 let

03. 11. paní Zdeňka Homolková, Jimramov    84 let

05. 11. pan Ladislav Tobiáš, Sedliště               60 let

11. 11. pan Jarmil Chalupník, Sedliště             88 let

14. 11. paní Věra Svobodová, Jimramov         92 let

18. 11. paní Věra Tobiášová, Ubušín               90 let
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Cyril Musil 
Připomínka hrdiny

 Na Studnicích, v samém srdci Českomoravské vysoči-
ny, sotva 5 km vzdušnou čarou od Nového Města na Mo-
ravě, přišel na svět a prožil zde mnoho plodných let Cyril 
Musil (1907 – 1977).  Sportovec, československý reprezen-
tant v běhu na lyžích, statečný odbojář z 2. světové války, 
politický vězeň a emigrant.

Na lyžích byl šestinásobným mistrem ČSR i Polska, 
účastníkem Zimních olympijských her v roce 1936 (skon-
čil 9. na 50 km), členem stříbrné mužské reprezentační šta-
fety na 4 x 10 km na MS 1933. Vyhrál desítky kvalitních 
závodů a přátelil se s celou čs. lyžařskou špičkou. Řadu re-
prezentantů přivítal ve svém penzionu na Studnicích.

Za druhé světové války se aktivně zapojil do protinaci-
stického odboje a jeho lyžařský penzion na Studnicích se 
stal místem úkrytu a setkávání čelných představitelů odbo-
jové organizace „Rada tří“ a jejich spojek. Odbojáře a členy 
paravýsadků  zde se svou ženou Růženkou ukrýval a živil. 
Během války pro ně zabil a připravil několik desítek pra-
sat, telat, jalovic a nepočítaně drůbeže a jiných potravin. 
Účastnil se shozů zbraní, jako spojka běhal i stokilometro-
vé trasy, šifroval zprávy, přenášel vysílačku a ani přestřelce 
se nevyhnul.

Po únoru 1948 odmítl Cyril Musil spolupracovat se 
státní bezpečností, v srpnu 1949 byl zatčen, mučen a v pro-
sinci státním soudem v Brně odsouzen pro vyzvědačství 
a nedovolené ozbrojování na dvacet let do žaláře. V listo-
padu 1950 se mu podařilo uprchnout z věznice v Ilavě a 
později s velkou námahou přejít hranice do Rakouska. V 
emigraci unikl několika vražedným útokům. Usadil se na-
konec v Kanadě, udržel si pověst špičkového lyžaře a stal se 
i trenérem kanadského národního týmu. V dubnu 1977 byl 
nalezen mrtev ve své chatě, okolnosti jeho smrti se nikdy 
nevyjasnily.

V roce 1992 byla na bývalém penzionu na Studnicích 
odhalena pamětní deska manželům Musilovým a k tomu 
byla vydána drobnější publikace o jejich činnosti přede-
vším za války. Dnes je bohužel jméno Cyrila Musila větší 
části veřejnosti neznámé navzdory tomu, že obdržel čestné 
občanství Nového Města na Moravě či Cenu Václava Ben-
dy. Kdyby se zásluhy jeho osoby i celé rodiny měly vypsat 
a připojit jména všech osobností, které kdy našly na Stud-
nicích útočiště, musely by pamětní desky pokrýt celý bý-
valý statek. Mělo by se z něj stát jakési celonárodní poutní 
místo, k němuž by putovaly davy lidí, jimž nejsou lhostejné 
odvaha, úsilí, nezištné nasazení a nejvyšší oběť těch nejlep-
ších z našeho středu.

O životních osudech Cyrila Musila by se dal natočit 
fi lm, který by zaujal diváka, aniž by se ke skutečnosti co-
koliv přidávalo. 

   V letech 2015 – 2017 jsem o životě Cyrila Musila na-
psal román s názvem Martyrium aneb Kulak studnický. V 
pestrém příběhu se mihnou osobnosti, které by člověk ani 
nepředpokládal. Třeba Dana a Emil Zátopkovi, kteří se k 
Musilům stavili na své svatební cestě, ale třeba i Bohumil 
Hanč, Vlasta Javořická, hrabě Podstatský, Jiří Voskovec, 
Václav Nedomanský, Bill Koch, misionář Jaroslav Popelka, 
prezident Beneš, Jiří Brady, a dokonce i Josef Kábele, jenž 
svými leteckými pokusy zřejmě inspiroval Jaroslava Fogla-
ra k postavě Jana Tleskače. Cyrila Musila v příběhu obklo-
pují nejdříve hlavně lyžaři, od našich nejlepších Dontha, 
Berauera, Mihaláka až po vysočinské bratry Německé, 
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Zajíčky, Kosoura, Balvína, Fouska a nakonec i Cyrilova 
bratra Bohuslava a synovce Karla Dvořáka. Když přišla 
válka, vystřídali závodníky uprchlíci před gestapem a 
parašutisté: generál Luža, Štainer-Veselý, Grňa, Robotka, 
Svatoň, Soška, Kafk a, Gemrot, Niemczyk, Pernický, Kle-
meš, Pešán, Hromek, Vyhňák, Nechanský, Císař a desít-
ky dalších. Musil je ukrýval na půdě pod senem, dole 
měl obyčejné hosty a na kontroly gestapa také občas do-
šlo. V románu mají své místo přibyslavští četníci, brněn-
ské gestapo i jejich konfi denti. Také třeba Bachmutskij, 
Labunskij, Chimič a další ruští partyzáni.

   Tíhu těch let s Cyrilem sdílela pracovitá žena Rů-
ženka, stárnoucí rodiče a také dvě malé dcerky. Pokud si 
dá někdo práci a bude hledat jiného občana, který by v 
letech 1940 – 1945 tolik přispěl silami i materiálem pro 
odboj, jen těžko takového druhého najde. Téměř každý, 
kdo v odboji skutečně léta něco znamenal, prošel Stud-
nicemi. Cyril Musil byl naprostou, i když historiky dnes 
tajenou, jedničkou!

Po válce mělo být lépe, ale nebylo. Cyril byl na pastvě 
zatčen bosý, odvezen do Brna a tam mučen pálením a bi-
tím. Jako vězně jej čekala ještě Jihlava, soud v Brně, Bory 

a Ilava. Za průtrže mračen utekl přes troje hradby a se zlome-
ným chodidlem se probil na Vysočinu. Naposledy se sešel s 
manželkou pod Paseckou skálou a poté odešel do Rakouska 
a Německa. Unikl třem zřejmě estébáckým atentátům a odjel 
do Kanady. Tam se zpočátku živil střílením vlků. Jeho první 
přístřeší rozmetalo tornádo a odneslo mu všechno cenné. Pak 
zbudoval penzion, půjčovnu a opravnu lyží i lyžařskou školu. 
Trénoval kanadskou reprezentaci, do vlasti se však už nemo-
hl vrátit. Ve věku nedožitých 70 let zemřel za neobjasněných 
okolností.

Cyril Musil byl jedním z nejstatečnějších lidí v celé historii 
Vysočiny. Zasloužil by si připomínku důstojným způsobem, 
například po něm pojmenovat Vysočina Arénu v Novém 
Městě na Moravě. Jeho památku zatím připomíná alespoň ro-
mán o jeho životě, který vyšel v roce 2018.

Kniha Martyrium aneb kulak studnický  je k dostání v 
prodejnách v Novém Městě na Moravě a ve Žďáru nad Sáza-
vou, cena kolem 200,- Kč. V turistickém informačním centru 
v Bystřici nad Pernštejnem je k dostání za cenu 180,-  Kč a 
přímo u mě jako autora za 150,- Kč, lze ji dodat za tuto cenu i 
po objednávce na úřad městyse Jimramov.

Hynek Jurman

Slovo hejtmana
(města a obce září 2019)
Běžně se dnes setkáváme s „chyt-

rými“ telefony a zvláště u mladší ge-
nerace je jejich vlastnictví a využívá-
ní docela samozřejmé. Obecně méně 
známé jsou pojmy jako „smart city“, 
neboli chytré město. Chytrá může být 
i obec, dům, auto, dokonce i kraj – 
smart region. Pokrok v oblasti infor-
mačních technologií, online komuni-
kace, nejrůznějších čidel a mobilních 
technologií v dnešní době skutečně 
umožňuje vybavit téměř vše nějakým 

elektronickým „rozumem“ a vzájem-
ně propojit. 

Rozvoj těchto technologií s sebou 
ovšem přináší i nebezpečí kyberkri-
minality. Opakujeme proto upozor-
nění zvláště na zneužívání dětí s „po-
mocí“ internetu, pořádáme semináře 
na toto téma. Rodiče by měli vědět, s 
kým a jak se děti stýkají nejen venku 
před domem, ale také právě prostřed-
nictvím internetu.

Náš region patří dlouhodobě 
nejen v rámci České republiky ke 

špičce ve využívání informačních 
technologií. Snažíme se rozumně 
posouvat moderní technologie a 
tam, kde to dává smysl, je nasazovat. 
Učíme se stavět budovy, které díky 
chytrým řešením šetří energie a jsou 
vlídné ke svým uživatelům. Muzea 
vybavujeme sítěmi čidel pro zajiště-
ní správného prostředí pro uchová-
ní cenných sbírek. V rámci projektu 
Veřejná doprava Vysočiny připravu-
jeme několik technologických novi-
nek v dopravě, investujeme do elek-
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tronických služeb ve zdravotnictví. 
Bez předávání informací mezi sanit-
kami zdravotnické záchranné služby 
a nemocnicemi si naši zdravotníci 
kvalitní péči o pacienty už ani neu-
mějí představit.

Všechny tyto moderní služby a 
zařízení mají své potřeby – stabilní 
napájení elektrickou energií, kvalitní 
datové připojení a hlavně kvalifi ko-
vané odborníky, kteří s nimi pracují. 
Zde vidím nezastupitelnou roli státu 
a samospráv. Dlouhodobě se snažíme 
iniciovat řady změn v elektronizaci 
veřejné správy na státní úrovni, avšak 

těžkopádnost některých ministerstev 
nás dostává do situace, kdy řadu věcí 
tvoříme sami, tzv. zespodu. V oblas-
ti vzdělávání intenzivně posilujeme 
technické obory a snažíme se je stu-
dentům zatraktivnit. Nebojíme se ani 
náročné a drahé výstavby liniových 
staveb – datových sítí, které se při-
pravují mnoho let dopředu. Krajem 
budovaná optická síť ROWANet za-
jišťuje rychlé připojení menších měst 
a obcí, kromě kvalitního připojení k 
internetu je využita i řadou elektro-
nických služeb státu. 

Než si ale pustíme všude na ven-

kově internet a pomocí pár kliknutí 
zjistíme řadu potřebných informací, 
předchází tomu mnoho technicky a 
fi nančně náročných řešení, která mu-
sel někdo odpracovat. O moderních 
technologiích platí také to, co známe 
v jiných souvislostech ze starých lido-
vých moudrostí. I internet je dobrým 
sluhou, ale špatným pánem. Nebojme 
se ho a učme se ho i v nových nečeka-
ných postupech využívat. Ale součas-
ně vnímejme a sledujme i ta nebezpe-
čí, která přináší.

Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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Tisková zpráva – 8. července 2019
Houbařská sezóna se neodmyslitelně blíží
Policisté doporučují dodržovat jednoduché zásady hou-
baření 

KRAJ VYSOČINA - V období letních měsíců policisté 
každoročně řeší případy, které mají souvislost s houbaře-
ním. Češi jsou vášnivými houbaři, a proto by měli mít na 
paměti, že s pohybem v lese jsou spojena nejrůznější úskalí. 
Lidé chodí na houby pěšky, ale také se tam dopravují vozi-
dlem. Z tohoto důvodu by měli dodržovat několik základ-
ních pravidel, kterými by se měli řídit.  

Každý řidič by si měl uvědomit, že vjezd a parkování vo-
zidel v lese je zakázáno, konkrétně to zakazuje lesní zákon. 
Mnozí se totiž rozhodnou použít na cestu do lesa motoro-
vé vozidlo a zaparkují je přímo před vjezdem na pozemní 
komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího 
mimo komunikaci. Tímto se pak dopouští přestupku na 
úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních ko-
munikacích, který je v kompetenci Policie České republiky 
a lze za něj na místě v příkazním řízení uložit pokutu, a 
to až do výše dvou tisíc korun. Ti řidiči, kteří se pak snaží 
ušetřit každý krok a poruší zákaz vjezdu do lesa, se vystavu-
jí možnosti postihu od správního orgánu, který přestupci 
může ve správním řízení uložit pokutu až do výše pěti tisíc 
korun.

Nutné je dbát také na zabezpečení vozidla. Při odcho-
du by se každý řidič měl přesvědčit, zda je vozidlo řádně 
uzamčené. Zejména je zapotřebí zkontrolovat dovřená 
okénka a zajistit vozidlo proti krádeži a pohybu.

Policisté také často pátrají po houbařích ve vyšším věku, 
kteří se v lese ztratí nebo zabloudí. V mnoha případech se 
jedná o občany se zhoršenou prostorovou orientací. V těch-
to případech policisté radí, aby u sebe každý houbař nosil 
mobilní telefon pro případné přivolání pomoci.    

Jednoduché zásady při houbaření:
• Houby sbírejte pouze na místech, která dobře znáte. Po-

kud jste v neznámém lese, snažte si zapamatovat orien-
tační body, podle kterých najdete cestu zpět.

• Mějte u sebe plně funkční a nabitý mobilní telefon. Po-
kud se ztratíte nebo zraníte, můžete si přivolat pomoc.

• Informujte rodinu, své kamarády nebo známé o tom, že 
jdete na houby a kde je přibližně budete sbírat.

• Pokud trpíte nějakou nemocí nebo alergií, mějte u sebe 
potřebné léky.

• V případě přivolání jakékoliv pomoci důkladně popište 

místo, kde se právě nacházíte.
V mnoha případech také nesmíme zapomenout na 

ochranné prostředky, které nám mohou zachránit život. 
Jedná se zejména o spreje pro astmatiky, repelenty na 
ochranu proti bodavému hmyzu jako prevence proti po-
bodání a následnému anafylaktickému šoku, popřípadě 
proti útoku klíšťat, jejichž kousnutí nám může způsobit 
trvalé následky.

Při každé cestě do lesa je proto nutné mít na paměti, 
že při dodržování několika jednoduchých pravidel bude-
te mít jistotu, že v případě jakékoliv nepříjemné události, 
která vás při houbaření nebo pobytu v lese může potkat, se 
vám včas dostane potřebné pomoci.

Tisková zpráva – 16. července 2019
V letních měsících přibývá krádeží
Na své osobní věci si dávejte pozor zejména na veřej-
ných prostranstvích

KRAJ VYSOČINA – Policisté z Krajského ředitelství 
policie Kraje Vysočina apelují na občany, aby si v letních 
měsících, především pak na plovárnách a jiných veřejných 
místech, dostatečně hlídali a zabezpečili své osobní věci. 
Dovolené jsou v plném proudu a mnoho z nás vyráží v 
parném létě na koupaliště nebo na jiná místa, která jsou 
vhodná ke koupání, relaxaci či odpočinku. Je třeba si ale 
uvědomit, že tato místa jsou velkým lákadlem pro zloděje, 
zejména pak pokud se na nich sdružuje velké množství 
osob. Důvod to má jediný, a to ten, že zloději mají mož-
nost okamžitě zmizet v davu a pátrání po nich je tak velmi 
obtížné. Okradení se navíc o krádeži dozví většinou až v 
pohodlí domova, nebo při placení, když nemohou najít 
peněženku.

V loňském roce v období od ledna do června zaevi-
dovali policisté na Vysočině celkem 41 případů kapesních 
krádeží. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 
27 skutků. Za prvních šest měsíců letošního roku policis-
té evidují celkem 40 takových případů, přičemž se jich do 
současné doby podařilo objasnit 25. V tomto případě jde o 
trestnou činnost, kterou se daří objasňovat velice obtížně. 
Pachatelé jsou dobře organizovaní a jedná se mnohdy o 
celé skupiny. Volí si prostředí, která jim poskytnou ano-
nymitu a možnost rychlého opuštění místa krádeže. Mezi 
typická riziková místa patří koupaliště, obchodní cent-
ra, hromadné dopravní prostředky či kulturní, sportovní 
nebo jiné společenské akce, kterých je v letních měsících 
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celá řada. Příležitost ovšem pachatelé využijí téměř kdeko-
liv a my jim to mnohdy svým nezodpovědným chováním 
usnadňujeme. Své věci bychom proto měli mít vždy pod 
kontrolou.

V létě policisté obecně zaznamenávají nárůst krádeží 
odložených věcí, ale i věcí, které nosíme při sobě, a proto 
bychom měli dodržovat následující doporučení:
• tašky či batohy, ve kterých máme peníze nebo jiné cen-

nosti, nenosíme na zádech
• neopouštíme své věci z dohledu
• číslo PIN kódu od platební karty nenosíme společně s 

platební kartou, PIN kód si nejlépe zapamatujeme
• kabelku nebo tašky neodkládáme z dosahu
• díváme se kolem sebe a jsme obezřetní
• k vodě s sebou nenosíme velkou fi nanční hotovost, nej-

lépe ani platební karty
• v případě, že se jdeme koupat a své věci ztrácíme z do-

hledu, požádáme nějakou důvěryhodnou osobu, aby 
nám věci pohlídala

Nejlepším způsobem, jak své věci na koupališti zabez-
pečit, je využít bezpečnostních schránek, do kterých si věci 
uložíme a schránku uzamkneme. Výrazně tím snížíme 
riziko, že budeme v době svého odpočinku někým okra-
deni. Stejně obezřetně bychom se měli chovat i na jiných 
veřejnosti přístupných místech, a pokud to není vyloženě 
nutné, neměli bychom u sebe nosit větší fi nanční hotovost 
nebo jiné cenné věci.

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

nprap. David Linhart
vrchní inspektor
tel: 974 261 208

mobil: 725 868 475
e-mail: david.linhart@pcr.cz

Tisková zpráva – 2. srpna 2019
Podvodného jednání po internetu přibývá
Ostražitost je nejlepší prevencí 

KRAJ VYSOČINA - Policisté z Krajského ředitelství 
policie Kraje Vysočina evidují v posledním období nárůst 
případů, kdy byli lidé podvedeni prostřednictvím různých 
internetových portálů. Charakteristickým znakem podve-
dených osob je neznalost v provádění obchodních trans-
akcí a slabá orientace v internetovém prostředí.  

V loňském roce v období od ledna do června zaevido-
vali policisté na Vysočině celkem 47 případů trestné čin-
nosti spáchané prostřednictvím internetu. Za prvních šest 
měsíců letošního roku má tato trestná činnost stoupající 
tendenci, kdy policisté evidují celkem 58 takových přípa-
dů. 

V dnešní době mnoho lidí neprovádí nákupy jen v ka-
menných prodejnách, ale stále více z nás využívá nabídek 

internetového nakupování z pohodlí domova. V tomto pří-
padě lze bez pochyby najít i výhody. Zboží si můžeme vy-
bírat, jak dlouho chceme. Poté stačí jedno kliknutí myší a 
máme ho v košíku. Výrobky i jejich ceny si mezi sebou mů-
žeme nezávisle porovnávat a nemusíme osobně navštěvovat 
jednotlivé obchody. To vše vede k úspoře času a mnohdy i 
fi nančních prostředků. Námi vybrané a objednané zboží je 
nám poté zasláno na adresu, kterou si sami určíme.

Musíme však zvážit i možná rizika, která jsou spojena s 
nakupováním na internetu. Pokud 

za vybrané zboží zaplatíme prodávajícímu předem, vy-
stavujeme se určitému riziku. V některých případech se 
totiž nemusíme dočkat zboží, které jsme si objednali, a už 
vůbec ne peněz, které jsme za něj zaplatili. Ve většině přípa-
dů se jedná o internetové stránky pocházející 

ze zahraničí, kdy si lidé zboží objednají a čekají několik 
týdnů na doručení. Rovněž se nenechme zlákat nápadně 
výhodnými podmínkami nákupu a velmi nízkou cenou vý-
robků v porovnání s běžnou cenou v obchodech.

Preventivní rady pro nákup přes internetové portály
• nakupujte u prodejců, které znáte, pokud je neznáte, 

předem si o nich zjistěte potřebné informace
• na internetové stránce je vhodné si přečíst případné re-

cenze
• před nákupem si řádně přečtěte smluvní a obchodní 

podmínky
• seznamte se s reklamačním řádem
• od prodejce získejte i informace o podmínkách a nákla-

dech při dodání zboží
• vyhledejte si telefonní číslo, e-mail a adresu prodejce
• uchovejte si záznam o internetových transakcích, včetně 

webových stránek prodejce (objednávka, potvrzení ob-
jednávky, e-mailová komunikace s prodávajícím apod.)

• platbu předem provádějte pouze a jen tehdy, pokud máte 
jistotu, že se jedná skutečně 

o důvěryhodného obchodníka
• při dodání zboží si zkontrolujte obsah zásilky

Tisková zpráva – 22. července 2019
Krádeže jízdních kol
Řádné zabezpečení jízdních kol je nejdůležitější prevencí

KRAJ VYSOČINA – Policisté z Krajského ředitelství po-
licie Kraje Vysočina řeší často případy, jakými jsou kráde-
že jízdních kol. Z tohoto důvodu bychom chtěli upozornit 
všechny majitele jízdních kol, aby svá kola řádně zabezpeči-
li, a tím tak snížili riziko možného ukradení.

V období loňského roku od ledna do června zaevido-
vali policisté na Vysočině celkem 5 takovýchto případů, 
přičemž způsobená škoda přesahovala 135 tisíc korun. Za 
stejné období letošního roku pak policisté zadokumentovali 
12 případů odcizení jízdního kola, což je o sedm případů 
více než za stejné období loňského roku. Způsobená škoda 
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v tomto případě přesahovala částku 167 tisíc korun.
Ke krádežím jízdních kol dochází celoročně, ale větší 

nárůst této trestné činnosti zaznamenávají policisté v let-
ních měsících. Letní prázdninové dny lákají k celodenním 
výletům na kole a v okamžiku, kdy majitelé nechají svá kola 
bez dohledu u koupališť, památek, restaurací či obchodních 
center, se jejich bicykly stávají terčem zlodějů.

Ukradené jízdní kolo se poté stává výhodným obchod-
ním zbožím, které zloděj velice rychle zpeněží i za zlomek 
jeho skutečné hodnoty. Utržené peníze pak použije pro 
vlastní potřebu. I z toho důvodu se krádeže jízdních kol 
poměrně obtížně objasňují. V některých případech je cílem 
pachatele použít odcizené kolo pouze ke své přepravě. Když 
ho již nepotřebuje, jízdní kolo kdekoli odloží.

Ke krádežím kol dochází na veřejných, dobře viditel-
ných místech, a to i v denní dobu. Krádež pachateli značně 
zjednodušuje majitel, který své jízdní kolo nechá po dobu 
své nepřítomnosti volně odložené, např. opřené o nějaký 
objekt (sloupy veřejného osvětlení, lavičky, stromy, zábrad-
lí), bez využití jakéhokoliv prvku zabezpečení. Pokud si cy-
klista kolo nechce nebo nemůže zajistit, měl by ho mít stále 
na očích. Jedná se zejména o případy, kdy se při vyjížďce 
zastaví na občerstvení.

Pokud majitelé kolo zamykají, měli by zvážit, k čemu a 
jak je kolo připoutané. Na místech, kde jsou ukotvené pev-
né stojany na kola, je vhodné využít tohoto stojanu a jízdní 
kolo k němu připevnit pevným lankovým nebo řetízkovým 
zámkem. Doporučuje se jízdní kolo zamykat k pevnému 
objektu, kvalitním zámkem a na viditelném místě. Dále se 
doporučuje jízdní kolo zamykat současně za rám a zadní 
kolo, které se hůře demontuje.  

Velice často jsou terčem zlodějů prostory v domech, kde 
mají majitelé svá kola uložená. V panelových domech jde 
zejména o sklepní kóje, kočárkárny, společné kolárny nebo 
chodby. Ke krádežím jízdních kol dochází také z garáží a 
kůlen. Z těchto míst pachatelé kola kradou nejčastěji v noci. 
V panelových domech je důležité dbát na důsledné zamy-
kání vchodových dveří a společných odkládacích prostor. 
Kolo je nutné vždy zajistit, i když je uložené k tomuto účelu 
určené místnosti, na chodbě nebo ve sklepě.

Tisková zpráva – 3. září 2019
Bezpečnost dětí je na prvním místě 
Preventivní rady pro školáky na začátku školního roku

KRAJ VYSOČINA – Policisté z Krajského ředitelství 
policie kraje Vysočina apelují na všechny děti, aby byly obe-
zřetné v situacích souvisejících ze začátkem školního roku. 
Začátek školního roku je každoročně významným obdobím 
pro všechny děti, které zahajují povinnou školní docházku,  
ale i pro ty, které se po prázdninách do školních lavic znovu 
vracejí.

Cesta do školy s sebou přináší i některá rizika, na která 
je při této příležitosti nutné upozornit. Jedním z nich je i ne-

bezpečí, které hrozí dítěti v silničním provozu. S cílem pře-
dejít zbytečným nehodám, jejichž přímými aktéry jsou malí 
účastníci silničního provozu, je důležité připomenout veřej-
nosti a hlavně rodičům školáků některá základní pravidla.

Pokud svého potomka do školského zařízení dopravuje-
te vozidlem, je nutné dbát zvýšené opatrnosti, a to zejmé-
na v případech vystupování a nastupování do vozidla. Je 
vhodné si vybrat takové místo, kde má dítě náležitý rozhled 
do komunikace a vyvarovat se místům, kdy dítě vystupuje 
směrem do vozovky. Pokud je to ovšem nezbytné, musíme 
dohlédnout na dítě, aby bezpečně tuto komunikaci přešlo.

Na začátku školního roku je vhodné, aby si rodiče s dítě-
tem prošli celou trasu do školy, a také ostatní trasy, po kte-
rých se bude dítě pohybovat, ukázali mu bezpečná místa 
pro přecházení a vysvětlili dítěti zásady bezpečného pře-
cházení, a to zejména:
• aby dítě vždy použilo bezpečné místo k přecházení, tam 

kde má dostatečný rozhled a je tam vyznačený přechod 
pro chodce

• před přecházením vozovky se vždy zastavilo, rozhlédlo 
na obě strany, raději vícekrát, rychle, ale nikoli zbrkle 
přešlo komunikaci

• aby nikdy nepřecházelo mezi zaparkovanými vozidly
• aby nikdy nevbíhalo na silnici
• aby si nehrálo v blízkosti komunikace

Dalším důležitým a nezbytným prvkem pro bezpečnost 
dětí je také jejich viditelnost. Na cestu 

do školy a ze školy by dítě mělo být oblečeno v pestrém 
oblečení, případně je vhodné používat refl exní nebo fl u-
orescenční prvky na oblečení nebo na školních brašnách, 
batůžcích či jiných místech na oděvu. Toto neplatí pouze 
pro děti, ale pro všechny chodce v silničním provozu platí 
zásada „Vidět a být viděn“.

Jednou z nejnebezpečnějších situací je jízda na tzv. auto-
stop. Děti by neměly nastupovat 

do vozidla, aniž by znaly osádku, která je chce svézt. 
Měla by platit zásada, že dítě nebude zbytečně komuniko-
vat s cizími lidmi.

 Rodiče by měli vědět, kde dítě je a kdy přijde domů. Klí-
če od bytu nebo domu by děti neměly nikdy nosit viditelně. 
S cizími lidmi nesmí nikam chodit ani přijímat jakékoli po-
zvání, i kdyby jim nabízeli něco velmi zajímavého k vidění, 
něco dobrého k jídlu, zvířátka, peníze nebo třeba hračky. 

Při kontaktu s cizími lidmi je důležité, aby si děti vždy 
udržovaly bezpečný odstup a byly připravené v případě 
nebezpečí utéct nebo volat o pomoc.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

nprap. Bc. Martin Hron
vrchní inspektor
tel: 974 261 209

mobil: 725 103 451
e-mail: martin.hron@pcr.cz
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Sjednocené portály práce a sociálních věcí 
slibují provázanost a zjednodušení procesů

Stránky portálu ministerstva práce a sociálních věcí 
(MPSV) a integrovaného portálu MPSV dostanou od 
srpna novou podobu. Uživatelé se mohou těšit na velké 
zjednodušení, lepší provázanost úřadů mezi sebou, a také 
mnohem silnější ochranu a zabezpečení osobních údajů. 

Kompletní propojení úřadů
Vizuální a funkční propojení portálů jako je Minister-

stvo práce a sociálních věcí (MPSV), ale třeba i Portálu 
veřejné správy a Portálu občana, reaguje na dlouhodobou 
společenskou poptávku po zjednodušení a zefektivnění 
byrokracie. Uživatelům portálu MPSV a integrovaného 
portálu MPSV tak nová podoba stránek vychází maximál-
ně vstříc.

Hledání usnadní “Průvodce”
Protože se bavíme o nejzákladnější sociální pomoci 

našim občanům, rozhodli jsme se uživatelské prostředí co 
nejvíce zjednodušit. Abychom celé prostředí přizpůsobili 
potřebám uživatelů, připravili jsme i jednoduchého prů-
vodce, který slouží k vyhledávání služeb veřejné správy na 
základě životní události týkající se práce, nezaměstnanosti, 
dávek, příspěvků, apod. 

Bezpečné přihlašování
S vizuální změnou dojde také ke změně přihlašování 

uživatelů k portálu. Na původním portále MPSV se uživa-
telé přihlašovali pomocí uživatelského jména a hesla. Nově 
se budou přihlašovat přes systém e-identita (NIA) nebo 
prostřednictvím informačního systému datových schrá-
nek. Uživatelé budou moci využívat jeden přihlašovací 
účet pro více portálů veřejné správy najednou. Celkově tak 
dojde k mnohem komfortnějšímu a především bezpečněj-
šímu přihlašování na portálech MPSV.

S formuláři pomůže předvyplňování
Změny se ale týkají také třeba elektronických for-

mulářů. Ti, kteří s nimi pracují, potěší nové funkce, 
které ulehčí jejich vyplňování. Přihlášeným uživatelům 
usnadní práci právě například automatické předvypl-
ňování údajů, dynamické skrývání nebo odkrývání blo-
ků na základě vyplněných údajů ve formuláři, a také 
možnost sdruženého odesílání formulářů. Kromě toho 
bude možné odeslat vyplněné formuláře přímo na úřad 
datovou schránkou nebo pomocí elektronického pod-
pisu. Ten je možné nahrát i na elektronický občanský 
průkaz.

Strom roku 
Do užší nominace mezi 10 vybraných se letos umístila borovice nedaleko 

někdejší obce Chudobín na Vírské přehradě.

Hlasujte pro Chudobínskou borovici. 
Hlasování na www.stromroku.cz do 25. 9. 2019. Z jedné emailové adresy lze hlasovat jen jednou. V posledním 

týdnu je hlasování tajné a na webových stránkách nenajdete průběžné počty hlasů.

Vítěz letošní ankety bude zveřejněn v rámci slavnostního vyhlášení 3. října 2019 v Brně.
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Mladá rodina koupí chalupu nebo dům k trvalému bydlení. 605 816 353 
Nutně hledám byt v této lokalitě. Dohoda jistá. 739 710 776 
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