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Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, 
MgA. Frömmel Václav, Hejtmánek Oldřich, Ing. Ho-
molka Josef, Just Jiří, Mgr. Křížová Věra, Ing. Lorencová 
Ivana, Pachovská Dana, Ing. Petr Jan, Petrásová Renata, 
Sedláková Petra, Vojta Petr.             (13)

Omluveni: Ďuriš Milan, Hrdlička Radek                     (2)
Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Za-
stupitelstvo je usnášeníschopné.

1. Schválení programu jednání
MgA. Václav Frömmel navrhl doplnit do programu jed-
nání následující body:
• Zastavení nelegálních prací na VO – I. etapa a po zís-

kání platného stavebního povolení z Nového Města na 
Moravě vypsání řádné veřejné soutěže na zakázku.        
            1-9-3 

(pro: MgA. Frömmel)
(proti Mgr. Bartošová, Bureš, Hejtmánek, Ing. Homolka, 
Just, Mgr. Křížová, Pachovská,Ing. Petr, Sedláková)
(zdržel se: Ing. Lorencová, Vojta, Petrásová)

Tento návrh nebyl schválen na doplnění programu.  

• Kontrolnímu výboru zadat prověření, kdo může za spuš-
tění nelegálních prací VO – I. etapa bez výběrového říze-
ní a rozhodnutí zastupitelstva obce.                          1-10-2

(pro: MgA. Frömmel)
(proti: Mgr. Bartošová, Bureš, Hejtmánek, Ing. Homolka, 
Just, Mgr. Křížová, Pachovská,Ing. Petr, Sedláková, Vojta)
(zdržel se: Ing. Lorencová, Petrásová)

Tento návrh nebyl schválen na doplnění programu.

• Konání příštího zastupitelstva v  sokolovně či tělo-
cvičně ZŠ.                                                 1-4-8

(pro: MgA. Frömmel)                     
(proti: Pachovská, Ing. Petr, Mgr. Křížová, Mgr. Bartošová)
(zdržel se: Bureš, Hejtmánek, Ing. Homolka, Just, Ing. 
Lorencová, Petrásová, Sedláková, Vojta)

Tento návrh nebyl schválen na doplnění programu. 

• Pořizování zvukových záznamů ze zasedání zastu-
pitelstva pro účely kontroly zápisu z jednání zastu-
pitelstva.                                     2-2-9

(pro: MgA. Frömmel, Vojta)
(proti: Pachovská, Mgr. Křížová)
(zdržel se: Mgr. Bartošová, Bureš, Hejtmánek, Ing. 
Homolka, Just, Ing. Lorencová, Ing. Petr, Petrásová, 
Sedláková)

Tento návrh nebyl schválen na doplnění programu
.

• Oprava zápisu z  jednání ZM  Jimramov ze dne 
20. 2. 2020, bodu 6 b).                                      1-0-12

(pro: MgA. Frömmel)
Tento návrh nebyl schválen na doplnění programu.  

• Oprava zápisu  z  jednání ZM Jimramov ze dne 
12.12.2019.                          2-1-10

(pro: MgA. Frömmel, Ing. Homolka)
(proti: Ing. Petr)
(zdržel: Mgr. Bartošová, Bureš, Hejtmánek, Just, Mgr. 
Křížová, Ing. Lorencová, Pachovská, Petrásová, Sedlá-
ková, Vojta) 

Tento návrh nebyl schválen na doplnění programu. 

Jimramovský zpravodaj
Jimramovský zpravodaj

3/2020

Zápis č. 2/2020
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 7. 5. 2020 v parku Bludníku v Jimramově.
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Ing. Petr navrhl doplnit do programu následující bod: 
• Aby zápis ze zasedání zastupitelstva pořizoval 

MgA. Frömmel.   
• Pan Vojta podal protinávrh, aby zápisy ze zastupi-

telstva pořizoval i nadále  Ing. Petr. Zastupitelé hla-
sovali o protinávrhu pana Vojty.                      11-1-1

(pro: Mgr. Bartošová, Bureš, Hejtmánek, Ing. Homolka, 
Just, Mgr. Křížová, Ing. Lorencová, Pachovská, Petráso-
vá, Sedláková, Vojta) 
(proti: MgA. Frömmel)
(zdržel se: Ing. Petr)

Tento protinávrh pana Vojty byl schválen.

Zastupitelé hlasovali o navrženém programu jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Jimramov VO - I. etapa
4. Stavební úprava hasičské zbrojnice Trhonice
5. Zařazení Městyse Jimramov do působnosti MAS 

Zubří země 
6. Dodatek ke smlouvě s firmou PORR týkající se vy-

budování chodníku u Borovnického mostu 
7. Žádost o poskytnutí individuální dotace 
8. Darovací smlouva s Krajem Vysočina     
9. Schválení výběru dodavatele DA pro JSDH Jimra-

mov a Trhonice
10. Oprava kuchyně v obecním domě v Ubušíně
11. Výše nájemného v zrekonstruovaném domě č.p. 71
12. Schválení kritérií pro výběr nájemců do nájemních 

bytů
13. Rozpočtové opatření č. 2
14. Různé                 12-0-1

(zdržel se MgA. Frömmel)

2.   Ověřovatelé zápisu
• Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni Just Jiří 

a Vojta Petr.                      10-0-3
(zdržel se: Vojta, Just, MgA.Frömmel)

 
3.   Jimramov VO - I. etapa
Firma E.mont, s.r.o., Nové Město na Moravě, podala 
nabídku za 180 276,52 Kč bez DPH na veřejné osvět-
lení ulice Panská a  Kostelní - I. etapa.  Kabel hlavního 
vedení je navržen hliníkový, v  případě požadavku na 
pokládku měděného kabelu se cena díla zvýší o 25.110,-
Kč bez DPH. MgA. Frömmel  se dotazoval na stavební 
povolení na tuto akci a tvrdil, že tato stavba již nelegálně 
probíhá. Starosta informoval, že se jedná o úplně jinou 
stavbu. Jde o akci, kde investorem je firma E.ON a firma 
E.mont pro ně provádí stavební práce. Městys Jimramov 
doposud nemá stavební povolení (řízení na stavebním 
úřadě bylo připomínkováno mimo jiné  MgA. Frömme-
lem a jeho manželkou, přičemž tyto připomínky nebyly 
zaslány projektantovi ani zastupitelům městyse). Městys 
nemůže stavbu realizovat. Pokud budou odstraněny sta-

ré rozvody nízkého napětí, přestane být funkční i veřej-
né osvětlení v úseku od dětského hřiště až do Domků. 
Nyní je pouze možné do otevřených výkopů přiložit 
chráničky (suchovody), do kterých se po získání staveb-
ního povolení kabely vloží.  Toto řešení uspoří značné 
finanční prostředky, jinak by se výkopy musely na ná-
klady městyse znovu otevřít. Z  tohoto důvodu navrhl 
starosta využít nabídku firmy E.mont s využitím hlav-
ního kabelu v mědi za celkovou částku 248 517,69 Kč 
včetně DPH a uzavřít s firmou E.mont smlouvu o dílo 
po získání stavebního povolení.      
      
• MgA. Frömmel podal protinávrh: Po získání sta-

vebního povolení vypsat výběrové řízení na tuto 
zakázku.                                             1-9-3

(pro: MgA. Frömmel)
(proti: Mgr. Bartošová, Bureš, Ing. Homolka, Just, Mgr. 
Křížová, Ing. Petr, Petrásová, Sedláková, Vojta) 
(zdržel se: Ing. Lorencová, Hejtmánek, Pachovská) 

Tento návrh MgA. Frömmela nebyl přijat.

• Následně se hlasovalo o výše uvedeném návrhu sta-
rosty.                                                                 11-0-2

(zdržel se: Ing. Lorencová, MgA. Frömmel)
Návrh starosty byl přijat.

4.   Stavební úprava hasičské zbrojnice Trhonice
a) Z  výběrového řízení na stavební úpravu hasičské 

zbrojnice v Trhonicích byla vybrána firma Mach Ja-
roslav, cenová nabídka  87 119,94 Kč  včetně DPH.  
Zastupitelé schválili výběr dodavatele a  rozhodli 
uzavřít s firmou Mach Jaroslav smlouvu o dílo.                  
         12-0-1

     (zdržel se: MgA. Frömmel)

b) Ze dvou nabídek na sekční vrata do hasičské zbroj-
nice v Trhonicích byla vybrána firma Jarmil Cik, ce-
nová nabídka včetně montáže 176 652,74 Kč včetně 
DPH. Zastupitelé rozhodli uzavřít s  firmou Jarmil 
Cik smlouvu o dílo.                                            12-0-1     

(zdržel se: MgA. Frömmel)

5.  Zařazení Městyse Jimramov do působnosti MAS 
Zubří země
Zastupitelstvo městyse schvaluje zařazení území obce 
do územní působnosti MAS Zubří země o.p.s. na pro-
gramové období 2021–2027.                         13-0-0

6.   Dodatek ke smlouvě s  firmou PORR týkající se 
vybudování chodníku u Borovnického mostu
Zastupitelé projednali Dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo 
s  firmou PORR, a.s., týkající se vybudování chodníku 
u Borovnického mostu. Zastupitel MgA. Frömmel na-
vrhl vypustit z dodatku část věty  „a dále pak z důvodu 

prochazkova
Lístek s poznámkou
puntík odstranit
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vad projektové dokumentace zajišťované druhým ob-
jednatelem“ 
Zastupitelé rozhodli o  uzavření Dodatku ke smlouvě 
s  firmou PORR, a.s. týkající se vybudování chodníku 
u Borovnického mostu s vypuštěním věty „a dále pak 
z důvodu vad projektové dokumentace zajišťované dru-
hým objednatelem“ .                                                        12-0-1

(zdržel se: Hejtmánek)

7.   Žádost o poskytnutí individuální dotace
Zastupitelé schválili poskytnout dotaci ve formě daru 
pro Ladu Vondrovou ve výši 40 000,-Kč a uzavřít s ní 
darovací smlouvu.                                        13-0-0

8.   Darovací smlouva s Krajem Vysočina
Zastupitelé projednali Darovací smlouvu s Krajem Vy-
sočina o  bezúplatném převodu pozemků p. č. 847/9, 
ostatní plocha, silnice, o  výměře 9 m2 a  p. č. 815/18, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o  výměře 23 m2, 
obě v k. ú. Trhonice. Starosta navrhl přijmout pozemky 
do majetku městyse a uzavřít darovací smlouvu.                                                                    
        13-0-0

9.   Schválení výběru DA pro JSDH Jimramov a  Tr-
honice
a) Zastupitelé schválili výběr dodavatele DA pro 

JSDH Jimramov a  Trhonice a  uzavření kupních 
smluv s  vítěznou firmou.  Vítěznou firmou je 
THT Polička, s.r.o. DA pro JSDH Trhonice je za 
cenu 1  157  849,- Kč včetně DPH. DA pro JSDH 
Jimramov je za cenu 2  722  016,- Kč včetně DPH
.                                                                          13-0-0

b) Zastupitelstvo městyse se zavazuje dofinancovat 
rozdíl mezi celkovou cenou a  poskytnutou dotací 
do plné výše z vlastních zdrojů u obou dopravních 
automobilů.                       12-0-1

   (zdržel se: MgA. Frömmel)

c) zastupitelstvo rozhodlo podat žádosti o  dotaci na 
Kraj Vysočina na pořizovaná DA pro JSDH Jimra-
mov a JSDH Trhonice v celkové výši 600 000,- Kč.   
           13-0-0

10.  Oprava kuchyně v obecním domě v Ubušíně
Zastupitelé projednali nabídku firmy Kamil Šenkýř ve 
výši 183 775,- Kč na opravu kuchyně v obecním domě 
v  Ubušíně. Jedná se o  zednické a  obkladačské práce. 
Byly osloveny další tři firmy k podání nabídky. Žádná 
nabídku nepodala.  Zastupitelé rozhodli o  objednání 
zednických prací u firmy Kamil Šenkýř.                                   
        12-0-1

(zdržel se: MgA. Frömmel)

11. Výše nájemného v  zrekonstruovaném domě č.p. 

71
Na základě provedené srovnávací analýzy týkající se 
výše nájemného v okolních obcích starosta navrhl sta-
novit výši nájemného v nově zrekonstruovaných bytech 
v č. p. 71 ve výši 50,-Kč/m2 bez vybavení. 

• MgA. Frömmel podal protinávrh stanovit výši ná-
jemného na 55,-Kč/m2 bez vybavení                1-0-12                    

 (pro: MgA. Frömmel)
Tento návrh nebyl schválen. 

• Zastupitelé hlasovali o návrhu starosty.            12-1-0
Návrh starosty byl schválen.

12.  Schválení kritérií pro výběr nájemců do nájem-
ních bytů
Zastupitelé návrh kritérií obdrželi předem, nikdo neměl 
k navrženým kritériím připomínky. Zastupitelé schváli-
li navržená kritéria pro posuzování žádostí o byt mimo 
DPS a  byty pro příjmově vymezené osoby (Jimramov, 
Padělek č. p. 328, Jimramov - Benátky, Ubušínská 67).   
                      13-0-0

13. Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření Městyse Ji-
mramov č. 2.                                                             12-0-1

    (zdržel se: MgA. Frömmel)

14. Různé
Zastupitelé byli informováni o plnění usnesení ze zápisu 
ZM č. 1/2020 ze dne 20. 2. 2020.

Z jednání ZM se omluvila paní Dana Pachovská.    

• MgA. Frömmel navrhl doplnit do zápisu z  jednání 
ZM č. 1/2020, bod 6, “Pořízení expozice „Broučků“ 
do Síně rodáků“ jméno navrhovatele tohoto bodu, 
tj. MgA.  Frömmel.               7-4-1

Návrh nebyl schválen.

• Pan Vojta podal požadavek vypracovat směrnici na 
poptávkové řízení.  

• Ing. Lorencová podala požadavek, aby bylo v  zápise 
z jednání ZM uváděno, kdo podává návrh na usnesení.
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Fotbalové jaro

Ze všem známých důvodů bylo letošní fotbalové jaro 
zrušeno. Dne 7. 4. FAČR rozhodl kvůli pandemii korona-
viru o  ukončení všech amatérských soutěží včetně mlá-
dežnických. Bylo také rozhodnuto, že se pro tuto sezónu 
nebude postupovat ani sestupovat, tzn. že muži zůstávají 
i pro příští sezónu v okresním přeboru:-)

Po úspěšném tuhém boji s koronavirem a postupném 
návratu k  běžnému životu se i  „čutíci“  mohli vrátit na 
hřiště:-). Tréninky všech družstev probíhají již od 1. květ-
na, samozřejmě za dodržování nařízených bezpečnost-
ních a hygienických podmínek.

Po dohodě s trenéry družstev budeme až do 14. červ-
na (což by byl konec zrušené sezóny) hrát přátelská utká-
ní. Koncem června pak začne příprava na novou sezónu, 
která by měla začít 9.8. Vše je samozřejmě podmíněno 
příznivými koronavirovými podmínkami.

Rozpis již dohodnutých zápasů:
starší přípravka

• sobota 23.5. doma s Rožnou v 10:00
• neděle 24.5. v Ujčově ve 13:30
• sobota 30.5. doma miniturnaj s  Novou Vsí a  Rož-

nou, začátek v 10:00

mladší žáci
• sobota 23.5. doma s Rožnou v 15:00
• sobota 6.6. doma miniturnaj s  Rožnou a  Svratkou, 

začátek v 10:00
• sobota 20.6. turnaj V Bystřici n. P. - zatím v jednání

muži
• neděle 24.5. v Ujčově v 15:00
• neděle 31.5. v Rožné v 16:00
• neděle 7.6. doma od 16:30 - soupeř v jednání
• sobota 13.6. doma s Novou Vsí B v 17:00
• případné další zápasy nebo změny budeme průběžně 

doplňovat  na webu městyse v záložce Sport.
• Od 25.5. je možná účast až 300 osob, proto jsou 

všechna domácí utkání přístupná veřejnosti.
• 9.8. by tedy měla začít nová sezóna a obsadíme opět 4 

kategorie. Okresní přebor mužů, které v zimě doplnil 
na postu druhého trenéra O. Buchta, okresní přebor 
dorostu, starší nebo mladší žáky (v době psaní pří-
spěvku ještě nebylo rozhodnuto) a starší přípravku.

Všechny aktuální informace naleznete na www.jimra-
mov.cz v záložce Sport. Takže Sportu zdar a vesnické čutané 
zvlášť                                                        

  Pavel Borovský

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

  8. 7. 2020 p. Jana Kubíková, Jimramov 90 let

10. 7. 2020 p. Jaroslav Gregor, Trhonice  60 let

15. 7. 2020 p. Josefa Kubíková, Ubušín  88 let

20. 7. 2020 p. Drahomíra Chalupníková, Sedliště  82 let

30. 7. 2020 p. Marta Vraspírová, Jimramov 82 let

  4. 8. 2020 p. Jaroslav Doležel, Trhonice 81 let

27. 8. 2020 p. Jiřina Peňásová, Sedliště  70 let

28. 8. 2020 p. František Dobiáš, Benátky 89 let

  5. 9. 2020 p. Jiřina Karásková, Sedliště  80 let

  9. 9. 2020 p. Adolf Pražan, Jimramov  83 let

25. 9. 2020 p. Věra Tobiášová, Sedliště  84 let

26. 9. 2020 p. Marie Pánková, Jimramov 93 let
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Trhonický mlýn

V letošním roce byl do ankety Zlatá jeřabina Kraje 
Vysočina, sekce Péče o kulturní dědictví, nominován 
mlýn v  Trhonicích. Mezi dvacítkou nominovaných 
staveb se určitě neztratil, což dokládá vítězství v této 
anketě.

Pořadí Kategorie: Péče o kulturní dědictví Počet 
hlasů

1. Jimramov (Trhonice) / Postupná obnova vodního mlýna č. 
p. 15 382

2. Žďár nad Sázavou / Rekonstrukce původních oken v kostele 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 278

3. Vílanec / Obnova ohradní zdi hřbitova vč. restaurování brány 265

4. Nová Říše / Obnova poklony Panny Marie Bolestné 219

5. Plandry / Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého 207

6. Horní Paseka (Zahrádka u Ledče nad Sázavou) / Restaurování 
vitrážových oken a obnova zvonu v kostele sv. Víta 194

7. Chotěboř / Obnova kašny na náměstí T. G. Masaryka 159

8. Třebíč / Restaurování uměleckých děl (soch a plastik) ve 
veřejném prostoru Masarykova nám. 119

9. Štoky (Petrovice) / Obnova kostela Povýšení sv. Kříže 86

10. Počátky / Rekonstrukce vily č. p. 340 72

Pořadí Kategorie: Péče o kulturní dědictví Počet 
hlasů

11. Světlá nad Sázavou / Postupná obnova zámku (kompletní 
obnova fasád) 60

12. Velké Meziříčí / Restaurování maleb a štukové výzdoby 
arkád na zámku 59

13. Mrákotín (Praskolesy) / Oprava kamenných zídek na území 
památkové zóny 50

14. Jihlava / Restaurování Mariánského sloupu se sochami 
světců na Masarykově náměstí 49

15. Jihlava / Obnova střešního krovu a střešního pláště kostela 
sv. Jakuba Většího 47

16. Jaroměřice nad Rokytnou / Obnova mostů v zámeckém parku 43

17. Arnolec / Obnova kaple sv. Anny 30

18. Mohelno / Oprava střechy věže kostela Všech svatých 21

19. Křižánky / Obnova pily u domu č. p. 7 v Českých Křižánkách 17

20. Želetava / Restaurování drobné sakrální architektury 16
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50. výročí úmrtí vikáře Rudolfa Šedého

28. června před padesá-
ti lety zemřel vikář Rudolf 
Šedý, který nesporně patřil k  
významným jimramovským 
osobnostem, jež si připomí-
náme v Síni rodáků.

Rudolf Šedý se narodil 
25. srpna 1873 jako syn rol-
níka v  domě č.p. 52 (tento 
dům se do současnosti ne-
dochoval, stával za Borov-
nickým mostem). 

Po ukončení školní docházky se vyučil knihařem ve 
Svitavách a potom vedly jeho cesty na zkušenou do za-
hraničí: do Švýcarska, nakrátko do Itálie, Anglie a  Ně-
mecka. Po návratu byl získán jako kolportér Britské bib-
lické společnosti a  jezdil nabízet Bibli po jednotlivých 
místech naší země, zejména po severní Moravě a  Ost-
ravsku. V této činnosti se osvědčil, proto byl poslán do 
takzvané školy evangelistů v Barmen, v německém Po-
rýní, která připravovala k poslání evangelických kazatelů 
vhodné souvěrce, kterým se nepodařilo získat vyšší vše-
obecné vzdělání.

Jako vikář a kazatel se pak dostal pod patronací faráře 
Prudkého z Olomouce na své první místo do Svébohova 
na Zábřežsku, kde působil od roku 1908 přes období prv-
ní světové války až do roku 1919.

Na popud několika evangelických farářů a  dalších 
církevních činitelů byla v  roce 1908 založena takzvaná 
Misijní jednota, která měla v  rámci možností pečovat 
o evangelické rodiny krajanů, které žily v menších sku-
pinách nebo osamoceně na Balkáně, Ukrajině a ve Slez-
sku. Protože energie, jazykové znalosti, cestovatelské 
zkušenosti i organizační schopnosti Rudolfa Šedého byly 
obsáhlé, všimlo si jej vedení evangelické Misijní jednoty 
v  Praze a  začalo mu svěřovat i  jiné významnější úkoly. 

Pro Misijní jednotu pracoval v letech 1911 až 1913.   
Po vzniku ČSR byl pověřen působením v jižních Čechách, 

ale již v roce 1922 mu byla svěřena Kostnickou jednotou mi-
mořádně důležitá humanitární akce. Jeho úkolem bylo v době 
intervenčních bojů na Ukrajině nalézt a  shromáždit sirotky 
zde žijících českých rodin a projednat se sovětskými úřady je-
jich převoz do republiky. To se mu za dramatických okolností 
podařilo, a tak mohlo v dubnu 1923 vycestovat 78 českých dětí 
do republiky. Po příjezdu a krátké karanténě byly děti umístě-
ny v českých rodinách. Jen menší část se jich v dalších letech 
vrátila zpět na Ukrajinu.

  „Loučily se děti se svými přáteli a některé s rodiči na neur-
čitou dobu, ano mnohé navždycky. Opouštěli jsme milé přátele, 
ale jeli do vlasti otců. Co jen vše prožívaly děti! Čekaly ve vlasti 
něco krásného a mnohé osiřelé dítě snilo v těchto dnech krásný 
sen o novém domově, o novém tatínkovi a mamince, jak to řekla 
tříletá Bětuška Jersáková: „Jedu si do Čech pro novou maminku“.

…
Zastupitelství naší republiky nám poskytlo na cestu konservy, 

kakao, kondensované mléko a ještě jiné věci, a tak jsme neměli 
nedostatku. Také přátelé a  zčásti rodiče dětí učinili, co mohli, 
jakkoli měli všeho poskrovnu, dali pro děti i to poslední a sami 
i nouzi trpěli. Na některých stanicích nás vypřáhli a nechali tře-
ba celý den stát. V Šepetovce nás pak zavezli k lesu na vedlejší 
koleje a nechali tak celé čtyři dny. Toto táboření za krásné jarní 
pohody se nám všem líbilo. Měl jsem v Šepetovce známou rodinu 
z první cesty, pana Vladimíra Sekáče, a tento dozvěděv se o nás, 
že tu na nádraží s  českými dětmi čekáme na odjezd do vlasti, 
přijel s panem Varteckým a panem Pěničkou a přivezli nám na 
dvou vozích chléb, housky, uzeniny, mléko a teplý oběd pro všec-
ky děti. Vše v takovém množství, že nám to stačilo na více dní.

Ještě jedna příhoda spadá do oněch dnů, která nám moh-
la připraviti mnoho nesnází, a  to tím spíše, že jsme nic tako-
vého neočekávali. Navštívil mne totiž úředník od státní policie 
GPU, aby překontroloval naše průvodní listiny. Když pohlédl na 
společný pas, vydaný vládou v Charkově, pravil: „ Vy nemůžete 
s  tímto transportem dětí přes hranice vyjeti. Váš pasport není 
v  pořádku.“ Toto sdělení mne zarazilo a  nanejvýš překvapilo. 
Vždyť přece pas vyhotovilo ministerstvo zahraničí, tedy vláda 
republiky ukrajinské, nejvyšší úřad země. Úředník od policie mi 
pak vysvětlil, že na pasu schází schválení policie GPU a že bez 
tohoto schválení nesmí nikdo opustiti zemi. Co nyní dělati? Ne-
bylo přece možno se vrátiti s  dětmi do Charkova. A  tehdy on 
pravil: „ Dejte mi pasport s sebou, vezmu jej do naší kanceláře 
a napíšu doň schválení a potvrzení. Zítra vám potvrzený pasport 
donesu.“ Tak se také stalo. Úředník byl čestný muž a dodržel slo-
vo.

…
Poslední část cesty nezůstala za cestou ostatní. Děti byly hned 

v Bohumíně podarovány od tamních dítek pěknými šátečky, Boží 
bojovníci z Ostravy přinesli čokoládu, keksy a uzeniny. V Přerově 
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přisedl do vlaku bratr farář Prudký a  celá řada známých bratří 
a sester, přisedla k nám i paní farářová Nešporová, která si již před 
cestou zamluvila jedno dítko a  ptala se mne: “ Které to dítě mi 
vezete?“  Paní farářová se nemohla zdržet a vzala Bětušku do ná-
ručí. Tato procitla, a já jí povídám:“ Vidíš, to je ta nová maminka.“ 
Bětuška na ta slova obejmula paní farářovou kolem krku a řekla 
skoro šeptem: „Maminko!“ Tento okamžik byl tak dojemný, že nám 
slzy pohnutí skanuly po líci.

  Z knihy Rudolf Šedý: Paměti pana vikáře Šedého

Rudolf Šedý prokázal, že svým širokým rozhledem a znalost-
mi, vynikal především v astronomii, převyšuje mnohé graduo-
vané osoby. Po ukončení misijní činnosti byla Šedému určena 
k dalšímu působení obec Hrabová na Šumpersku. 

V Hrabové na Šumpersku se nachází unikátní funkcionali-
stický kostel Českobratrské církve evangelické s observatoří na 
věži, jehož duchovním otcem je právě Rudolf Šedý. Kostel byl 
postaven v letech 1925 – 1933.

„ Mezi stavbou Hrabovského chrámu, přišel jsem na myšlenku, 
umístiti na věži malou hvězdárničku, aby byla mládeži dána příleži-
tost k ušlechtilému využití večerních chvil a život její, aby byl povzne-
sen nad obvyklý běh průměrných lidí.

Staršovstvo nedělalo námitek a také projektant pan architekt Ol-
dřich Liska slíbil dokresliti plány a vypracovati návrh na hvězdář-
skou kopuli. Dalekohled jsme ovšem zatím poříditi nemohli a museli 
se spokojiti se šesticentimetrovým dalekohledem námořním a hrano-
lovým kukátkem.  Nicméně strávili jsme za zimních večerů mnoho 
krásných chvil v  útulné místnosti pod vlastní hvězdárničkou, četli 
jsme spisy Flammariona, Lasswitze a Astora o možných plavbách 
mezi hvězdnými končinami vesmíru a ovšem také Písma svatá, kde 
na mnohých místech jsou zmínky o hvězdách a díle velkého stavitele 
všehomíra. Za příznivého počasí jsme pozorovali povrch luny, ml-
hoviny v Orionu, dvojhvězdy, měsíce Jupiterovy a jiné hvězdy, které 
bylo možno našimi skrovnými pomůckami spatřiti.

Pak jsme uvažovali o předivném díle stvoření a tato přemy-
šlování plnila naše nitro obdivem a  úctou před Pánem světů 
a touhou po čistém povzneseném životě, jak to výstižně napsal 
Waldo Trine ve své knize V souzvuku s nekonečnem. O těchto 
zasedáních jsme vedli záznamy v sešitě, který ležel na stolečku 
hvězdárny. Ta měla dvě místnosti: pozorovatelnu s otáčivou ko-
pulí a oknem, jímž bylo lze vysunouti dalekohled, a místnosti 

spodní, kde byl stůl, lavičky, kamna a východ na ochoz. 
Stalo-li se, že nebe bylo zakryto mraky a zuřila sněhová 
vánice, byly chvíle ve spodní místnosti tím krásnější.

Mezitím jsem se dočetl v  časopise Nový lid, že náš 
český významný hvězdář dr. Karel Hujer mešká v Indii, 
i  dopsal jsem mu a  pozval ho k  návštěvě Hrabové, až 
se vrátí ze studijní cesty po místech staré kultury Indie. 
Ten mi k mé velké radosti odepsal a slíbil, že k nám přijede 
a přednášku vykoná. Jeho list byl datován 3.8.1935 z Wardhy 
Satyagraha Ashramu. A tak jsme se těšili na vzácnou návště-
vu a dočkali se. Přednášku jsme pořádali v chrámě, bylť pan 
Hujer člověk v Boha věřící a často se ve svých vzletných před-
náškách k Tvůrci vesmíru vracel. Své přednášky doprovázel 
světelnými obrazy a možno bez nadsázky říci, že posluchači 
byli uchváceni nadšením, přednášející odhaloval taje hvězd-
ného nebe a vesmírných dálav a  jeho přednášky byly vždy 
také výzvou nevtíravou ke krásnému čistému životu věnova-
nému vědě, víře a ušlechtilým snahám.

Na doporučení pana Dr. Hujera přijížděl k nám také pan 
Dr. Slouka, jeho přítel a hvězdář z Prahy, syn to mého příte-
le, vedoucího vojenské kanceláře 14. pěšího pluku zeměbrany 
v Brně. Také tyto přednášky byly nevšedním požitkem všech-
něm nám.

….
Než jsem odešel do výslužby, daroval mi na doporučení 

asistenta hvězdárny na Petříně v Praze, bratra Matěje, pan 
profesor Ing. Gajdušek optické zrcadlo o průměru 160 mm 
i  odrazové zrcátko, včetně plánů s  přesnými rozměry. Dva 
bratři mechanici z Leštiny se nabídli, že zhotoví stativ, i dal 
jim můj nástupce, farář Ženatý plány, aby podle nich mohli 
pracovat. Žel, že oba mladí bratři plány ztratili, čímž bylo se-
stavení dalekohledu znesnadněno, ale přece však podle poky-
nů Dr. Slouky a Ing. Gajduška sestava dalekohledu pokračuje 
a v dohledné době bude malý teleskop převezen do Hrabové 
a umístěn v kopuli chrámu.

Účel toho nebude především vědecký, protože nebudou 
po ruce ostatní hvězdářské přístroje, ale přece budou pobíd-
kou k zamyšlení se nad velebou vesmíru a výzvou k obdivu 
nad stvořitelským dílem Pána světů. Chvíle u dalekohledu by 
měly nadchnouti mladé pozorovatele pro vše krásné, vzne-
šené, čisté a ušlechtilé a vésti je k tomu, aby se zřekli nízkých 
zábav a všeho, co člověka sráží z jeho určení nésti obraz Boží 
do společenství bližních a osvítiti tak často temné a bludné 
stezky duší.

Dalekohled dovezl bratr farář Ženatý s bratrem Svatoplu-
kem Hronem 18.9.1958.“

 Z knihy Rudolf Šedý: Paměti pana vikáře Šedého

V roce 2003 byla na zdi hrabovského kostela odhalena 
pamětní deska připomínající dlouholeté působení vikáře 
Rudolfa Šedého a jeho zásluhy o rozvoj hrabovského sboru.

V roce 1948 se vikář Šedý vrátil na odpočinek do Ji-
mramova a dožil se úctyhodných 97 let věku. Zemřel 28. 
června 1970, je pochován na jimramovském hřbitově.

Miroslava Procházková
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Novoměstská nemocnice se v těch-
to dnech vrací do normálního režimu. 
Nemocnice postupně obnoví péči o pa-
cienty, jejichž léčba byla z důvodu ko-
ronavirové pandemie přerušena nebo 
odložena. I nadále však budou dodržo-
vána přísná epidemiologická opatření.

V  těchto dnech se pacienti novo-
městské nemocnice mohou začít objed-
návat na potřebná ambulantní vyšetření 
a plánované (odložené) zákroky.

„Pacienti se musí na vyšetření v am-
bulanci telefonicky objednat na kon-
krétní čas. Je důležité, aby dorazili co 
nejpřesněji, aby se v čekárnách netvořily 

fronty, aby bylo možné dodržovat bez-
pečné rozestupy a minimalizovat počty 
pacientů v čekárnách. Pokud to zdravot-
ní stav pacienta dovolí, měl by dorazit 
bez doprovodu. Doprovod u nezletilých 
osob, osob nemohoucích či tělesně po-
stižených je v pořádku“, vysvětluje tisko-
vá mluvčí nemocnice Tamara Pecková.

„Pacienti budou do areálu nemocni-
ce nadále vstupovat přes třídící červený 
stan u  hlavního vchodu, kde jim bude 
změřena tělesná teplota.

V plánu je také postupné rozšiřová-
ní operací jak akutních, tak dlouhodo-
bě plánovaných. Na termínu operace 

a  termínu předoperačního vyšetření 
se pacient musí telefonicky domluvit 
s  personálem příslušného oddělení. 
Pacientům, kteří budou podstupovat 
operaci, doporučujeme maximální do-
držování epidemiologických opatření, 
aby na sebe dávali pozor a omezili zby-
tečné komunitní kontakty“, upozorňuje 
Pecková.

V  této souvislosti obnoví činnost 
i lůžková oddělení, stále však platí zákaz 
návštěv!

Nadále je v  nemocnici zachována 
možnost oddělit COVID-19 negativní 
a pozitivní hospitalizované pacienty.

Výzvy budoucí krajské ekonomiky

Současný vývoj ekonomické situace v České repub-
lice, který se odráží v  možnostech investic a  rozvoje 
v rámci krajů a obcí, naznačuje, že nyní a v následují-
cích měsících budou muset samosprávy přijímat řadu 
opatření nutných k  efektivnímu vynakládání fi nanč-
ních prostředků. Týká se to našeho kraje, ale i  měst 
a  obcí.   Bude velice důležité, abychom k  těmto opat-

Nemocnice v Novém Městě na Moravě obnovuje provoz 
ambulancí a začíná s plánovanými operacemi

řením  přistupovali všichni se zdravým selským rozumem. 
S ohledem na gesci, kterou mám v krajské radě na starost – 
tedy ekonomiku a majetek, cítím obrovskou odpovědnost za 
současná i budoucí rozhodnutí, která budou mít vliv na eko-
nomickou situaci v regionu. Nikoho jistě nepřekvapí, že zá-
sadní pro náš kraj bude udržet fi nancování rozjetých i naplá-
novaných klíčových investic – dopravních, zdravotnických, 
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školských i sociálních. Pokud jde o rozpočet Kraje Vysočina, 
disponuje díky zdravé opatrnosti v minulých letech s aktuálně 
vysokou rezervou, kterou nasměrujeme na posílení regionální 
ekonomiky. Nastává čas, kdy je třeba dát lidem práci, ale zá-
roveň se musíme zamyslet nad některými zbytnými výdaji, ty 
zredukovat a peníze investovat tam, kde to je a bude více po-
třeba. Proto se na nás nezlobte, pokud omezíme fi nancování 
některých společenských akcí a  na chvíli se vzdáme krajské 
podpory oslav nebo výročí, v  tuto chvíli není stejně co sla-
vit. Veškerou svou energii budeme nyní investovat do restar-
tu regionální ekonomiky, kterou je potřeba co nejdříve vrátit 
do běžných kolejí. Musíme udržet nízkou nezaměstnanost, se 
kterou souvisí i pozitivní a dobrá nálada v regionu. Je na čase, 
aby špatné zprávy vystřídaly ty dobré a aby právě těch dobrých 
bylo dost.

Pokud chcete udělat něco pro regionální ekonomiku, při-
mlouvám se – kupujte prosím regionální potraviny, dávejte při 
nákupu přednost kvalitním a osvědčeným českým výrobkům. 

Podpoříme tak domácí výrobce a  pomůžeme udržet 
provozy místních podnikatelů. Díky všem za pocho-
pení a za důvěru v opatření, která Kraj Vysočina v bu-
doucnu přijme.

Martin Kukla, náměstek hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast ekonomiky a majetku
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Tisková zpráva – 8. duben. 2020
Řidiči se chovají na silnicích neukáz-
něně
Překračování nejvyšší povolené rych-
losti je na denním pořádku

KRAJ VYSOČINA – Policisté Kraj-
ského ředitelství policie Kraje Vysočina 
se kromě každodenních kontrol do-
držování všech opatření souvisejících 
s vyhlášeným nouzovým stavem zamě-
řují od poloviny minulého týdne také 
na stále častější kontroly řidičů a na 
jejich chování v silničním provozu.

 I  když vládními opatřeními ome-
zený pohyb osob se projevuje v našem 
kraji ve snížení intenzity silničního pro-
vozu, silnice bez kolon lákají některé 
řidiče k příliš rychlé, agresivní a nebez-
pečné jízdě. Proto jsme do silničních 
kontrol zapojili všechna naše vozidla 
pro skrytý dohled, která jsou vybavena 
radarem. Policisté dohlížejí na kázeň 
řidičů nejen na dálnici D1, kde v někte-
rých úsecích znovu začala moderniza-
ce, ale také na silnicích nižších tříd na 
území celého kraje. Kontroly se sou-
středí zejména v místech, kde dochází 
k  častým dopravním nehodám a  kde 
příliš rychlá a bezohledná jízda ohrožu-
je ostatní účastníky silničního provozu.

„Lze říci, že se po vyhlášení nouzo-
vého stavu každodenní provoz na sil-
nicích z  hlediska jeho intenzity výraz-
ně snížil. Je to patrné zejména v  době 
ranních a odpoledních špiček, kdy je na 
všech komunikacích slabší provoz. Bo-
hužel v silničním provozu dnešních dnů 
se stále častěji setkáváme s  řidiči, kteří 
nouzového stavu zneužívají a často ne-
respektují základní ustanovení zákona 
o provozu na pozemních komunikacích. 
Proto na nadcházející prodloužený ví-
kend připravujeme dopravně bezpeč-
nostní opatření, v rámci něhož počítáme 
s  nasazením vyššího počtu policistů,“ 
uvedl plk. Mgr. David Jirák, pověřený 
vedoucí odboru služby dopravní poli-

cie Krajského ředitelství policie Kraje 
Vysočina. 

Kromě překračování nejvyšší po-
volené rychlosti také stále častěji při 
kontrolách nebo šetření dopravních 
nehod zjišťujeme, že řidiči usedají za 
volant pod vlivem alkoholu a že namě-
řené hodnoty přesahují často dvě i  tři 
promile alkoholu.  Na dálnici D1, kde 
se znovu rozjela v  některých úsecích 
modernizace, je vedený provoz v ome-
zeném režimu 2 + 2 jízdní pruhy v jed-
nom jízdním pásu. I  když je v  těchto 
úsecích rychlost omezena na 80 kilo-
metrů v  hodině a  v  levném jízdním 
pruhu je zakázána jízda nákladním vo-
zidlům, policejní kontroly zjišťují den-
ně desítky porušení.  

Policejní hlídka před několika dny, 
v době platnosti nouzového stavu, měři-
la na dálnici v modernizovaném úseku 
v omezení na 88,5 kilometru ve směru 
jízdy na Prahu rychlost. Místem proje-
lo osobní vozidlo tovární značky BMW 
535 s českou registrační značkou a jeho 
řidič jel rychlostí 171 kilometrů v hodi-
ně, tedy nejvyšší povolenou „osmdesát-
ku“ překročil o 91 kilometrů v hodině. 
Takový přestupek nelze projednat na 
místě, proto policisté přestupek zadoku-
mentovali a předali do správního řízení 
příslušnému správnímu orgánu. Dal-
ší řidič projížděl v úseku s dopravním 
omezením na 116. kilometru směrem 
na Prahu, kde je snížena rychlost na 80 
km/h, rychlostí 120 km/h. I  jeho pře-
stupek policisté oznámili do správního 
řízení. V  modernizovaných úsecích 
tito řidiči jedoucí tak vysokou rychlos-
tí ohrožují nejen ostatní řidiče na dál-
nici, ale ohrožují také všechny stavební 
dělníky a pracovníky fi rem, které se na 
modernizaci podílejí.

Další vysoké překročení nejvyšší 
povolené rychlosti jsme zjistili v pondě-
lí 6. dubna kolem půl jedné odpoledne 
Na 116,5 kilometru dálnice D1, kde je 
rychlost snížena na 80 km/h, dálniční 

policisté zaznamenali ve směru jízdy 
na Prahu průjezd osobního vozidla 
Škoda Fabia s českou registrační znač-
kou, jehož rychlost výrazně přesahovala 
stanovenou osmdesátku. Osmadvace-
tiletý řidič místem projížděl rychlostí 
136 km/h. Policisté vozidlo ke kontrole 
zastavili na 111. kilometru a s řidičem 
sepsali oznámení dopravního přestup-
ku, který nebylo možné řešit na místě 
uložením pokuty. Přestupek v dopravě 
bude postoupen do správního řízení 
k příslušnému správnímu orgánu, kte-
rý ve věci rozhodne.

Řidiči jezdí nepřiměřenou rych-
lostí i  na ostatních silnicích celého 
kraje. Uplynulý víkend policisté zjis-
tili několik desítek přestupků, které se 
týkaly překročení nejvyšší povolené 
rychlosti. Obcí Hubenov, kde je sta-
novená maximální povolená rychlost 
na 50 km/h, projížděl po silnici II/602 
řidič osobního vozidla rychlostí 93 
km/h. Na silnici I/38 v  obci Rado-
stín projížděl řidič osobního vozidla 
rychlostí 93 km/h. Všechny zjištěné 
přestupky, které nelze vyřešit na místě 
uložením pokuty v příkazním řízení, 
policisté zadokumentují a  předají do 
správního řízení příslušnému správ-
nímu orgánu obce s  rozšířenou pů-
sobností.

Policisté v  žádném případě nebu-
dou tolerovat nekázeň řidičů a všich-
ni, kteří nehodlají dodržovat zásady 
bezpečné jízdy a  budou porušovat 
ustanovení zákona o provozu na po-
zemních komunikacích, musí počítat 
s přísnými sankcemi v horních hrani-
cích zákonem stanovených sazeb.

Krajské ředitelství policie 
Kraje Vysočina

oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková

vedoucí oddělení -  tisková mluvčí
tel: 974 261 207

mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz



Jimramovský zpravodaj3/2020

13

Tisková zpráva – 18. května 2020
Při nakupování přes internet buďte vel-
mi obezřetní a  nepodléhejte lákavosti 
mimořádně výhodné nabídky

KRAJ VYSOČINA – V poslední 
době se i nadále objevují případy 
majetkové trestné činnos   spadající 
do kategorie počítačové kriminality, 
kdy se pachatelé dopus  li podvodu 
prostřednictvím internetu. Tito pa-
chatelé například na různých interne-
tových inzertních portálech nabízejí 
k prodeji zemědělskou techniku, vozi-
dla, pracovní stroje, nářadí a jiné věci 
za velmi výhodné ceny. Ve skutečnos-
  jen vyčkají, zda jim nějaký zájemce 

předem pošle na bankovní účet pení-
ze a rázem komunikaci přeruší.

V žádném případě neplaťte předem 
za věci, které jste předem neviděli a ne-
přesvědčili se, zda opravdu existují. Na 
lákavě vypadajících fotografi ích a bez-
konkurenční ceně vydělá pak jen pa-
chatel této trestné činnosti. Připraví vás 
o peníze a v žádném případě vám ne-
hodlá zaslat slíbené, ve většině případů 
jen imaginární zboží.

Počítačová kriminalita je trestná 
činnost, která je páchána za využití 
informačních a  komunikačních tech-
nologií, nebo jsou oblasti těchto tech-
nologií předmětem pachatelova útoku. 
Vyvíjí se velmi rychle a jde ruku v ruce 

s vývojem naší společnosti. Pachatelé 
se vždy velmi rychle přizpůsobí dané 
situaci. Jejich cílem je obohatit se na 
úkor jiných. Objasňování počítačo-
vé kriminality je velice obtížné a  za 
každým objasněným případem stojí 
velmi náročná práce kriminalistů. Ve 
většině případů však peníze podve-
dených lidí končí na zahraničních 
účtech a  jsou nedohledatelné. Jedná 
se o kriminalitu, jež je specifi cká tím, 
že zahrnuje různé druhy trestné čin-
nosti. Nejčastěji se jedná o  majetko-
vou trestnou činnost, kdy hlavním pa-
chatelovým cílem je obohacení a pod-
vodné získání fi nančních prostředků.

Právě inzeráty patří k  velmi čas-
tým podvodným jednáním páchaným 
prostřednictvím internetu, kde pacha-
telé nabízejí k prodeji zboží, ve velké 
míře pocházející ze zahraničí a  za 
velice příznivou cenu. Pachatelé jsou 
zdatní manipulátoři a snaží se dosáh-
nout svého cíle, což je získání fi nanč-
ních prostředků. Jsou velmi vstřícní, 
komunikují velmi mile a ochotně, na 
každou komunikaci reagují pohoto-
vě až do doby, kdy dosáhnou svého 
a  obdrží požadované peníze. Použí-
vají legendy o  nutné potřebě fi nancí 
na uhrazení nákladů spojených s pře-
pravou zboží, jeho proclením. Kupu-
jící následně neobdrží ani zakoupené 
zboží, ale ani mu nejsou vráceny za-

slané peníze. Po nějaké době zjistí, že 
se stal obětí podvodu.

Při nakupování přes internet buď-
te proto velmi obezřetní. Zvláště při 
platbách za zboží či služby, které jsou 
vyžadovány předem prostřednictvím 
bankovního převodu, je nutné dbát 
mimořádné opatrnosti. Pravděpo-
dobnost, že naletíte podvodníkovi, 
je velká zejména v  případech, kdy je 
cena výrazně nižší, než je na běžném 
trhu. Obzvláště v případě koupí vozi-
del, zemědělských strojů, výrobních 
strojů a  jiných věcí vyšší hodnoty se 
přesvědčte, zda vůbec existuje a v ja-
kém je technickém stavu. Zajímejte se 
také o to, zda ho vůbec prodává jeho 
skutečný majitel a  za jakých podmí-
nek. Nikdy neprovádějte platbu pře-
dem, aniž byste si takovéto základní 
věci osobně ověřili, nepodléhejte lá-
kavosti výrazně nízkých cen a pěkně 
vypadajícím fotografi ím. Můžete tak 
přijít o  své našetřené peníze a  sen 
o novém vozidle či stroji se vám nená-
vratně rozplyne.

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

Tisková zpráva Poradny pro gambling Kraje Vysočina

Potýkáte se s gamblingem, sázením či závislostí na 
sociálních sítích? Otevírá se Poradna pro gambling 
Kraje Vysočina. 

Přemíra hraní na mobilu, sázení na výsledky spor-
tu, zalíbení v  on-line sázkách, hazard či závislost 
na sociálních sítích: to všechno jsou témata, kte-
rými se pracovníci poradny zabývají. Poradna pro 
gambling Kraje Vysočina je od dubna 2020 provo-
zována ve čtyřech městech: Havlíčkův Brod, Jihla-
va, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Pracovníci poradny 
se s klienty setkávají jednou týdně a společně pra-
cují na cestě ke spokojenějšímu životu bez závis-
losti.

„Sázení a  hráčství je zákeřné v  tom, že neovliv-
ňuje pouze samotného hráče, ale má velký dopad 

i na jeho rodinu a široké okolí. Zaměření na hru či dluhy 
vedou k  sociální izolaci, strachu, beznaději. Nejčastější-
mi motivy pro to, začít situaci řešit, jsou dluhy, problémy 
v  rodině a  blízkých vztazích a  někdy i  zhoršené zdraví, 
uvádí Mgr. Zdeňka Danhoferová, vedoucí Poradny. 

Člověk, který chce svoji situaci změnit, se může te-
lefonicky či e-mailem ozvat pracovníkovi poradny a do-
mluvit si termín prvního setkání. Následně se pracovník 
a  klient setkávají nejčastěji jednou týdně na 45 minut. 
Vše může nyní probíhat ON-LINE, tedy bez osobního se-
tkání. Je možné využít telefon, Skype, WhatsApp či Me-
ssenger. Služby jsou bezplatné a se zárukou diskrétnosti. 
„Pomocnou ruku podáváme také rodičům dospívajících 
dětí, které sociální sítě, hraní her či závislost na internetu 
vytrhla z  reálného prostředí“, uvádí terapeutka Danho-
ferová a  pokračuje: „V  takové situaci je ideální kontakt 
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i  s  rodiči, protože je pak společně větší možnost 
dětem pomoci. Na poradnu se také mohou obracet 
blízcí hráčů či jinak závislých osob a je jim také po-
skytována podpora a pomoc v nelehké situaci.“

Objednat se do Poradny je možné na telefonu 602 
288  420, e-mailu poradna@gamblingvysocina.cz, 

fb: @gamblingvysocina, nebo přes další kontakty na 
www.gamblingvysocina.cz 

Zařízení je provozováno Kolpingovým dílem České 
republiky z.s. ve spolupráci s  Oblastní charitou Jihlava 
a Oblastní charitou Třebíč. Projekt je finančně podpořen 
Úřadem vlády České republiky a je na něj přislíbena také 
dotace Kraje Vysočina.

Poslání zařízení:
Poradna pro gambling Kraje Vysočina poskytuje 

terapeutické a poradenské služby těm, kteří se potý-
kají se sázením, gamblingem, hazardem, závislostí na 
internetu, sociálních sítích či s  přemírou využívání 
elektronických zařízení. Klient se setkává s  terapeu-
tem v  týdenních intervalech a  společně pracují na 
naplněnějším a  spokojenějším životu bez závislosti. 
Informace a  podpora jsou nabízeny i  blízkým oso-
bám. Poradna je provozována ve Žďáře nad Sázavou, 
Jihlavě, Třebíči a v Havlíčkově Brodě.

Zdůvodnění vzniku zařízení
Poradna pro gambling Kraje Vysočina vznikla na 

základě Národní strategie prevence a snižování škod 
spojených se závislostním chováním. Finančně je 
projekt podpořen Úřadem vlády ČR / Radou vlády 
pro koordinaci protidrogové politiky a Krajem Vyso-

čina. Jde o  společný projekt tří organizací, které se dlou-
hodobě v Kraji Vysočina zabývají prací s lidmi s adiktolo-
gickou (závislostní) problematikou: Kolpingovo dílo České 
republiky, z.s., Oblastní charita Jihlava, Oblastní charita 
Třebíč.

Kontakty:
Žďár n/S: Mgr. Zdeňka Danhoferová, vedoucí poradny, 
602 288 420, zdenka.danhoferova@kolping.cz   
Třebíč: Pavlína Šárková, poradce, 776 158 489, pavlina.
sarkova@trebic.charita.cz 
Jihlava:  Bc. Michaela Vitmajerová, poradce, michaela.
vitmajerova@jihlava.charita.cz   
Havlíčkův Brod: Martin Prášek, DiS, poradce, 601 542 
403, martin.prasek@kolping.cz 
e-mail: poradna@gamblingvysocina.cz 
Web: www.gamblingvysocinacz 
FB: @gamblingvysocina

Slovo hejtmana (města a obce květen 2020)

Píšu tato slova jako obvykle s určitým předstihem. Jindy 
ovšem vím nebo alespoň tuším, jak bude svět kolem mne 
vypadat za necelý měsíc. Tentokrát je to jinak. Ještě nikdy 
jsme nezažili takovou situaci. Všichni se díváme i do blízké 
budoucnosti s určitou nejistotou. Koronavirová pandemie 
nás zaskočila. Už mnohé bylo o tomto fenoménu součas-
nosti řečeno a napsáno. Přesto bych rád připomněl některé 
podstatné věci.

Prastará lidská zkušenost říká, že všechno zlé přináší 
i pozitivní momenty. Velmi mne potěšila solidarita našich 
občanů a  jejich většinou disciplinovaný přístup k  dodr-
žování potřebných opatření vlády. Rovněž obětavá práce 
všech, kteří nemohou zůstávat v  domácí karanténě, ale 
musí i  dnes vykovávat svou důležitou práci. Zdravotníci, 
policisté, hasiči, armáda, pracovníci v sociálních službách, 
v  prodejnách a  v  nejrůznějších dalších oblastech včetně 
výroby. Profese, které nemohou své činnosti omezit nebo 
vykonávat z  domu, zabezpečují obětavě běžný chod naší 
společnosti. Mnozí přitom tak činí nehledě na to, že při-
tom riskují své vlastní zdraví. Pomáhat si navzájem v těžké 
situaci je právě to nejcennější na lidské sounáležitosti. Prv-

ní dny domácích karantén to vypadalo, že jaro prosedíme doma 
u televizí, ale během pár dnů si většina z nás uvědomila, že na to 
je teď nejméně vhodná doba. Naopak, je potřeba pomoci a ale-
spoň co já mám zkušenost ze svého okolí – každý dělá, co umí 
a co může. Starostové okamžitě zareagovali a začali pomáhat ob-
čanům ve svých obcích. V mnohých z nich na Vysočině funguje 
koordinované dobrovolnictví, starostové se starají především o ty 
nejohroženější, seniory, ale ne jenom o ně. 

Přes všechny dílčí nedokonalosti se také ukázala kvalita fun-
gování našeho zdravotnictví, i celé společnosti. Rád bych podě-
koval všem, kteří se zapojili do práce pro své spoluobčany – ať 
v rámci své profese nebo dobrovolnictví. Dnes ještě nevím, jak 
bude šíření nákazy pokračovat a co vše nás čeká. Musíme počítat 
s určitým nepohodlím, omezením věcí, které byly běžnou sou-
částí našich životů. Ale věřím, že dokážeme tuto nestandardní 
situaci zvládnout a vyjdeme z ní silnější a s novými znalostmi, 
dovednostmi a poznáním, že na to nejsme sami.

Přeji vám do dalšího období hodně sil, pevné zdraví a stále 
více pozitivních zážitků i v této celosvětově složité době.

Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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Slovo hejtmana (města a obce červen 2020)

Už začátkem roku jsem psal o tom, že Kraj Vysočina 
v roce 2020 oslavuje 20 let od svého založení. Také jsem se 
zmiňoval o peripetiích jeho vzniku, vývoje a postupného 
rozvoje v  úspěšný a  respektovaný územní celek. Zmínil 
jsem se o tom, že prvním hejtmanem s velikou zásluhou 
na vzniku kraje se stal František Dohnal, na něj úspěšně 
navázal jako druhý hejtman Miloš Vystrčil. Já osobně jsem 
pak mohl od roku 2008 pokračovat nejen v jejich práci, ale 
také využít mnoha rozumných a prozíravých rozhodnutí 
přijatých všemi dosavadními zastupitelstvy. 

Kraj Vysočina si prošel za těch dvacet let mnohými 
problémy začínajícího celku i  podstatnými změnami, 
hned v  prvních letech existence například opakovanou 
změnou vlastního názvu. Za dvě desítky let se stalo nepo-
čítaně významných, pozitivních, inspirativních, ale i neve-
selých událostí, které ovlivnily naše životy a zapsaly se do 
historie kraje. 

Na začátku letošního roku jsme ale nikdo netušili, jaká 
těžká zkouška nás čeká právě v tomto „jubilejním“ roce. 
Pandemie koronaviru zasáhla prakticky celý svět, narušila 

fungování všech možných jeho struktur včetně našeho kraje. 
Troufnu si ovšem vyslovit, že jsme (zatím) v této nelehké situ-
aci obstáli. Jsem opravdu pyšný na reakce a práci našich obča-
nů. Nejen zdravotníci, hasiči, ozbrojené bezpečnostní složky, 
ale i  lidé v  dalších úřadech a  institucích prokázali obětavost 
a schopnost si navzájem pomáhat bez ohledu na vlastní nebez-
pečí. Rád bych opakovaně poděkoval občanům našeho kraje za 
to, jak pracovali nezištně po celých dvacet let ve prospěch naší 
společnosti. Čeká nás, zvláště ekonomicky, obtížné období, ale 
věřím, že společně se nám podaří jím opět projít úspěšně.

Když se ohlédnu za naším společným dvacetiletím, za 
podstatnou považuji skutečnost, že za dobu fungování naše-
ho kraje se podařilo dosáhnout povědomí sounáležitosti bez 
ohledu na to, které strany vedly zastupitelstva. Na rozdíl od čas-
to nepříjemných bojů mezi stranami v jiných krajích se u nás 
dařilo vnímat a prosazovat společný zájem všech obyvatel bez 
podstatných rozporů a třenic. Pevně doufám, že tomu tak bude 
i v dalším období.

Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Dny otevřených ateliérů na Vysočině 2020

Zdravíme všechny naše příznivce. Již nyní vám přináší-
me termíny Dnů otevřených ateliérů pro příští rok. V Kraji 
Vysočina bude probíhat již 10. jubilejní ročník!

Jihomoravský kraj: 26. – 27. září
Kraj Vysočina: 3. – 4. října
Jihočeský kraj: 10. – 11. října
Dolní Rakousko: 17. – 18. října

Samozřejmě nemůžeme předvídat situaci týkající se 
opatření proti šíření koronaviru. Předběžně počítáme s tím, 
že Dny otevřených ateliérů proběhnou, třeba i v omezené 
podobě nebo s jistými opatřeními (roušky, omezený počet 
návštěvníků, atd.). Pokud by nebylo možné akci letos usku-
tečnit, alespoň vyjde časopis, ve kterém budou fotografi e 
a krátké články ke všem zúčastněným ateliérům. Také vám 
uděláme propagaci na našem webu http://www.vysocina-
-kultura.cz a  facebookových stránkách. Současná situace 
není vůbec lehká pro mnoho lidí. Opatření zasáhla mnoho 
řemeslníků a  výtvarníků, proto bychom vám rádi podali 
pomocnou ruku a váš ateliér/dílnu společně s vaší tvorbou 
nabídneme široké veřejnosti.

Pokud máte zájem o  účast, prosím vyplňte přihlášku, 
kterou naleznete na stránkách www.vysocina-kultura.cz 
v sekci Ke stažení. Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail 

doa@muzeumhb.cz nebo vytištěnou v obálce na adresu Muze-
um Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 19, 580 01 Ha-
vlíčkův Brod.

K přihlášce přiložte také 2 - 3 fotografi e vašeho ateliéru, vás 
nebo vašich výrobků a uměleckých děl. Kvalita/rozlišení fotogra-
fi í by měla být minimálně 300dpi. To proto, abychom fotografi e 
mohly použít pro tisk v časopisu DOA. Fotografi e by měla zvýšit 
atraktivitu vašeho ateliéru u návštěvníků, proto posílejte oprav-
du jen pár kvalitních fotografi í.

Co jsou to Dny otevřených ateliérů?
Dny otevřených ateliérů jsou podzimní slavnosti výtvarného 

umění a uměleckých řemesel, jejichž cílem je propagace umění, 
řemesel a zprostředkování kontaktu tvůrce a návštěvníka. Konají 
se tradičně ve čtyřech příhraničních regionech. Kromě Vysočiny 
se do akce zapojují také tvůrci v Jihomoravském a Jihočeském 
kraji a  za hranicemi v  Dolním Rakousku, kde akce před lety 
vznikla. Celá akce probíhá zdarma jak pro zúčastněné ateliéry, 
tak pro návštěvníky.

Tipy pro návštěvníky a ateliéristy
Dny otevřených ateliérů na Vysočině najdete také na Face-

booku a Instagramu.
Můžete se například podívat, jak probíhaly minulé ročníky, 

přečíst si kde a jak najdete zúčastněné ateliéry a jak je podpořit. 
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Pro účastníky máme sepsaných pár rad a  tipů, které 
jsme nashromáždili během let fungování otevřených ate-
liérů.

Pokud stále váháte, jestli si podat přihlášku, třeba z dů-
vodu nevhodných prostor nebo malého počtu vystavo-
vaných objektů/děl, pak nebývá špatný nápad spojit síly 
třeba se sousedem, známým, kamarádem, který také tvoří 
a uspořádat společnou akci/výstavu v kavárně, knihovně, 
nebo u někoho na zahradě.

Propagace
Zjistěte, jaké jsou ve vašem okolí plochy určené k výle-

pu, za které není potřeba platit (např. sloupy u autobuso-
vých zastávek, výlohy v obchodech, informační tabule na 
úřadech, atd.) a zkuste umístit co nejvíce plakátů. Plaká-
ty má zpravidla význam vylepovat 2, maximálně 3 týdny 
před začátkem akce.

Plakáty buď obdržíte od nás (na rok 2020 chystáme 
3 formáty: A4, A3 a A2), nebo si je můžete stáhnout na 
stránkách www.vysocina-kultura.cz v záložce menu – KE 
STAŽENÍ a sami si potřebný počet vytisknout.

Není také na škodu dopsat nebo dolepit na plakát infor-
maci o vašem ateliéru (adresu a čas, kdy bude otevřený pro 
veřejnost, čím se váš ateliér zabývá).

Pošlete také pozvánky ať už přes e-mail, Facebook, 
nebo klasicky poštou co nejvíce známým. Je dobré opět 
uvést všechny informace o  vašem ateliéru (adresa, den 
a čas, na co se u vás mohou návštěvníci těšit, přiložte ide-
álně fotografi e (1 - 5) kontakt (email, webovky, Facebook, 
…) na vás a webovky www.vysocina-kultura a informaci, 
že stránky Dny otevřených ateliérů na Vysočině najdou 
také na Facebooku a Instagramu.

Vyvěšujte viditelně vlajku. Pokud se stane, že vlajku 
nemáte, nebo je pro vás moc malá, hodila by se vám ještě 
jedna, atd., využijte svého kreativního potenciálu. Zkuste 
třeba použít prostěradlo a  popsat ho (stačí: Dny otevře-
ných ateliérů a čas a den, kdy máte otevřeno), nebo můžete 
zkusit vyrobit, vysochat, namalovat vlastní vývěsní ceduli. 
Kreativitě se meze nekladou.

 Pokud jste na místě, kde vás lidé špatně hledají, na-
vigace je žene jinam, ateliér máte v bytě, atd., je potřeba 
nám organizátorům sdělit, jak máme nejlépe popsat cestu 
k vám.  Jde nám především o to, aby vás co nejvíce lidí na-
šlo a byli jste spokojení jak vy, tak návštěvníci.

Pomůžete tím zvýšit návštěvnost jak svého ateliéru, tak ate-
liérů vašich kolegů. Protože spokojený návštěvník nejde jen do 
jednoho ateliéru, ale navštíví jich několik.

 
Tipy
Pokud chcete přilákat opravdu hodně návštěvníků, musíte 

počítat s tím, že u vás stráví nějaký čas, něco si odnesou, něco 
uvidí a něco si vyzkouší.

Proto doporučujeme nachystat si nějaký program/dílničku 
pro děti, ve které si něco vyrobí, vyzkouší a zabaví se. Většina 
návštěvníku DOA na Vysočině jsou rodiče/prarodiče s dětmi.

Dejte návštěvníkům možnost si u  vás něco zakoupit, stačí 
i drobnost, nebo výtvor, který si sami vyrobí. Například keramic-
ké a hliněné ateliéry mají skvělou možnost nechat děti vyrobit si 
vlastní hrneček, postavičku, pomalovat si ji. Popřemýšlejte.

Prostředí, ve kterém ateliér otevřete, je také velmi důležité. 
Ideální jsou chaty, chalupy, kde třeba nachystáte i  tematickou 
podzimní výzdobu, můžete nachystat malé pohoštění a návštěv-
níci u vás stráví příjemnou chvilku, něco si vyzkouší, vyfotí, za-
koupí a odjedou s pocitem dobře stráveného času. Ze zkušenosti 
také víme, že spokojení návštěvníci se velmi rádi vracejí.

Nedoporučujeme otevírat ateliér v bytě. Návštěvníci se znač-
ně ostýchají „lézt někomu do bytu“.

Nebývá špatný nápad spojit se třeba se sousedem, známým, 
kamarádem, který také tvoří a uspořádat společnou akci/výstavu 
v kavárně, knihovně, nebo u někoho na zahradě.

 
Závěrem
Pokud chcete pomoci s propagací, můžeme váš ateliér umís-

tit na Facebooku DOA na Vysočině (pošlete nám foto a krátký 
výstižný text o vašem ateliéru).

Pokud máte nějaký problém, dotaz, nebo si s něčím nevíte 
rady, kontaktuje koordinátorku ateliérů paní Martinu Mrázovou 
na emailu doa@muzeumhb.cz

 Přejeme vám hodně úspěchů v příštích ročnících Dnů ote-
vřených ateliérů na Vysočině.

Děkujeme, že jste s námi.

Martina Mrázová
Koordinátorka Dnů otevřených ateliérů na Vysočině

http://www.vysocina-kultura.cz/
https://www.facebook.com/doavysocina/

https://www.instagram.com/doa_vysocina/

HISTORIE JEDNÉ KAMZIČÍ KŮŽE

Jeseníky – obec Vernířovice (1994), 
s  pokračováním ve Žďárských vrších 
(koníkovská myslivna v  letech 1994 
- 1997) a na jižním předměstí Třince 
1997 - 2015; obec Hlavnice od r. 2015.

Motto:
Také lovecké trofeje mívají svoje osudy…

Na své životní pouti potkáváme 
různé lidi. Teprve po čase nám ně-
kdy dojde, že jsme je během svého 
pozemského putování potkat mu-
seli. Je to proto, že každý z  našich 
souputníků dostal ve vztahu k nám 
nějaké speciální pověření, lépe ře-

čeno konkrétní úkol. Byl mu ulo-
žen a  musel ho splnit. Ale nejdřív 
všechno pěkně popořádku. 

Ještě dva roky po svém odchodu 
z  Jeseníků jsem byl v  myšlenkách 
často uprostřed onoho nádherného 
pohoří na severu Moravy. Bydlel 
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jsem sice v myslivně osady Koníkov 
poblíž Nového Města na Moravě, ale 
můj duch se často toulával v  oblas-
ti Mravenečníku, Dlouhých strání 
a  Vozky, kde jsem kdysi prožil tolik 
mimořádných setkání s  jeleny, kam-
zíky a tetřevy. 

Ve spojitosti s  těmito krásnými 
vzpomínkami mne jednoho listo-
padového dne napadlo, že by neby-
lo k  zahození mít doma vyčiněnou 
kamzičí kůži. Protože jsem se snažil 
být stále v kontaktu s několika svými 
přáteli a bývalými kolegy v zeleném, 
nedalo mi velkou práci zavolat na 
polesí Sedmidvory, které se nachází 
ve stejnojmenné části obce Vernířo-
vice.

Potřeboval jsem mluvit s  Laďou 
Pěnčíkem, svým nezapomenutelným 
přítelem, abych ho ve výše uvedené 
věci poprosil o  pomoc. Laďa, který 
se pro mne stal legendou, už bohu-
žel nežije, ale s oběma jeho dcerami, 
Magdou a Zdeňkou, jsem v kontaktu 
dodnes.

Ostatně, všechno na světě má svo-
ji logiku. Má ji i  následující příběh 
o  „putovní kamzičí kůži“, která se 
z pohoří Hrubý Jeseník vydala na ces-
tu až na Českomoravskou vrchovinu. 
Byla zde svému tehdejšímu majiteli 
po několik let hmotnou vzpomínkou 
na dobu, kterou strávil v nádherných 
končinách, kde pramení severomo-
ravské řeky. Tuto oblast počátkem 
června 1986 defi nitivně opustil, aby 
našel svůj nový domov na Vysočině. 
Jeho myšlenky však odtud často za-
létly až do Pradědovy říše. 

***
Jednoho listopadového dne mi 

pošta doručila zvláštní balík. Můj pří-
tel Laďa mi v něm zaslal nevyčiněnou 
kamzičí kůži. Jeden z hostů, který na 
zmíněném polesí ulovil kamzici, si ji 
s  sebou nevzal a  ponechal ji zdejší-
mu personálu. Zásilka při převzetí již 
poněkud zapáchala a já se obával, aby 
dalším oddálením termínu vyčinění 
neutrpěla nějakou újmu. Kdyby z ní 
začaly vypadávat chlupy nádherné 
zimní srsti, mohlo být vše ztraceno. 

Toho dne panovalo nevalné poča-
sí s mlhou. Na cestách ležela poměr-

ně vysoká vrstva rozbředlého sně-
hu, kterou správa silnic již tradičně 
nestačila uklízet. V  regionu to mělo 
aktuálně za následek několik doprav-
ních nehod osobních aut. Kromě 
několika autobusů zajišťujících pře-
pravu dělníků do práce a zpět byl na 
zdejších komunikacích klid.

Telefonicky jsem si odpoledne sti-
hl domluvit návštěvu u  jedné starší 
paní v obci Dlouhé, která uměla dob-
ře činit kůže a byla ochotna se toho-
to úkolu zhostit. Obě místa jsou od 
sebe vzdálena asi patnáct kilometrů 
a  cesty mezi nimi byly toho večera 
téměř nesjízdné. Pohledecký kopec 
s  pověstným sedmnáctiprocentním 
stoupáním ze strany od Koníkova 
v zimě nikomu nic neodpustí. Zvláš-
tě ne řidičům kamionové dopravy, 
co v zimě tak rádi jezdí „rallye letní 
gumy“ a  pak zůstanou „viset“ těsně 
pod jeho vrcholem, kde blokují do-
pravu. Jako šoféra jsem si tehdy zjed-
nal svého souseda Rosťu, který byl 
mistrem volantu. Jeho stará škodov-
ka Š100 s námi vyjela večer, až za tmy. 
Jen díky mimořádným schopnostem 
svého majitele doslova „proplavala“ 
závějemi mokrého sněhu od fořtovny 
v  Koníkově, nežli konečně dorazila 
do cíle naší cesty. Po krátké domluvě 
ve věci vyřízení mé objednávky nás 
znovu čekala ona strastiplná cesta, 
tentokrát opačným směrem. Šťastně 
jsme se vrátili a za necelý měsíc jsme 
si jeli pro vyřízenou zakázku. Kůže 
byla vyčiněna opravdu kvalitně. 

V  myslivně jsem si s  ní vyzdobil 
svůj lovecký pokoj. Nacházel se přes 
vstupní chodbu naproti ložnici. Za 
starých časů v něm byla kancelář po-
lesí. 

Pověsil jsem ji na jednu ze zdí této 
místnosti. Sloužila tu jako podklad 
pro upevnění staré dekorační pušky, 
borlice a  loveckého tesáku, sloužící-
ho k ceremoniálním účelům.

Jenže čas pádil dál a já se na kon-
ci srpna 1997 vrátil z  Koníkova do 
Třince, svého rodiště. Zabydlel jsem 
se tehdy v  jednopatrovém domě na 
jižním okraji města a  tmavá kamzi-
čí kůže pak po několik let lemovala 
boční zeď schodiště do prvního pa-

tra. Taková nezvyklá ozdoba pocho-
pitelně často provokovala moje ná-
vštěvníky k otázkám. Byli neodbytní 
a stále se mne vyptávali na její původ. 
Když mne jejich otázky již poněkud 
obtěžovaly, odpovídal jsem jim, že 
pochází z čerta. Zlobil mne, a tak mi 
nezbylo nežli ho vysvléknout z kůže, 
říkával jsem jim.

Již na podzim  r. 2006 však nasta-
ne další stěhování. Tentokrát to bude 
jen o necelé dva kilometry do třinec-
ké části s názvem Kanada. Vzhledem 
ke komplikovaným podmínkám 
zdejšího přežívání putuje tentokrát 
předmětná kůže na půdu domku mé 
sestry. Zavěšena na starém věšáku 
tady v málo důstojném prostoru  od-
počívala téměř 10 let.

Je první květnový den a  u  stave-
ní, kde přechodně bydlíme, zastavuje 
modrá škodovka. Můj kamarád Jura 
právě cestuje na Oravu se svou part-
nerkou Milenou a tradičně mne oba 
přicházejí pozdravit. Už jsou natěše-
ni na nekrvavé lovy tetřevů v oblasti, 
kam civilizace bohudík dosud příliš 
nepronikla. Tuto dvojici doplňuje 
jejich drsnosrstý jezevčík Ben, který 
nesmí chybět na žádné jejich výpra-
vě. 

Pojednou mne napadne, že bych 
svým hostům mohl udělat radost 
a  dát jim s  sebou na cestu originál-
ní prezent. A  protože nemám nikdy 
daleko od myšlenky k činu, odbíhám 
na půdu. Jiřímu jsem předtím samo-
zřejmě neřekl, co pro něho chystám. 
Jsou už na odjezdu a  poněkud spě-
chají. Svému příteli vrazím do ruky 
neprůhledný pytel z modrého plastu. 
Obsahuje nekonvenční dárek, takže 
dnes „kupuje kočku v pytli“. 
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Tak se stalo, že zmíněná kůže 
končí ve vlastnictví člověka, který 
si ji snad zaslouží nejvíc. Sám in-
vestoval velké množství energie do 
boje za záchranu jesenického kam-
zíka, kterému ještě docela nedávno 
hrozilo vyhubení. Konečně tedy 
nalezla svoje důstojné místo u krbu 
v  jeho domku, v  obci Hlavnice na 
Opavsku. Ze zmíněného místa je to 

vzdušnou čarou do obce Vernířovi-
ce v Jeseníkách pouhých čtyřicet ki-
lometrů. Se špetkou nadsázky tedy 
můžeme říci, že i  v  tomto případě 
se kruh jejího putování uzavřel.

Ano, všechno na tomto světě má 
svoji logiku. Ne každý ji však do-
káže ve svém  okolí   najít a  rozpo-
znat…

 Pavel Sztwiertnia

Tento článek a  několik dalších 
článků v  příštích vydáních Zpra-
vodaje jsou z  páté knihy Pavla 
Sztwiertni „V šeru temných hvozdů“, 
kterou je možné zakoupit v kterém-
koli knihkupectví. Optimální však 
je, objednat si je přímo v třebíčském 
vydavatelství AKCENT, telefonicky 
568 844 553 nebo na e-mail adrese:     
akcent@vydavatelstviakcent.cz

Zveme Vás na výstavu

"28/6"
Jiří Plieštik / sochy, fotografi e
a Petr Pazdera Payne / sochy

 
Škola U sv. Jana nám. Jana Karafi áta čp. 162 Jimramov

Těšíme se na setkání v neděli 28.6. 2020 od 13h do 16h. Jura a Petr

Výstava bude otevřena do 12.7. 2020 
denně 10-12 a 13-16h kromě pondělí.
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ŠKODA

FABIA
za 255 000 Kč

MODEL ŠKODA FABIA JEŠTĚ VÝHODNĚJI! 

2 vozu   

 
 

 




