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Jimramovský zpravodaj
Jimramovský zpravodaj

1/2019

Zápis č. 9/2018
z jednání  zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 29. 11. 2018 v budově radnice v Jimramově

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš 
Milan, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Just Jiří, 
Mgr. Křížová Věra, Ing. Lorencová Ivana, Pachovská 
Dana, Ing. Petr Jan, Petrásová Renata, Sedláková Petra, 
Vojta Petr (13)

Omluven: Procházka Libor (1)
Nepřítomen: Hrdlička Radek (1)
Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastupi-
telstvo je usnášeníschopné.

1. Schválení programu jednání
Program jednání byl rozšířen o následující bod:
- Vyúčtování pronájmu plynárenského zařízení
 Program jednání byl doplněn o výše uvedený bod a bylo 

upraveno pořadí projednávání.
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Hasičská zbrojnice Jimramov
4. Oprava místní komunikace – Kostelní a Panská
5. Vodné a stočné
6. Schválení výběru dodavatele svozu komunálního odpa-

du
7. Osadní výbor Ubušín
8. Žádost obyvatel č. p. 108 Jimramov
9. Určení zastupitele pro pořizování Územního plánu Ji-

mramov
10. Nákup a prodej pozemků
11. Volba členů zastupitelstva do školské rady

12. Jmenování oddávajících a schválení práva používat stát-
ní znak

13. Pověření rady narovnáním rozpočtu roku 2018
14. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019
15. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
16. Zmocnění rady městyse k rozhodování o výdajích obce 

a provádění rozpočtových opatření
17. Dar pro JSDH Jimramov
18. Rozpočtové opatření č. 9
19. Vyúčtování pronájmu plynárenského zařízení
20. Různé 13-0-0

Zastupitelka paní Ing. Ivana Lorencová požádala, aby v 
zápisech z jednání ZM v případě nejednotného hlasování 
bylo jmenovitě vypsáno, kdo jak hlasoval. Proti tomuto po-
žadavku nevznesl nikdo žádnou námitku.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni paní Mgr. Věra 
Křížová a pan Petr Vojta.   
 11-0-2 (Mgr. Věra Křížová, Petr Vojta)
Na jednání se dostavil pan Radek Hrdlička.

3. Hasičská zbrojnice Jimramov
a) Zastupitelé projednali práce na opravě vjezdu hasičské 

zbrojnice, které byly plánovány provést vlastními silami. 
Z časových důvodů provedla realizaci fi rma V&K s.r.o. 
Zastupitelé schválili úhradu fi rmě V&K s.r.o., která prá-
ce provedla za cenu 263.205,-Kč včetně DPH. 14-0-0
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b) Stavební společnost V&K s.r.o. se dostává do prodlení se 
stavebními pracemi na rekonstrukci hasičské zbrojnice 
v Jimramově. Žádají o prodloužení termínu dokončení 
stavby do 31. 5. 2019. Zastupitelé s termínem prodlou-
žení a uzavření dodatků ke smlouvám o dílo souhlasí za 
předpokladu, že podpisem dodatků nebude dotčeno prá-
vo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
za pozdní plnění předání díla. 14-0-0   

4. Oprava místní komunikace – Kostelní a Panská
V současné době byly realizovány práce ve výši 3.241.207,-
Kč. Část prací nebyla realizována z důvodu plánované po-
kládky kabelů NN. Zbývá provést práce v celkové hodnotě 
252.200,-Kč do 31. 10. 2019. Různými drobnými změnami, 
především rozšířením odvodňovacích žlábků, vznikají více-
práce v celkové hodnotě 39.520,-Kč bez DPH. Zastupitelé 
Městyse schválili uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
s fi rmou Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., týkající se prodloužení 
termínu realizace a navýšení prací o 39.520,-Kč bez DPH. 

14-0-0

5. Vodné a stočné
Na základě kontroly ze Specializovaného fi nančního úřadu 
bylo zjištěno, že Městys Jimramov nedodržel závazný postup 
při kalkulacích věcně usměrňovaných cen uplatňovaných 
vůči kupujícím za pitnou vodu dodanou a odpadní vodu 
odvedenou, kterou neurčoval v souladu se zákonem o vodo-
vodech a kanalizacích a vyhláškou k zákonu o vodovodech 
a kanalizacích dle směrných čísel, ale takzvaným paušálem.  
Na základě výše uvedeného zastupitelé ruší s okamžitou 
platností dosavadně užívaný výpočet vodného a stočného 
pro neměřené odběry. Nadále se bude výpočet vodného a 
stočného pro neměřené odběry řídit dle směrných čísel vy-
hlášky 428/2001 Sb. 14-0-0
O této skutečnosti budou všichni občané, kterých se to týká, 
informováni.
   
6. Schválení výběru dodavatele svozu komunálního odpa-
du
Dne 23. 10. 2018 proběhlo výběrové řízení na akci „Sběr a 
likvidace komunálního odpadu v městysi Jimramov“.
Osloveny byly a nabídku předložily tyto fi rmy:
- AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 

102 00 Praha, IČ: 49356089 
- TS služby s.r.o., Soškova 1346, 592 31 Nové Město na 

Moravě, IČ: 25509187 
- TS města a.s., K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pern-

štejnem, IČ: 25303660 
- SUEZ Využití zdrojů a.s., Španělská 1073/10, 120 00 Pra-

ha 2-Vinohrady, IČ: 25638955
- LIKO Svitavy a.s., Tolstého 13, č. p. 2114, 568 02 Svitavy, 

IČ: 25260715  

Pro hodnocení nabídek bylo v zadávací dokumentaci krité-
rium – ekonomická výhodnost nabídky. 

Dílčími kritérii byly:
1.  Cena za 1 t zlikvidovaného směsného komunálního od-

padu……. váha 70 %.
2.  Cena za 1t zlikvidovaného separovaného odpadu ……

váha 30 %.

Hodnotící komise v souladu se způsobem hodnocení, který 
zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách, nejlépe hod-
notila nabídku fi rmy LIKO Svitavy, a.s. s nabídnutou cenou 
2.311,-Kč/t/zlikvidovaného směsného komunálního od-
padu a 2.052,-Kč/t/zlikvidovaného separovaného odpadu. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Zastupitelé schválili výběr dodavatele a uzavření smlouvy o 
dílo s vítěznou fi rmou LIKO Svitavy, a.s. Smlouva se uzavírá 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. 14-0-0

7. Osadní výbor Ubušín
Zastupitelé se rozhodli zřídit v místní části Ubušín osadní 
výbor.  Členy osadního výboru jsou pan Miroslav Matýsek, 
pan Dobiáš Petr, paní Boháčová Petra.  Předsedou osadního 
výboru byl zvolen pan Miroslav Matýsek. 14-0-0
Panu Miroslavu Matýskovi, jako předsedovi osadního vý-
boru, byla schválena odměna ve výši 600,-Kč/měsíc. 

14-0-0

8. Žádost obyvatel č. p. 108 Jimramov
Pan starosta seznámil zastupitele s žádostí občanů Jimra-
mova z č. p. 108 (Koruna). Obyvatelé domu Jimramov, Pav-
lovická 108, žádají o vyřešení bezpečného přecházení hlavní 
silnice u domu č. p. 108 k obchodnímu středisku COOP. 
Bydlí zde občané s omezenou pohyblivostí. Vycházení a 
přejití silnice u domu je z obou stran velmi nepřehledné a 
dostat se na druhou stranu je pro ně náročné a riskantní.  
Zastupitelé pověřili pana starostu zjištěním možných řešení 
na dopravním inspektorátu policie a krajské správě a údrž-
bě silnic.   

9. Určení zastupitele pro pořizování Územního plánu Ji-
mramov
Zastupitelstvo Městyse Jimramov schvaluje člena zastupitel-
stva pana Ing. Josefa Homolku určeným zastupitelem pro 
spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního plánu 
Jimramov. 14-0-0

10. Nákup a prodej pozemků
- Zastupitelé rozhodli o prodeji pozemku ve vlastnictví Měs-

tyse Jimramov odděleného z parcely -316, díl „c“ o výměře 
32 m2, v k. ú. Jimramov dle GP č. 571-25/2018 Ing. Aleši 
Horovi, Čihákova 40, Libeň č. p. 1825, 190 00 Praha. Poze-
mek je dlouhodobě zaplocený a pro městys nevyužitelný. 
Záměr byl řádně zveřejněn a nebyly vzneseny žádné připo-
mínky. Zastupitelé rozhodli pozemek odprodat za cenu 30,-
Kč/m2. Celková cena za pozemek činí 960,-Kč. 14-0-0

- Zastupitelé rozhodli o prodeji pozemku ve vlastnictví 
Městyse Jimramov odděleného z parcely -316, díl „d“ o 
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výměře 31 m2 v k. ú. Jimramov dle GP č. 571-25/2018 
paní Aleně Nedělové, Domky 223, Jimramov. Pozemek je 
dlouhodobě zaplocen a pro městys nevyužitelný. Záměr 
byl řádně zveřejněn a nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Zastupitelé rozhodli pozemek odprodat za cenu 30,-Kč/
m2. Celková cena za pozemek činí 930,-Kč. 14-0-0

- Zastupitelé rozhodli o prodeji pozemků ve vlastnictví 
Městyse Jimramov paní Olze Groulíkové, Sedliště 8:
- pozemek st. 86 o výměře 24 m2, zastavěná plocha, 

dvůr. Zastupitelé rozhodli pozemek odprodat za cenu 
200,-Kč/m2. Celková cena za pozemek činí 4.800,-
Kč.

- pozemek p. č. 313/2 o výměře 350 m2, ostatní plocha. 
Zastupitelé rozhodli pozemek odprodat za cenu 30,-
Kč/m2. Celková cena za pozemek činí 10.500,-Kč.

- pozemek p. č. 926, ostatní plocha, jiná plocha o vý-
měře 60 m2 dle GP č. 116-135/2018. Zastupitelé 
rozhodli pozemek odprodat za cenu 72,50,-Kč/m2.
Celková cena za pozemek činí 4.350,-Kč. Pozemky 
jsou městysem nevyužívané, na parcele st. 86 se na-
chází včelín v majetku žadatelky, pozemek p. č. 926 
je zaplocen a na části pozemku se nachází stavba. 
Záměr byl řádně zveřejněn a nebyly vzneseny žád-
né připomínky.  Zastupitelé rozhodli výše uvedené 
pozemky odprodat za celkovou cenu 19.650,-Kč.                                                                             

14-0-0
- Zastupitelé rozhodli o prodeji pozemku ve vlastnictví 

Městyse Jimramov st. 483 o výměře 6 m2 v k. ú. Jimra-
mov, který se dle GP č.577-2017738/2018 odděluje z 
parcely č. 551/2 v k. ú. Jimramov, Českému hydromete-
orologickému ústavu, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4, IČ: 
CZ00020699.  Na tomto pozemku se nachází vodoměrná 
stanice ve vlastnictví ČHMÚ.  Pozemek je pro městys ne-
využitelný. Zastupitelé rozhodli o odprodeji pozemku za 
cenu 200,-Kč/m2. Celková cena za pozemek činí 1.200,-
Kč. 14-0-0

11. Volba členů zastupitelstva do školské rady
Za členy školské rady byli navrženi a schváleni pan Petr Voj-

ta a pan Jiří Just. 12-0-2 (Just Jiří, Vojta Petr)

12. Jmenování oddávajících a schválení práva používat 
státní znak 

Zastupitelstvo jmenovalo od 29. 11. 2018 do konce volební-
ho období  tyto  členy zastupitelstva jako oddávající pro ma-
triční obvod Jimramov (Jimramov, Věcov, Nový Jimramov, 
Javorek, Borovnice):
- Mgr. Jaroslavu Bartošovou, Náměstí Jana Karafi áta 71, 

Jimramov
- Paní Petru Sedlákovou, Náměstí Jana Karafi áta 74, Ji-

mramov 
- Pana Petra Vojtu, Sedliště 14
Podle zákona 128/2000, ve znění pozdějších předpisů, § 108 
odst. 2, mají právo používat při významnějších příležitos-
tech a občanských obřadech závěsný znak, který má upro-

střed státní znak a po obvodu znaku je uveden název Česká 
republika. 11-0-3 

(Mgr. Bartošová Jaroslava, Sedláková Petra, Vojta Petr) 

13. Pověření rady narovnáním rozpočtu roku 2018
Zastupitelé pověřili radu narovnáním rozpočtu Městyse Ji-
mramov za rok 2018. 14-0-0

14.  Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019
Zastupitelé byli seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2019 
a s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 
- 2022, které zpracoval fi nanční výbor. Tento návrh rozpoč-
tu a návrh střednědobého výhledu budou zveřejněny po 
dobu minimálně 15 dní, poté budou předloženy zastupi-
telstvu k projednání a schválení. Zastupitelé požadují před-
ložit bližší informace k pronájmům nebytových prostor a 
pracovní náplně všech zaměstnanců městyse.   

15. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
Zastupitelé projednali výši odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva s platností i pro případné náhradníky, kteří 
nastoupí na místo zastupitelů. 
Každému neuvolněnému členu zastupitelstva náleží  600,-
Kč/měsíc  11-3-0 

(Ing. Lorencová Ivana, Hrdlička Radek, Vojta Petr)

Další odměny pro neuvolněné zastupitele:
Člen výboru zastupitelstva, komise rady 600,-Kč/měsíc 

14-0-0
Předseda výboru zastupitelstva, komise rady 930,-Kč/
měsíc 14-0-0
Člen rady 1.200,-Kč/měsíc 13-0-1(Pachovská Dana)
Místostarosta 5.000,-Kč/měsíc 13-0-1 (Ing. Petr Jan)

16. Zmocnění rady městyse k rozhodování o výdajích 
obce a provádění rozpočtových opatření
Zastupitelé zmocnili radu k rozhodování o výdajích obce a 
provádění rozpočtových opatření na straně příjmů neome-
zeně a na straně výdajů do výše 75.000,-Kč 14-0-0

17. Dar pro JSDH Jimramov
Zastupitelé projednali darovací smlouvu mezi Svatým Flo-
riánem-Dobrovolní hasiči roku, z.  s. a Městysem Jimramov. 
Svatý Florián-Dobrovolní hasiči roku, z.s. se zavazuje bez-
platně převést do vlastnictví Městyse Jimramov dar ve výši 
80.000,-Kč na rozvoj a podporu hasičské činnosti JSDHO 
na pořízení vybavení, materiálu související s posláním a 
činností jednotky.  Dále daruje:
- 1 x motorovou pilu Stihl MS 231 s příslušenstvím v hod-

notě 8.590,-Kč
- 1 x radiostanici Hytera PD705 v hodnotě 14.278,-Kč
- 1 x dárkový poukaz na podporu a další rozvoj činnosti ha-

sičských jednotek – systém GINA v hodnotě 36.784,-Kč.
Zastupitelé rozhodli dar přijmout a uzavřít darovací smlou-
vu. 14-0-0
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18. Rozpočtové opatření č. 9
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 
9, které je přílohou tohoto zápisu.    14-0-0

19. Vyúčtování pronájmu plynárenského zařízení
Zastupitelé projednali Dodatek ke smlouvě o nájmu a provo-
zování plynárenského zařízení č. 9402004508/3000005192 
mezi Městysem Jimramov a GasNet, s.r.o. Částka za nájem 
se z účinností od 1. 1. 2018 mění na 134.068,-Kč ročně bez 

DPH. Částka za zajištění provozu a běžné údržby se mění 
od 1. 1. 2018 na 71.450,-Kč ročně bez DPH. Zastupitelé roz-
hodli o uzavření dodatku. 14-0-0

20. Různé
- Bude prověřena možnost rozšíření hřbitova v Ubušíně.
- Bude prověřena možnost osazení kamerového systému 

na hřbitově v Jimramově.

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Ďuriš Milan, Hejtmá-
nek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Just Jiří, Mgr. Křížová 
Věra, Ing. Lorencová Ivana, Pachovská Dana, Ing. Petr 
Jan, Petrásová Renata, Procházka Libor, Sedláková Petra, 
Vojta Petr (13)

Omluven: Bureš Zdeněk, Hrdlička Radek (2) 
Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastupi-
telstvo je usnášeníschopné.

1. Schválení programu jednání
Program jednání byl rozšířen o následující bod:
- Změna termínů jednání zastupitelstva městyse
 Program jednání byl doplněn o výše uvedený bod a bylo 

upraveno pořadí projednávání.
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Komunikace pro pěší v Jimramově
4. Dodatek Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Jimramov
5. Projednání a schválení rozpočtu Městyse Jimramov na 

rok 2019

6. Projednání a schválení Střednědobého výhledu rozpočtu 
na roky 2020 – 2022

7. Změna termínů jednání zastupitelstva městyse 
8. Různé 13-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Milan Ďuriš a 
paní Dana Pachovská. 11-0-2 
 (Ďuriš Milan, Pachovská Dana)

3. Komunikace pro pěší v Jimramově
Zastupitelé projednali Dodatek č. 1 ke stavbě „Komunika-
ce pro pěší v Jimramově“ mezi Městysem Jimramov a VHS 
Bohemia, a.s. Předmětem dodatku jsou drobné změny před-
mětu plnění – vícepráce, méněpráce, kterými se mění cena 
díla bez DPH takto:
Původní cena díla bez DPH 2.145.726,83 Kč
Vícepráce + 98.944 Kč
Méněpráce – 48.305 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH 2.196.366,83 Kč

Zápis č. 10/2018
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 20. 12. 2018 v budově radnice v Jimramově
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Cena celkem včetně DPH 2.657.603 Kč.
Zastupitelé se zněním dodatku č. 1 souhlasí a rozhodli o 
jeho uzavření. 12-0-1 (Ing. Lorencová Ivana)
   
4. Dodatek Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Jimramov
Zastupitelé rozhodli aktualizovat současnou Zřizovací listi-
nu ZŠ a MŠ Jimramov formou vydání nové zřizovací listiny, 
která nahrazuje Zřizovací listinu schválenou ZM dne  9. 9. 
2004  s účinností od 1. 1. 2005. Tato forma je přehlednější, 
než vydání dodatku. 
Aktualizace se týká vymezení nemovitého majetku – po-
zemků, a to pouze aktualizací současných čísel parcel. Po-
zemky a stavby se nemění. 
Zastupitelé schválili aktualizaci Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Ji-
mramov, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019. 13-0-0  

5. Projednání a schválení rozpočtu Městyse Jimramov na 
rok 2019

Návrh rozpočtu Městyse Jimramov byl řádně zveřejněn. 
Zastupitelé schválili návrh rozpočtu na rok 2019 s drobnými 
úpravami s tím, že závazné pro čerpání rozpočtu nejsou jed-
notlivé položky, ale částky celých kapitol. 11-0-2 

(Ing. Lorencová Ivana, Procházka Libor)

6. Projednání a schválení Střednědobého výhledu roz-
počtu na roky 2020 - 2022

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 
2022 byl řádně zveřejněn.
Zastupitelé schválili Střednědobý výhled rozpočtu na roky 
2020 - 2022. 13-0-0

7. Změna konání termínů zastupitelstva městyse
Pan Libor Procházka požádal z důvodu práce v zahraničí o změ-
nu termínů jednání zastupitelstev městyse ze čtvrtků na pát-
ky, případně na pondělí. Pátek nebyl pro zastupitele přijatelný. 
O návrhu změny termínů na pondělí bylo hlasováno. 6-1-6  
Pro: Procházka Libor, Ing. Lorencová Ivana, Petrásová Re-

nata, Hejtmánek Oldřich, Ďuriš Milan, Sedláková Petra
Proti: Ing. Petr Jan
Zdržel: Bartošová Jaroslava, Ing. Homolka Josef, Just Jiří, 

Mgr. Křížová Věra, Pachovská Dana, Vojta Petr 

Tento návrh nebyl schválen. Nadále zůstávají termíny jed-
nání zastupitelstev ve čtvrtek s tím, že budou zastupitelé v 
dostatečném předstihu o termínu jednání ZM informováni. 

8. Různé
- Dokončuje se projekt na přestavbu sokolovny v Jimramo-

vě. Na tuto akci byl vypsán dotační titul. Termín podání 
žádosti o dotaci je 28. 2. 2019. Lze žádat o 70 % dotaci, ma-
ximálně 10 milionů Kč. Projekt bude po jeho vyhotovení 
zveřejněn na internetových stránkách městyse. 

- Z důvodu poruchy motoru na obecním autě Fabia je nut-
no provést opravu v hodnotě cca 30.000,-Kč. 

- Zastupitelé byli seznámeni s dopisem občanky Jimramo-
va týkající se volného pohybu psů. Budou zjištěny mož-
nosti aktualizace vyhlášky na ministerstvu vnitra. 

- Vzhledem k tomu, že nebyli doposud občané informo-
váni dopisem o stanovení směrných čísel odběrů pitné 
vody a odvádění vody odpadní, bude tato informace zve-
řejněna na internetových stránkách obce a ve vývěsce.

Počet obyvatel k 31. 12. 2018

Obec ženy muži celkem

Jimramov 343 309 652

Benátky 106 106 212

Sedliště 54 53 107

Ubušín 46 47 93

Trhonice 37 36 73

Celkem: 586 551 1137

 Výtěžnost komodit

Výtěžnost vytříděných odpadů po komoditách dle jednotlivých oblastí za 
rok 2017 (kg/obyvatel/rok)
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se 
s vámi poohlédnul 
za loňským rokem. 
Co nám přinesl?

Koncem května byly na ulici Pan-
ská osazeny 3 podzemní kontejnery 
na tříděný odpad. Šlo o II. etapu akce 
Sběrné místo Jimramov. V rámci I. 
etapy byly již na podzim roku 2017 
pořízeny 3 kontejnery na vozidlo Bo-
netti, 3 kontejnery na vozidlo Liaz a 
drtič větví. Celkové náklady této akce 
činily 1 921 930 Kč. Na základě naší 
žádosti jsme z Ministerstva životního 
prostředí na tuto akci obdrželi dotaci 
ve výši 1 633 641 Kč, což je 85%.

V Ubušíně byla dokončena pří-
stavba garáže hasičské zbrojnice. Cel-
kové vynaložené fi nanční prostředky 
za rok 2018 činily 196 000 Kč. Od sa-
mého začátku, to je od geodetických 
prací až po kolaudaci, to bylo 599 000 
Kč. Velkou měrou se na této akci po-
díleli brigádnicky hasiči z Ubušína, 
kterým touto cestou ještě jednou dě-
kuji.

Pro ZŠ a MŠ Jimramov byla získá-
na dotace od Kraje Vysočina ve výši 
120 000 Kč z programu Naše škola 
2018 na rekonstrukci WC ve dru-
hém patře budovy druhého stupně. 
Na tuto akci byla vybrána stavební 
fi rma a čeká se na realizaci. Bohužel 
ve špatném stavu zůstávají i WC v 
prvním patře a v přízemí. Dotace 120 
000 Kč je maximum co lze z výšeuve-
deného programu získat v jednom 
roce. Dále byla projektově připravena 
a stavebně povolena úprava dvorku 
za školou, kudy se přichází do MŠ. V 
současné době je tento prostor pouze 
zaštěrkován.

Městys Jimramov opakovaně žá-
dal na rok 2019 o dotace na hasičská 
dopravní auta pro SDH Trhonice a 
SDH Jimramov. Bohužel jsme pro le-
tošní rok opět nebyli podpořeni. Ten-
to dotační titul upřednostňuje menší 
obce. Věřím, že budeme naši žádost 
pro oba SDH, znovu opakovat, ten-
tokrát s lepším výsledkem. Rovněž 

jsme žádali, v rámci nově vypsaného 
dotačního programu o dotaci na po-
řízení elektrocentrály pro SDH Sedli-
ště. Bohužel jsme ze stejného důvodu 
jako u dopravních automobilů nebyli 
podpořeni. Nezbývá nic jiného než 
trpělivost a víra v dostatek fi nancí ve 
státním rozpočtu. 

Práce na hasičské zbrojnici v Ji-
mramově se nepodařilo dokončit do 
konce loňského roku, což mě velmi 
mrzí. Jednak jimramovští hasiči již 
dlouhou dobu nemohou tento ob-
jekt plnohodnotně využívat, jednak 
s tím bylo spojeno další papírování, 
abychom nepřišli o dotace. Minister-
stvo vnitra nám fi nancování v letoš-
ním roce již odsouhlasilo a u dotace 
z Kraje Vysočina, kde jsme v čas o 
prodloužení lhůty požádali, by měla 
být situace obdobná. Předpokládaný 
termín dokončení je jaro 2019 z dů-
vodu dokončení fasády. 

Nároková dotace Kraje Vysočina 
ve výši 127 000 z Programu obnovy 
venkova byla využita na opravu zpev-
něné plochy před hasičskou zbrojnicí 
a vjezdu na fotbalové hřiště.

Na základě naší žádosti o dotaci 
jsme obdrželi rovněž z Kraje Vysoči-
na dotaci na opravu místní komuni-
kace v Trhonicích. Jedná se o dotaci 
z programu Rozvoj vesnice 2018 ve 
výši 150 000. Zde je nutné provést vý-
běr dodavatele a akci zrealizovat.

Z důvodu zajištění větší bezpeč-
nosti byl na ulici Borovnická naista-
lován další ukazatel rychlosti. Cel-
kem se jedná již o pátý ukazatel v 
našem městysi.  

V Trhonicích byl proveden na 
kapličce restaurátorský průzkum 
obrazu a fasády, abychom mohli při-
stoupit k její opravě. Jedná se o kul-
turní památku. Po vydání závazného 
stanoviska bude vypracován rozpočet 
a požádáno o dotaci na opravu.

Na základě obdrženého rozhod-
nutí z ministerstva pro místní rozvoj 
o přidělení dotace ve výši 95% uzna-
telných nákladů, a to až do výše 2 606 
453 Kč, bylo započato se stavbou ko-
munikace pro pěší. Prakticky se jed-
ná o chodník od přechodu pro chod-

ce, přes parčík, dále kolem masny, 
radnice a Bludníku, až po hasičskou 
zbrojnici a dále pak k dětskému hři-
šti a k ulici Panská, včetně nasvětlení 
přechodu a odvodnění části silnice v 
ulici U Fryšávky. Dotace byla získána 
přes MAS Zubří země. Stavba je téměř 
dokončena, jen sněhová pokrývka 
brání provedení závěrečné prohlídky, 
odstranění případných nedostatků a 
převzetí stavby. Dle mého názoru je 
škoda, že nemohlo být v parčíku na 
náměstí vydlážděno v rámci této akce 
chodníků více. Bohužel mohlo být 
naprojektováno pouze to, co nakonec 
Národní památkový ústav schválil.

Téměř souběžně s touto akcí bě-
žela oprava částí ulic Kostelní a Pan-
ská. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci 
z ministerstva pro místní rozvoj ve 
Výši 1 000 000 Kč. Celkové náklady 
této akce jsou 3 493 408 Kč s tím, 
že část dlažeb v hodnotě 252 201 Kč 
bude dokončena až na přelomu léta 
a podzimu letošního roku z důvodu 
chystané pokládky kabelu nízkého 
napětí fi rmy E-on v části ulice Pan-
ská.

Dále byly zlegalizovány propustky 
přes Fryšávku v ulici U Fryšávky a U 
Kolotoče. Bylo započato s opravami 
sportovních kabin, které z důvodu 
špatné specifi kace stavbou dotčené 
plochy na svoji kolaudaci stále čekají. 
Byl pořízen elektropohon na zvon v 
kapličce v Sedlištích a provedeno nové 
výběrové řízení na svoz komunálního 
a tříděného odpadu. Jak jistě víte, ve 
výběrovém řízení vyhrála fi rma Liko 
Svitavy, a.s. Přestože fi rma byla vy-
brána jako vítěz z pěti fi rem, dochází 
k navýšení ceny za svoz. To se zřejmě 
projeví ve stanovení ceny za svoz od-
padu pro občany od roku 2020. O jak 
velké navýšení půjde, záleží také na 
nás všech. Jak budeme odpad třídit, 
takové potom dostane městys Jimra-
mov odměny za třídění odpadu a tato 
suma se od celkových nákladů na li-
kvidaci odpadu odečítá. Tudíž o tyto 
peníze klesá suma, která se následně 
rozpočítává na občany i chalupáře.  

Pokračovaly práce na přípravě 
nového územního plánu. Na podzim 
loňského roku bylo v rámci veřejné-
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ho projednání a po něm vzneseno 
velké množství připomínek, což vede 
k tomu, že se bude muset uskutečnit 
zřejmě letos na jaře nové veřejné pro-
jednání.

V rámci protipovodňových opat-
ření byla vypracována většina geome-
trických plánů potřebných k výkupu 
pozemků a byl zahájen jejich výkup. 
Většina výkupů pozemků by se měla 
uskutečnit v tomto roce.

Ještě jedna akce byla v loňském 
roce připravena. Bohužel ze stra-
ny dodavatele nedošlo k zahájení 
stavby. Jedná se o rekonstrukci Bo-
rovnického mostu přes Fryšávku. 
Investorem této akce je Krajská 
správa a údržba silnic Vysočiny a 
městys Jimramov je zde pouze spo-
luinvestorem u objektu chodníku. 
V současné době se připravuje nové 
výběrové řízení.

 Chtěl bych využít této příležitosti 
a poděkovat všem zastupitelům, bez 
jejich podpory by zrealizované akce 
nikdy nevznikly. Dále všem členům 
výborů a komisí, ale i všem spolkům 
a občanům, kteří se jakkoliv podíle-
li na organizování různých akcí pro 
děti i širokou veřejnost,  a pomohli 
tak zlepšovat život v naší obci. 

Josef Homolka
starosta

Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání k dani z 
příjmů za zdaňovací období 2018 v neprodloužené lhůtě 
je stanovena nejpozději na pondělí 1. dubna 2019. Jde-
-li o daňový subjekt, jehož daňové přiznání zpracovává a 
podává poradce (daňový poradce, advokát), lhůta se pro-
dlužuje do 1. července 2019. Podmínkou je, aby příslušná 
plná moc udělená poradci byla uplatněna u správce daně 
do 1. dubna 2019.

Poplatníkům, kteří se rozhodnou osobně navštívit 
územní pracoviště fi nančního úřadu, jsou jeho pracov-
níci připraveni zabezpečit nezbytnou součinnost potřeb-
nou k řádnému splnění jejich povinnosti odevzdat daňo-
vá přiznání.

Pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnos-
ti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových 
nerezidentů České republiky) za zdaňovací období (ka-
lendářní rok) 2018 je k dispozici daňový formulář č. 25 
5405/D MFin 5405/D – vzor č. 2.      

Podání daňového přiznání, včetně jeho příloh, lze učinit 
též elektronicky, datovou zprávou podepsanou způsobem, 
se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoruč-
ního podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způso-
bem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, a to 
ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných na webo-

vé adrese www.daneelektronicky.cz. Pokud je datová zprá-
va nepodepsaná způsobem, se kterým jiný právní předpis 
spojuje účinky vlastnoručního podpisu, je třeba takové po-
dání podle § 71 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), do 5 
dnů potvrdit nebo opakovat způsobem uvedeným v § 71 
odst. 1 daňového řádu. Má-li poplatník nebo jeho zástupce 
zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou 
povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je dle 
§ 72 odst. 4 daňového řádu povinen podání daňového při-
znání učinit pouze datovou zprávou s využitím dálkového 
přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně 
odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového 
řádu, tedy buď podepsanou způsobem, se kterým jiný 
právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, 
nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se 
lze přihlásit do jeho datové schránky.

V rámci aktivního přístupu daňové správy k veřej-
nosti bude zabezpečen pracovníky Územního pracovi-
ště ve Žďáru nad Sázavou výběr daňových přiznání k 
dani z příjmů nejen na úřadě, ale i ve vybraných ob-
cích. Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou rozšiřuje 
úřední hodiny a místa pro odevzdání daňových přizná-
ní následovně:

Finanční úřad pro Kraj Vysočina,
Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou rozšiřuje úřední hodiny pro veřejnost

Úřední hodiny Územního pracoviště ve Žďáru nad Sázavou – oddělení vyměřovací:  

Od 04. 03. 2019 do 22. 03. 2019 - pondělí a středa   od 8:00   do 17:00 hodin
     - úterý a čtvrtek  od 8:00   do 15:00 hodin
     - pátek   od 8:00   do 14:00 hodin
Od 25. 03. 2019 do 29. 03.  2019 - pondělí až pátek        od 8:00   do 17:00 hodin
01. 04. 2019    - pondělí  od 8:00   do 18:00 hodin

Úřední hodiny Územního pracoviště ve Žďáru nad Sázavou – podatelna
     - pondělí a středa od 8:00   do 17:00 hodin
     - úterý a čtvrtek od 8:00   do 15:30 hodin
     - pátek   od 8:00   do 14:00 hodin



Jimramovský zpravodaj 1/2018

8

26. 10. jsme se již tradičně sešli u uspávání broučků. 
Tentokrát si děti nevyráběly broučka, ale zasazovaly bu-
doucí strom, který třeba jednou bude domovem pro brouč-
ky. Mohly si vybrat, zda si zasadí lípu, kaštan nebo žalud. 
Do jara všichni doufají, že jim vyrostou první lístečky, a až 
ty naše děti budou jednou babičkami a dědečky, třeba si 
jednou vzpomenou, jak tenkrát, když byly malé, uspávaly 
v Jimramově broučky.

Poté jsme se průvodem s lampionky vydali do parku 
Bludník, kde jsme si zazpívali a uspali broučky. Poté na 
nás čekal čajíček na zahřátí, pro dospělé svařák a v poklidu 
jsme se rozešli domů.

23. 11. jsme zahájili vánoční výstavu a je vidět, že máme 
mezi námi spoustu šikovných lidí, kteří pro nás vyrobili 
krásné vánoční předměty i dobroty. 

1. prosince jsme již tradičně v Jimramově rozsvítili stro-
meček. Jelikož jsme si celý rok připomínali 100.  výročí re-
publiky, tak jsme i tuto akci spojili s tímto výročím. Děti 
zahrály prababičku a pradědečka, kteří společně se svými 
pravnoučaty zavzpomínali na celý svůj život. Díky skvělým 
videozáznamům (prezidenta Masaryka, válečných let, Na-
gana a i těch současných) jsme se mohli zasnít a připome-
nout si,  co vše se v té naší zemičce událo, a Rozárky k tomu 
zatančily s písněmi,  jako je např. Škoda lásky nebo Vánoce 
přicházejí. Na závěr si všechny děti zazpívaly píseň Kdoví, 

co bude za 100 let, což pan Semerád doplnil nádherným 
snímkem Jimramova –  za to mu patří velké DĚKUJI!  Celý 
program jsme ukončili vánočním přáním od dětí, hasičů, 
rybářů, včelařů, fotbalistů, Rozárek, teenagerů, pana sta-
rosty, ale hlavně také od našich starších spoluobčanů Ji-
mramova - za to jim patří také obrovské poděkování.   

Děti měly možnost napsat svá vánoční přání a vhodit 
je do připravené schránky u vánočního stromu. Spousta z 
nich prý dokonce dostala odpověď. Rodiče tak mohli vidět 
při čtení překvapená  rozzářená očička svých ratolestí. 

Zprávy z kulturní komise
Rok 2018 skončil, a co se týká kulturních akcí, byl hodně bohatý.

Úřední hodiny Územního pracoviště ve Žďáru nad Sázavou ve vybraných obcích:
   místo výběru   den  čas
Nové Město na M. prostory městského úřadu 13. 03. 2019  8:00 – 16:00 hodin
   prostory městského úřadu    25. 03. 2019 8:00 – 16:00 hodin
Jimramov  prostory úřadu městyse  20. 03. 2019 8:00 – 16:00 hodin

Pracovníci ÚzP nebudou v těchto obcích vybírat daně v hotovosti.
Případné další informace k výběru daňových přiznání mohou poplatníci získat na telefonním čísle 566 652 311.

Bc. Jiří Kubík, vedoucí oddělení  
Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou
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7. prosince nás navštívil Mikuláš, anděl a čert v parku 
Bludníku, tentokrát přijel na svém voze se spřežením čertů 
i sám Lucifer. Trochu z něj šel strach, ale později se ukáza-

lo, že jen strašidelně vypadal. Na 3. adventní neděli jsme 
pro vás připravili koncert hráčů na ukulele s příjemným 
posezením a také pohoštěním.

Konec roku jsme završili nádher-
ným sousedským posezením, kde k 
tanci a poslechu hráli manželé Holaso-
vi, a myslím si, že si to všichni náramně 
užili. Soutěžilo se, tančilo, a dokonce 
jsme vyhlásili nejlepšího tanečníka Ji-
mramova. S potěšením jsme se pře-
svědčili o tom, že opravdu lidé všech 
generací se dokážou sejít a společně se 
příjemně pobavit.

S velkým nadšením se těšíme na 
nový rok a doufáme, že budeme moci 
opět připravit mnoho kulturních akcí, 
na které si jistě uděláte čas!

Za KKMJ Petra Sedláková

Starší přípravka Jimramov

Opět nastal čas se ohlédnout za 
úspěchy našich mladých fotbalistů.

Pro starší přípravku byl podzim 
velice úspěšný. Chlapci hráli 14 zápa-
sů, z toho 11x vyhráli a 3x prohráli. 
Nastříleli neuvěřitelných 177 branek 
a získali 33 bodů.

Sestava hráčů: Bukáček Martin, 
Sedlák Matyáš, Satorie Jan, Peňáz 
Štěpán, Babáček Lukáš, Borovský 
Ondřej, Podsedník Pavel, Šimon Da-
vid, Hubert Tomáš, Švarc Martin, 
Ondrůch Robin.

Po ukončení podzimní soutěže je 
ale nečekal žádný odpočinek. Tréno-
vali dále a během zimní přípravy se 
účastnili několika turnajů.

Všechny turnaje se hrály v Bystři-
ci nad Pernštejnem.

V první turnaji odehraném 11. 11. 
2018 chlapci nastříleli 20 branek a 
celý turnaj jimramovští borci vyhráli.

9. 12. 2018 se umístili na 3. místě 
a Sedlák Matyáš byl vyhlášen nejlep-
ším střelcem turnaje a Bukáček Mar-
tin nejlepším hráčem Jimramova.

Poslední turnaj, který hráli (byl 
13. 1. 2019), přinesl jimramovské 
přípravce velký úspěch, kdy kluci po 
velmi dobrém týmovém výkonu, na 
velmi silně obsazeném turnaji (Brno, 
Velké Meziříčí, Znojmo, Nové Měs-
to na Moravě, Rosice a Bystřice nad 
Pernštejnem) skončili na PRVNÍM 
MÍSTĚ. Patří jim díky za  předvede-
né výkony, kdy ze šesti utkání pět-
krát dokázali vyhrát a jenom jednou 
prohráli. Hlavně sami sobě dokázali, 
že poctivým tréninkem a přístupem 
k zápasům, kdy jeden bojuje za dru-
hého, mohou soupeřit i s týmy, které 
hrají vyšší soutěže.

Nejlepším střelcem turnaje byl 
vyhlášen Matyáš Sedlák a nejlepším 
hráčem Jimramova Štěpán Peňáz.

Na vítězství se podílela tato sesta-
va: Bukáček Martin, Sedlák Matyáš, 
Satorie Jan, Peňáz Štěpán, Babáček 
Lukáš, Borovský Ondřej, Podsedník 
Pavel.

Největší DÍK patří samozřejmě 
trenérům, za jejich čas se věnovat 
chlapcům a samozřejmě všem klu-
kům, kteří výborně reprezentují Měs-
tys Jimramov.

Přejeme všem dobrý start do další 
sezóny, hodně úspěchů a ať jim to stá-
le dobře kope!

SOKOL JIMRAMOV
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Příspěvky čtenářů
Obecná historie o mlýně v Sedlištích (pokračování)

   25. ledna 1805 koupil mlýn v Sed-
lištích od otce starší ze dvou synů Josef 
Sedliský. Z kupní ceny 4.000 zl. r. měla 
připadnout polovina rodičům a druhá 
polovina bratru Václavovi. Anna už 
byla v té době provdaná za Filipa Češ-
ku v Sádku. Svůj podíl si asi odnesla 
dříve jako věno.

K hospodářství náleželo 36 jiter 325 
čtv. sáhů polí, 12 jiter 1070 luk a pastvin 
a 7 jiter 368 čtv. sáhů lesů, celkem 46 
jiter 163 sáhů pozemků. Prodej gruntu 
však byl více úřední záležitostí, proto-
že „rodiče do vůle neb libosti (mohou) 
hospodařiti, při upuštění ale následují-
cí výměnek vyjímají: od mlejnu žita 12 
mír rakouských a z role 12 měřic žita, 2 
míry pšenice, 1 hrachu, 6 ječmena, 10 
ovsa, 80 kloubů lnu prostřední sorty, 4 
mázy oleje lněnýho, zelí, jablek a řepy, 
co potřebovati budou, též vychování 
a vykrmení na ujímajícího píci 2 krav 
dojných, 2 frišlat po 60 librách a 2 ovcí, 
z kterých rodičové užitek bráti mají, 
posledně zaopatření světlem a teplem, 
k kterému cíli oni, kdyby ve velkej svět-
nici bydleti se jim nelíbilo, také malou 
sekničku k jejich bydlení až do obou 
zemření sobě vyjímají.“

Josefa jistě nenapadlo, jak brzo se 
stane skutečným hospodářem. 4. dub-
na 1805 byla ve Švarcavě (tj. v řece 
Svratce) nalezena utopená 32letá Anna 
Pucharová. Neskončila život dobrovol-
ně, zabil ji Josefův bratr Václav. V mat-
ričním zápise se o jejím úmrtí píše: „Ta 
Anna vždy sice byla počestného cho-
vání, jak celá obec sedlišťská svědomitě 
naznala, skrze ale násilu učiněnou od 
Václava, syna Josefa Sedliského, mly-
náře v Sedlištích N. 2, obtěžkána byla. 
Ta Anna, když odpoledne v tom mlej-
ně voves šrotovala, násilníkovi svému 
Václavu oznámila, že by od něho ob-
těžkána byla, následovně s ním chtěla 
se domlouvati, co by s ní a s budoucíma 
dětma dvouma (které v životu po smrti 
oba chlapečkové nalezené byli při ko-
misi) dělati měl. Václav ale Sedliský 

obšteloval ten den 3. aprilis domluvu 
mezi sebou a Annou v 9 hodin večer. 
Odešla ubohá Anna dne 3. aprilis na 
večer v 9 hodin z domu a více domů 
se nevrátila, neboť 4. aprilis nalezena 
jest utopena blízko louky od Sedlišť 
do Jimramova… Tak zdání lehké bylo 
proto, že ten Václav zuřivého a nákeř-
nického života byl, každému smrtí vy-
hrožujíce. Ten Václav hned do Poličky 
běhal a magistrátním osobám peníze 
… za prezenty dával, kteří místo zastá-
ní a neb vymlouvání jej jali, s komisí 
drželi, Václava se dotazujíce, proč by 
jim ty peníze dával?, hned do šatlavy 
jej vsadili, examen drželi: zdaliž by byl 
tu Annu Pucharovou zabil a do vody 
hodil.  On ale Václav na nic se přiznati 
nechtěl a důvody tuze veliké byly, kte-
rý jej vražedlníkem býti dokazovaly, 
protož do Chrudimě dne 22. aprilis k 
hrdelnímu právu dovezený byl, kdežto 
asi osmý den se beze vší rány a bití při-
znal, že dne 3. aprilis v pazderni Josefa 
Hejtmánka, sedláka ze Sedlišť, ji kořal-
kou trochu opil, pak jí pěstí dal za ucho 
levé, a tak ji omráčil. Nato že ji vzal na 
ramena a nesl a vhodil ji do řeky Švar-
cavy, kde voda ode mlýna s řekou se 
spojuje, kdežto by největší hloubka 
byla. Ta Anna přijdouce k sobě prosi-
la pro boha, aby ji neusmrcoval, až by 
plod křtu svatého došel, on ale přece ji 
do vody hodil, a když se brodila, aby 
se z vody dostala, … tenkráte nákeřník 
… ji za vlasy popadl, … hlavu do řeky 
strčil, až ji utopil. Otec toho Václava 
Sedliského, Josef Sedliský, když za sy-
nem jeti musel do Chrudimě k právu 
hrdelnímu, tenkráte v kotlině běliska 
svého sám se oběsil a pochovaný byl 
na svej louce ve Volšině blíž splavu pod 
Žákovinou. Václav ale oučet jest dostal, 
aby na … dne 12. augusti v Chrudimě 
oběšený byl, zatím ale on dne 5. augus-
ti šátek přivázaje na mříž arestu svého, 
na něm se sám oběsil a dne 6. augusti 
tělo jeho mrtvé … vykázané bylo k ši-
benici a tam bylo pochováno.“

Čtení dlouhé a nehezké, místy je i 
pár obzvlášť krutých scén vynecháno, 
ale je dokladem činu mlynářova brat-
ra Václava, jenž měl za následek nejen 
jeho smrt, ale vedl i ke ztrátě dalších 
čtyř životů, včetně vrahova otce Josefa. 
Tak rychlý konec svého hospodaření v 
sedlišťském mlýně, když v lednu 1805 
podepisoval smlouvu o nástupnictví 
staršího syna, jistě nečekal.

Mlynářka Magdalena zemřela o pár 
měsíců později, 24. března 1806. Od té 
chvíle byl Josef Sedliský opravdu plno-
právným majitelem. S neblahou pověs-
tí, jakou mlýn kvůli Václavovi získal, 
hledal asi novou hospodyni těžko, ale 
4. listopadu 1806 se přece jen oženil. 
Jeho vyvolenou se stala Anna Tobiášo-
vá ze Sedliště 10. Narodily se jim čtyři 
děti: Viktorie, Filipina, Marie Anna a 
potom přišel na svět dědic – syn Josef. 
Otec ho však řemeslu nenaučil. Zemřel 
na tyfus 6. února 1814.

Mlýn nemohl dlouho zůstat bez 
hospodáře.  A tak se ovdovělá Anna 16. 
srpna 1814 znovu provdala. Sedlišťský 
mlýn převzal do dospělosti syna Josefa 
její druhý manžel František Tálský. Stal 
se otcem dvou synů – Františka a Jana 
Antonína.

Nevlastní syn Josef Sedliský pode-
psal smlouvu o převzetí sedlišťského 
mlýna 29. prosince 1828, ale jak bývalo 
zvykem, rodiče zřejmě chtěli hospo-
dařit do smrti nebo do chvíle, kdy se 
sami rozhodnou odejít na výměnek. 
Ta doba nadešla patrně až za jedenáct 
let, protože teprve 3. září 1839 uzavřel 
Josef Sedliský svatební smlouvu s Jose-
fou, pozůstalou dcerou po Antonínu 
Bártovi z Moravské Třebové a následně 
se s ní oženil. Narodilo se jim pět dětí. 
Umíraly jedno za druhým. 6. listopadu 
1850 zemřel na choleru i Josef, posled-
ní sedlišťský mlynář z rodu Sedliských. 
V tutéž dobu vydechla naposled jeho 
dcera Emílie a po několika dnech i syn 
Alois.

Sedlišťský mlýn pak koupil Móric 
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Hněvkovský, který je v pamětní kni-
ze uváděn v letech 1864 – 1866 jako 
sedlišťský starosta. Ani on se dlouhé-
ho života nedočkal. Zemřel ve třiceti 
letech 3. května 1868 v Sedlištích 2 na 
horečku.

Za dalšího majitele Albína Kadlece 
vznikl ve mlýnici požár a mlýn 6. čer-
vence 1906 vyhořel. Nebyl už nikdy 

obnoven a hlavní budovu přestavěli na 
poschodí na tkalcovnu. Byla zde pro-
vozována trhárna textilií až do roku 
1950, kdy byly trhárny a hospodářství 
rodiny Kadlecových znárodněny.

Asi 1,5 km od Sedlišť je starý jez na 
řece Svratce se splavem a hlubokým 
náhonem, v němž bývalo velké množ-
ství ryb, tímto náhonem je přiváděna 

voda k turbíně do objektu. Tento ob-
jekt byl v roce 2005 prodán poslední-
mu majiteli z rodu Kadlecových, Ing. 
Michalu Němcovi, který zde po rekon-
strukci provozuje vodní dílo – turbínu 
k výrobě el. energie.

–konec-
Gabriela Horčíková

Text převzatý z původních materiálů

Adolf Matějů, podplukovník čs. armády, 
nar. 1893 v Ubušíně, popraven 1942 v Kounicových kolejích v Brně (pokračování)

Byly Vánoce 1942 – už druhé Vánoce bez tatínka, ale 
rok předtím jsme měli ještě naději… Seděly jsme s mat-
kou a sestrou u štědrovečerní večeře. Měly jsme stromek 
i skromné dárky, ale náladu smutnou. Najednou zařinčel 
zvonek u domovních dveří. Ztuhly jsme hrůzou. Naše prv-
ní myšlenka byla – gestapo. Vzchopila jsem se a šla jsem 
otevřít. Na schodě za dveřmi stál veliký balík. Rozhlédla 
jsem se ulicí – ze zatemněných oken nepronikal nikde ani 
paprsek světla – liduprázdno. Opatrně jsem odnesla velký, 
ale lehounký balík do pokoje, zvedla jsem hedvábný papír 
a před námi stál ozdobný koš s naaranžovanými bílými 
květy. Na přiloženém lístku byla jen slova: „Vzpomínáme 
s vámi…“. Lístek jsme z opatrnosti hned spálily, ale květy 
nás těšily, dokud nezvadly. A dodnes mne těší vzpomín-
ka na ten zvláštní vánoční dar. Ty bílé květy pro nás tehdy 
znamenaly lidskou účast a soudržnost; řekly nám, že člověk 
není nikdy sám. Nedozvěděly jsme se tehdy ani po válce, 
kdo byl dárcem. Kolikrát si říkám, kdyby tak dnes dovedli 
být lidé k sobě laskavější a ohleduplnější, - když to dokázali 
tehdy, kdy to mohlo mít nebezpečné důsledky nejen pro ně, 
ale pro celé jejich rodiny.

Čas šel dál, přinášel s sebou dobré i zlé. Po ukončení 
septimy jsem odešla do totálního nasazení. My studen-
ti jsme měli pomáhat válečnou výrobou k vítězství Ně-
mecka. Byla jsem přidělena k fi rmě DIANA, G.m.b.H., 
Wiener Neustadt, která měla pracoviště v tunelech ne-
dokončené trati Praha – Brno nedaleko Tišnova. Ale už 
nebylo z čeho vyrábět, z východu se blížila Rudá armáda a 
v létě otevřeli západní spojenci druhou frontu, na kterou 
jsme tak dlouho čekali. V dubnu 1945 se přiblížila fronta 
k Brnu. Konečně po několikadenním dobývání města a 
po těžkých bojích přišli rudoarmějci – jako první krásní 
urostlí Gruzínci. Postoupili však rychle dál na západ a v 
Brně zůstali jako týl Rumuni. Ti uměli francouzsky, takže 
jsem se s nimi mohla domluvit a od nich jsem se dozvě-
děla 9. května, že je MÍR! Brno bylo pobořené a vypálené, 
nešel plyn, voda ani elektřina, náš domek byl poničený po 
zásahu granátu, ale ten pocit, že je konečně po válce, že 
jsme se zbavili Němců, byl nádherný! První naše starost 
byla, získat a důstojně uložit otcův popel. Ale to se nám 

nepodařilo. Pátráním a vyšetřováním se zjistilo, že popel 
obětí heydrichiády byl vysypán na zahrádky gestapáků 
jako hnojivo. To byla mentalita germánských nadlidí, tak 
se dívali na český národ!

Přihlásili se nám s vděčnou vzpomínkou dva muži, kteří 
byli v Obraně národa organizačně napojeni na tatínka. Po 
tatínkově zatčení očekávali stejný osud, ale gestapo pro ně 
nepřišlo – tatínek přes veškeré mučení nepromluvil…

Stále jsem doufala, že zpráva o tatínkově smrti byla 
falešná, a čekala jsem, že se přece jen vrátí. Moje naděje 
byla marná. Němci mi tatínka vzali a dodnes jsem ho ne-
oželela.

Čekalo nás však velké překvapení, V novinách se obje-
vila zpráva: Památky po vězních v táboře „Pod Kaštany“ a v 
Kounicových kolejích. Dr. Oldřich Volný, Brno, Husova 16 
má v úschově několik památek po vězních: … dopis pod-
plukovníka Adolfa Matějů na rozloučenou atd. Dr. Volný 
prosí, aby příslušníci rodin si tyto věci vyzvedli.

Jak advokát dr. Volný k těmto věcem přišel? Po osvo-
bození se na něj obrátila Češka, podezřelá z kolaborace s 
gestapem, a tyto věci dala k dispozici, zřejmě aby zmenšila 
své provinění. Jak dopadla u soudu, nevím. A tak jsme po 
třech letech držely v ruce drahou památku na otce. Dopis 
má datum 14/6, tedy týden před popravou. Píše v něm: 
„Odcházím s pevnou vírou v šťastnější náš český zítřek, bu-
doucnost národa i státu. Splnil jsem jako voják i Čech svoji 
povinnost a snad zůstanu na bojišti – ale to je osud vojáka. 
Budu vždy v duchu s vámi – poslední pozdrav Váš, stále 
Váš táta.“

Po celý život mi zůstal tatínek bolestnou vzpomínkou 
i nedostižným vzorem čestného člověka a statečného vlas-
tence. Nezapomněla jsem a nezapomenu – jak jsme si to 
po ukončení války přísahali při památce všech padlých v 
boji proti Němcům. Moc mne bolí, že se teď vše, co jsme 
trpce a těžce prožívali, co jsme na vlastní oči viděli, zalhává 
a překrucuje. Co by na to řekli všichni ti umučení, ubití, 
ukopaní, popravení?

-konec-
Ze vzpomínek dcery Adolfa Matějů z Ubušína Marie Svorové.

Text převzatý z původních materiálů
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Motto:
Vysočina je krásná po celý rok…

Lovy za penzionem Kukla, v obvodu osady Kuklík, 
mne pokaždé něčím obohatily. Zdejší kouzelný kout Vy-
sočiny jsem si před lety mimořádně oblíbil. V nejnižším 
místě tohoto romantického kousku krajiny se klikatí říčka 
Fryšávka. Ta dává místu jeho neopakovatelný ráz…

Kukla v létě

V blízkosti luxusní ubytovny se nachází několik mys-
livecky zajímavých lokalit. Naši zahraniční lovečtí hosté 
sem rádi zajížděli po celý rok. Předmětné zařízení posky-
tovalo nimrodům komfortní ubytování i dobrou stravu. 
Jeho umístění jim navíc umožňovalo vyrazit na lov do 
přilehlé honitby pěšky.

***
Celá věc vlastně začala docela nevinně. Rok 1992 se 

přiblížil ke své polovině. Nežli jsme se  nadáli, byl počátek 
lovu srnců přede dveřmi. Pan ředitel mi jednoho dopo-
ledne telefonicky oznámil, že na naše polesí brzy pošle 
zahraniční lovecké hosty. Musel jsem pro ně bez odkladu 
obeznat několik trofejově silných šesteráků. Nebyl jsem 
na to pochopitelně sám, ale spoléhat se v této věci pouze 
na svůj personál jsem nechtěl. 

Na lokalitě „U Pískoviště“, nedaleko penzionu, mne 
jedenáctý květnový den poněkud vykropil déšť. Štěstím 
byl pro mne fakt, že horní část jednoduchého posedu je 
tu před dešťovými kapkami částečně chráněna hustými 
větvemi smrku. 

Těsně po osmé hodině večerní vytahuje z porostu po 
mé pravici samotná srna. Je zbarvena poněkud neobvyk-
le. V horní části krku jí zbytek hnědošedé zimní srsti s 
dlouhými chlupy vytváří jakýsi „golierik“, tedy límeček. 
Až na tuto malou výjimku je však už přebarvena do nor-

málního letního osrstění. Beze spěchu přetahuje pod po-
sedem a následně mizí v lesním porostu vlevo ode mne. 
Za dalších deset minut vytahuje na pole porostlé řepkou 
další kus. Je to dosud nepřebarvený, asi tříletý srnec. Je 
sice silný ve zvěřině, ale má mizernou trofej. Jedná se o 
dlouhého špičáka se slabými netvárnými lodyhami. Po-
hybuje se v lánu řepky poměrně rychle. Místy se zastavuje 
a přitom tu a tam bere paši. Odchází polem po svahu dolů 
a zanedlouho se mi ztrácí z dohledu.

Mám v úmyslu vrátit se pěšky k autu, které parkuje 
za Kuklou. Ještě předtím však odbočím ke spodnímu 
okraji pole Sládkovo. Stékají se tu dvě ramena Chobot-
ského potoka pramenícího v okolních mokřinách. Díky 
dlouhotrvajícím dešťům je dnes plný vody. Je krátce po 
půl deváté a vytrvale mrholí. Za houstnoucího šera si ve 
spodním okraji mírně svažitého lánu povšimnu, že tudy 
právě přebíhá silný mladý jelen. Velmi členité, ale krátké 
paroží je dosud pochopitelně v lýčí. Tupé konce výsad má 
vařečkovitě rozšířené.     

Letos je semenný rok, všude je množství pylu z kve-
toucích smrků. Ulpívá prakticky na všem. Je na kmenech 
stromů, na větvích, tvoří žlutou vrstvičku i na karoseriích 
zaparkovaných automobilů. Tato situace je samozřejmě 
stejná v celém regionu našeho rozsáhlého polesí. To se 
táhne od Nového Města na Moravě, na jeho jižní hranici, 
až po lesy v okolí obce Jimramovské Paseky, na jeho se-
verním pomezí. 

***
Dvacátý květnový večer mne opět zastihl na čekané 

„U Pískoviště“. Jsme tu tentokrát s manželkou již těsně 
před osmou. Hned si povšimnu, že směrem k „Chobotu“, 
jak se jmenuje místní lokalita, se v řepce paství skupinka 
srnčí zvěře. Triedr mi zanedlouho ukáže, že je tam srnec 
s krátkými parůžky a několik srn. Později, vlastně už na 
odchodu, tam zahlédneme ještě dalšího srnce. Je dosud v 
zimní srsti. 

Na pravém břehu potůčku směřujícího k Jílkovu lesu 
nacházím ochoz spárkaté. Jeho výjimečnost spočívá v 
tom, že je vysoce frekventovaný. Stopami zvěře je doslova 
poset. Otisky spárků v měkké půdě mi prozrazují, že si 
tuto trasu oblíbila srnčí, vysoká i divočáci. 

Večerní čekaná končí. Cestou nazpět k autu ještě mu-
síme tradičně alespoň nakouknout na Sládkovo. V jeho 
spodní části, kde jsem nedávno viděl za soumraku pře-
cházet mladého jelena s mimořádně členitým parožím, 
právě přechází bachyně se svojí drobotinou. Štětináči 
jsou od nás vzdáleni pouhých třicet metrů a dosud o naší 
přítomnosti nevědí. Míjí nás tlupa malinkých, žlutých, 
podélně pruhovaných selátek, která působí roztomile. 

LOVY ZA KUKLOU
Žďárské vrchy, osada Kuklík, okolí penzionu Kukla a Chobotského dvora; r. 1992
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Váhu jednotlivců této drobotiny odhaduji tak na čtyři 
kila. Jejich máma mne zaujala nápadně dlouhým ryjem. 

***
Již za pět dní poté, co jsme zde zažili „přehlídku“ ro-

dinky divočáků, jsme s manželkou „U Pískoviště“ zas. Je 
to kouzelné místo v sousedství „Jílkova lesa“, což je zbytek 
starého mýtního porostu smrku. 

Už dříve jsem si tu na základě svých předcházejících 
zkušeností vybral ideální umístění pro nový posed. Jeho 
budování nebudu v žádném případě odkládat, rozhodl 
jsem se. Nebývalé bohatství zvěře v této, pro mne doposud 
neprávem opomíjené oblasti, ve mně odstartovalo pev-
né rozhodnutí. Nechám tu postavit solidní posed. Vždyť 
jsem zde objevil doslova malý myslivecký ráj. Ostatně bez 
zázemí, tvořeného sítí posedů, vnadišť a chodníků, se my-
slivost na dobré úrovni provozovat nedá…

Již zanedlouho vystavěla v těchto místech podle mých 
pokynů parta spolehlivých těžebních dělníků nový poho-
dlný posed. Dílo se jim povedlo uskutečnit během jedi-
ného dne. Na rozdíl od primitivních posedů, tzv. žebříků, 
má toto myslivecké zařízení nevelkou podlahu. Navíc je 
vybaveno opěradlem pro záda, takže poskytuje lovcům 
během čekané dostatečnou míru pohodlí.

Těsně po osmé hodině večer odsud zahlédnu ve stěně 
smrkové kmenoviny, naproti přes Chobotský potok, srnu 
a hned nato srnce. Má vysoké parůžky bez výsad. Tyto 
hladké špice mi silně připomínají dva bajonety. Dnešního 
dne je už téměř přebarven do letní srsti.

Za necelou hodinu se na posedu poněkud neopatrně 
postavím, aniž bych se předtím rozhlédl po okolí. Nechtě 
si tím zrazuji slabounkého srnečka s jedním parůžkem, 
kterého si zatím pracovně nazvu „Jednorožec“. Místo levé 
lodyhy má pouze krátkou špičku a z pravé pučnice mu 
vyrůstá pouze jakýsi nepatrný knofl ík. Nyní vyděšeně 
pádí žlutým lánem rozkvetlé řepky. Byl za mnou, neviděl 
jsem ho.  

*** 
V sobotu, pouhý jeden den před koncem května, jsem 

na novém posedu zas. Přijel jsem do těchto míst tentokrát 
se svým synem už dopoledne. Chci si upravit prkenné 
opěradlo tak, aby to plně vyhovovalo mým představám. 
Akce se povedla a můžeme se vrátit domů. 

Přiblížil se večer a mne to opět táhne k novému pose-
du. Tentokrát vyjíždím do lesa sám. Cestou k mému ob-
líbenému místečku jsem před chvilkou projížděl klikatou 
úzkou asfaltkou mezi domky osady Odranec. Za posled-
ním stavením, které ještě v nedávné minulosti sloužilo 
coby vesnická škola, začínají po obou stranách silničky 
rozsáhlé pozemky porostlé obilím. V polích nedaleko bu-
dovy mi deset minut po sedmé hodině zkříží cestu dobrý 
srnec šesterák. Vyšel z velkého lánu obilí po mé pravici. 
Předpokládám, že směřuje do lánu řepky v blízkosti pen-
zionu Kukla, kam mám dnes namířeno i já.

Už zanedlouho se usazuji na upravené lavičce svého 
nového posedu. Konstatuji, že se tu tentokrát sedí oprav-

du výtečně. Nádherné klidné místo a bezvětří k tomu, co 
víc si mohu přát?? Je odtud přes potok výhled až k porost-
ní stěně Jílkova lesa. Zbytek zmíněného starého porostu 
je oblíbeným stávaništěm místní zvěře. Následné události 
mi to potvrzují. 

Před osmou hodinou odtud vytahuje srna, ale už brzy 
nato mizí. Je právě několik minut po osmé a v místě „U 
Jeřábu“ ji následuje srnec šesterák. Je dosud v zimní srsti, 
nepřebarvený. Hlavu mu zdobí paroží šesteráka, avšak s 
kratšími výsadami. Sotva se vyloupl z porostu, už zata-
huje do žlutého lánu rozkvetlé řepky. Povšimnu si u něj 
výrazné bílé skvrny nad větrníkem. Ta mi napovídá, že se 
jedná o dvojročka. Silný krk a dosud nepřebarvená srst 
mne však utvrzují v tom, že se v tomto případě jedná o 
staršího, odhadem čtyřletého srnce.

Již necelých dvacet minut po osmé vytahuje z lánu ře-
pky „U Jeřábu“ další srnec. Triedr mi ukazuje, že je to 
„Jednorožec“. Tento můj starý známý si v řepce krátce 
zabeká a hned poté urychleně mizí v sousední stěně lesa.

Dávám si do souvislosti jeho mládí, slabou tělesnou 
kondici a netvárné parůžky. Při celkovém hodnocení, 
navíc ve spojitosti s přetrvávající zimní srstí, je pro mne 
závěr jednoznačný. V každém případě se tu jedná o ne-
duživý kus. Takoví srnci, očividně nemocní, by měli být 
loveni na potkání.

Krátce před půl devátou zahlédnu na horním okraji 
lánu dalšího srnce. Triedr mi následně prozradí, že je to 
silný šesterák dlouhých výsad. Je již úplně přebarvený do 
letního šatu, nepatří tedy k nejstarším.

***
Posledním květnovým dnem je neděle. Ráno, už de-

set minut před půl pátou, vyrážím služební škodovkou 
tentokrát na lokalitu Chobotský Dvůr. Zdejší vykotlaná, 
pověstmi opředená lípa, je pokaždé oblíbeným místem 
mého zájmu. Opatrně přecházím po rozhraní mezi tzv. 
Panskou loukou a stěnou lesa. Je dosud šero a koryto 
Chobotského potoka vytékajícího ze Sládkova je plné 
mlhy. Ta nyní vytváří nízko nad zemí vodorovné bělavé 
pruhy, což působí poněkud magicky. Není tu však žádná 
zvěř. Těsně po páté hodině opatrně našlapuji proti prou-
du zmíněné vodoteče. Mám v úmyslu již tradičně na-
kouknout úzkou skulinou mezi stromy alespoň na spodní 
okraj lokality Sládkovo.

Chci získat přehled, kolik je tu vysoké zvěře. Po okraji 
zdejšího lánu se proto nenápadně přesunu o něco výše. 
Při pohledu zespoda zahlédnu v horní části pole tři laně. 
Popásají se vlevo od hromady kamení. Ta je ve středu lánu, 
v místě, kde kdysi stávala kazatelna.  Vysoká nyní pomalu 
postupuje proti mírnému svahu směrem ke koníkovské 
silničce. Poté, co sám opatrně vystoupám výše do svahu, 
zahlédnu ještě další dvě laně. Chvíli tu počkám, zda se 
neobjeví třetí kus holé. Tentokrát však čekám marně. Je 
to prokazatelně jiná tlupa vysoké holé zvěře. Na rozdíl 
od té první, má výrazně odlišné, řekl bych, velkopanské 
chování. Tato skupinka nikterak nespěchá, má na přesun 



Jimramovský zpravodaj 1/2018

14

dost času. Po delší době docházím k závěru, že jsem tu za 
jedno ráno zahlédl celkem pět laní. To je panečku docela 
pěkný výsledek, na tak malý prostor, říkám si v duchu a 
vracím se k myslivně.  

***
Večer, téhož dne, jedu s manželkou po koníkovské sil-

ničce, abychom se tentokrát podívali po zvěři do Hodo-
vé a jejího okolí. Každý z nás dvou tu pak čeká na jiném 
posedu. Kromě několika kusů srnčí zvěře jsme však ve 
zdejším mýtním porostu jinou zvěř nezahlédli. 

Dříve zmíněná královská zvěř se nám na závěr dneš-
ního dne zřejmě v lese ukázat nechtěla. Po návratu ke ko-
níkovské myslivně je už brzy všechno jinak. Jako kdyby 
nám na rozlučku s odcházejícím dnem  pojednou měla v 
úmyslu náš neúspěch na večerní čekané vynahradit. 

Ale nejdřív všechno hezky popořádku. Po návratu z 
lesa jsme oba opět doma, v kuchyni.  Manželka tradičně 
sleduje oknem dění venku, na rozsáhlé louce před mys-
livnou. Náhle mne upozorní na zvěř pasoucí se pod naší 
lesovnou. Na tříhektarové ploše tu byl zaset jetel a to je 
pro spárkatou vždycky magnet… 

Čas pokročil a je krátce před půl devátou. Na spod-
ním, vzdálenějším okraji zelené plochy, blíže k Novému 
Městu na Moravě, zahlédnu srnčí. Triedrem si potvrzuji, 
že se jedná o přebarveného šesteráka a dvě dosud nepře-
barvené, tedy starší srny. Za houstnoucího šera vycházím 
z budovy a pokračuji v pozorování zvěře nejprve ze státní 
silnice. Pak se k budově vracím a s nejvyšší opatrností 
procházím uzavřeným dvorem myslivny dozadu. Dostá-
vám se tudy mimo areál fořtovny, ke stěně lesa. Podél ní 
se teď kradu až na pomezí louky, k silnému modřínu sto-
jícímu na rohu smrkové kmenoviny. Můj předchůdce tu 
kdysi nechal vybudovat jednoduché posezení. Sestává ze 
tří rozpůlených kmenů nahrazujících lavičky, které jsou 
uspořádány do tvaru trojúhelníku. Uprostřed je ohrazené 
ohniště, sloužící k rožnění masových pokrmů. 

Zanedlouho bude půl desáté a už se hodně zešeřilo, 
když tu se pojednou z blízkého porostu na louku vylomí 
čtyři mladí jeleni. Všichni tito paroháči patří do první, 
tedy nejmladší věkové třídy. Společné mají i to, že jejich 
nevyzrálé paroží je doposud v lýčí.

Soustředěně je pozoruji dalekohledem až do doby, kdy 
mi poskytnou FANTASTICKÉ  DIVADLO… Dva z nich 
se pojednou postaví proti sobě na zadní a nyní do sebe 
prudce buší předními běhy jako dva klokani… Naposle-

dy jsem obdobnou scénu viděl v Jeseníkách, konkrétně v 
Loučné nad Desnou. Tam, na západních svazích Mrave-
nečníku, se však jednalo o zcela odlišné okolnosti. Bylo to 
doslova v jelením ráji se všemi podmínkami, jaké panují 
v přezvěřené honitbě. Tady jsem však byl pro změnu v ráji 
divočáků a podobný výjev bych tu rozhodně nečekal…

Povšimnu si, že každý ze čtyř příchozích jelenů je pře-
barven jinak, přesněji řečeno do jiného tónu hnědé barvy. 
Barevná škála osrstění těchto paroháčů zahrnuje odlišné 
odstíny červené, dále hnědou a nakonec našedlou barvu.

Zmínění dva zápasníci do sebe snaživě bušili běhy 
jako znesváření klokaní samci, protože jejich paroží ne-
bylo dosud vyzrálé. Každý pokus použít ho k boji by pro 
svého majitele byl zřejmě hodně bolestivý.

Aby zážitek z dnešního večera byl úplný, stávám se tu 
za pozdního soumraku ještě svědkem druhého letošní-
ho tahu sluk. Právě sedím na zemi nedaleko zmíněného 
ohniště a opírám se zády o výrazně zvrásněnou borku sil-
ného modřínu. Přilétající samečci dlouhozobek se hlásí 
typickým pískáním a kvorkáním. Jejich partnerky budou 
mít zanedlouho náhradní hnízdění. 

Příhody dnešního dne patří k řadě poetických příběhů 
prožitých na nádherné Vysočině. Jednotlivé dny tu uplý-
valy v pohádkovém okolí staré myslivny, jako by to byly 
korálky. Tyto barevné perličky, navlečené na pomyslnou 
šňůru, mi daly dohromady nádherný náhrdelník vzpomí-
nek na tento nezapomenutelný kout naší krásné země…

Autorova rodinka v Koníkově (počátek 90. let 20. stol.).

Pavel Sztwiertnia, bývalý polesný z Koníkova

Výročí 90 let od úmrtí Jana Karafiáta
31. ledna 2019 si připomínáme 90 

let od úmrtí našeho snad nejslavnější-
ho rodáka – Jana Karafi áta. 

Narodil se 4. ledna 1846 do váže-
né evangelické rodiny. Na internetu se 
můžete setkat s dvěma popisy: nejstarší 

syn svého otce, deváté z deseti dětí své 
matky. Jak to? 

Jeho matka, Josefa, rozená Louko-
tová, se nejprve provdala za Františka 
Mašíka. Spolu měli čtyři děti (jednoho 
chlapce a tři dívky). Poté, co ovdověla, 

provdala se za Františka Karafi áta, spo-
lu pak měli šest dětí (nejprve čtyři dív-
ky a pak dva chlapce).

Jan Jindřich Karafi át získal základní 
vzdělání v evangelické škole při míst-
ním sboru. Od jedenácti let studoval 



Jimramovský zpravodaj1/2018

15

na německém piaristickém gymnáziu v 
Litomyšli. Vzdor národní i náboženské 
odlišnosti byl premiantem. V šestnác-
ti letech začal studovat na německém 
evangelickém gymnáziu ve vestfálském 
Güterslohu (za podpory Th eodora 
Fliednera, zakladatele institutu pro dia-
konky v Kaiserswerthu, kde studovala 
Karafi átova sestra Marie). Po ukončení 
gymnázia v roce 1866 studoval teologii 
v Berlíně, Bonnu a ve Vídni. Studium 
ukončil zkouškou v roce 1869 ve Vano-
vicích. Po skončení studií pracoval na 
doporučení svého vídeňského profeso-
ra Edwarda Böhla rok v Kolíně nad Rý-
nem v rodině továrníka Langena jako 
vychovatel. Tento pobyt ho velmi ovliv-
nil. Počítá jej ke školám ještě vyšším než 
univerzita. Podstatná pro něj byla pro-
stota tamní víry. Zde se také seznámil 
se slečnou Hermínkou Schleicherovou, 
neteří Gustava Langena, s níž se chtěl 
oženit. Z toho nakonec sešlo a Jan Ka-
rafi át zůstal starým mládencem. Svou 
nešťastnou lásku vyjádřil v Broučcích – 
když se Brouček zamiloval do Verunky, 
ale nemohl se s ní oženit pro rozdílný 
způsob života (Brouček – Svatojánek 
– noční brouček, Verunka – Sluníčko 
sedmitečné – denní brouček).

Roku 1870 vstupuje do londýnského 
misijního bratrstva, je vyslán do Roudni-
ce nad Labem, náležející tehdy do krab-
čického sboru.  Ačkoliv by misijní práce 
odpovídala jeho poslání, byl jí nakonec 
zklamán, neboť se od něj očekávalo, že 
bude místní zbožné katolíky přesvědčo-
vat na evangelickou víru. Vděčně pro-
to přijal od londýnského bratrstva jiné 
zadání: sepsat knížku „Mistr Jan Hus“. 

Hotova byla už na jaře roku 1871. Po je-
jím vydání se mohl vydat na studia do 
skotského Edinburghu jako host Skot-
ské svobodné reformované církve. Tato 
studia fi nancovala Skotská svobodná 
reformovaná církev. Zde se seznámil s 
bohatou šlechtičnou Miss Jane Dennis-
toun Buchanan of Auchentorlie (1819 
– 1912), která byla jeho celoživotním 
vzorem, intelektuální i materiální opo-
rou. Nazýval ji „mateřskou přítelkyní“ 
a v Broučcích se stala předlohou pro Ja-
ninku. Jí také Broučky věnoval.

Po návratu ze Skotska roku 1872 
učil náboženství, pedagogiku, didakti-
ku a češtinu v Evangelickém učitelském 
semináři v Čáslavi, kde působil i jako 
spirituál. Roku 1874 se stal jeho správ-
cem. V té době napsal knihu „Kamará-
di, ze života pro život“ (1873).

V letech 1875 – 1895 působil jako 
farář v Hrubé Lhotě. Po dvaceti letech 
ve Hrubé Lhotě odešel do Prahy, kde se 
věnoval práci na revizi Bible kralické a 
vypomáhal v pražských sborech. Zde 
také po dobu deseti let sám psal a vydá-
val evangelický dvouměsíčník „Refor-
mované listy“.

Ještě v Hrubé Lhotě vydal anonym-
ně vlastním nákladem u Václava Hor-
kého první českou původní autorskou 
pohádku pro děti „Broučci: pro malé 
i veliké děti“ (1876). Po sedmnácti le-
tech byla objevena spisovatelem Janem 
Herbenem. Díky recenzi v časopise 
Čas byla první edice rychle vyprodána. 
O Broučky začal být velký zájem. Dílo 
je oceňováno pro básnický sloh a ve 
své době novátorský přístup ke světu 
dítěte, kdy počítá s psychologií dítěte. 

První tři vydání byla ještě bez obrázků, 
4. vydání z roku 1902 bylo ilustrováno 
Vojtěchem Preissigem.  Od té doby se 
ilustrováním této knihy zabývali před-
ní čeští výtvarníci jako Ondřej Seko-
ra, Jiří Trnka, Marie Kvěchová, Vlasta 
Švejdová a mnoho dalších. V roce 1900 
na Broučky navázal volným pokra-
čováním „ Broučkova pozůstalost“ a 
„Broučkovy pohádky“, ty už se ale ne-
setkaly s takovým ohlasem.

Pro Jana Karafi áta ale byla nejdů-
ležitější práce církevního zaměření.  Z 
roku 1876 pochází „Katechismus Jana 
Karafi áta“, v roce 1878 vydal „Rozbor 
kralického Nového zákona co do řeči 
a překladu“, který vyústil v revizi Bible 
kralické. Tato jím nově přeložená Bible 
kralická byla vydána v roce 1915 nákla-
dem Londýnské kontinentální společ-
nosti. 

V roce 1905 vydal „Šestero praž-
ských kázání“. 

V letech 1919 – 1928 napsal vlastní 
životopis „Paměti spisovatele Broučků“ 
v pěti dílech.

Zemřel za kruté zimy 31. ledna 1929 
ve věku 83 let.

Celý život ho trápila náboženská 
netolerantnost Čechů a nenávist mezi 
katolíky a evangelíky. V Pamětech uvá-
dí příklad z Německa: Evangelíků bylo 
ve městě málo, a tak se dohodli s ka-
tolíky, že si v jejich kostele udělají mši 
časně ráno a potom bude mše katolic-
ká. Dále píše: Věc v Čechách naprosto 
nemyslitelná. 

Proto mají jeho myšlenky platnost i 
v dnešní době. 

Miroslava Procházková

Otočili jsme poslední list kalendáře a máme za sebou 
další rok. Rok stého výročí vzniku Československé repub-
liky. Během jubilejního roku jsme si připomněli mnohé z 
událostí uplynulého století. Některé chvíle našich novodo-
bých dějin byly tragické, jiné heroické, prožili jsme nadšení 
i pocity naprostého zmaru, mezitím prosté příběhy všed-
ních životů. Nelze vše naházet do jednoduché škatulky. Při 
vzpomínkách na minulost našeho státu máme být často 

na co hrdi, jindy raději sklopíme hlavu. V našem kraji se 
díky akcím cyklu Proletí století postupně ve všech býva-
lých okresních městech povedlo dle mého názoru oslavit 
výročí důstojně a přiměřeně jeho významu. K tomu mu-
sím připomenout i nemálo povedených oslav, jež proběhly 
z místní iniciativy i v menších sídlech.

To ovšem neznamená, že jsme zároveň neřešili aktuál-
ní problémy. Zmíním alespoň ty nejzávažnější, jež se stále 

Slovo hejtmana
(města a obce – leden 2019)
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opakují. Nedostatek vody se nezmenšuje, ba dá se říci, že 
je stále kritičtější a výhled do budoucnosti není ani zdaleka 
optimistický. Území Vysočiny je zdrojem pitné vody i pro 
valnou část našich velkých měst – například pro aglomera-
ci Prahy a Brna. Ústřední orgány proto musí vnímat naši si-
tuaci a nenechat nás v tom samotné. Čekají nás pokračující 
jednání se státem o Želivce a dalších zdrojích životadárné 
tekutiny. To se neobejde bez aktivní účasti našich zeměděl-
ců. Významným faktorem budoucnosti našeho kraje je vý-
voj situace ohledně Jaderné elektrárny Dukovany. Její vliv 
na zaměstnanost v regionu včetně návaznosti na všechny 
další souvislosti je nesporný. Nemůžeme proto odkládat 
řešení stále na neurčito. Obrovské zásoby vytěženého dře-
va čekající na své využití nám zase připomínají pokračující 
kůrovcovou kalamitu. Lokální průtrže nás upozornily, že 
nemůžeme zapomínat na zajištění bezpečnosti i v tom-
to směru. Rád bych ještě zmínil, že jsme opět prokázali 
schopnosti našich lidí v prosazení a přípravě vrcholných 

sportovních akcí. Mimo jiné se do Vysočina Areny vráti-
ly závody světového poháru v biatlonu. Skvělá organizace, 
krásná příroda, perfektní zázemí a tisíce fanoušků z celé 
Evropy – to vše bylo výbornou propagací našeho kraje.

Jedna věc mě ale stále trápí – celková atmosféra ve spo-
lečnosti, vztahy mezi lidmi – od parlamentu až po rodinné 
vazby. Mnohde je cítit nesmiřitelná nesnášenlivost, často 
provázená až nenávistnými projevy. Přitom úspěšná eko-
nomika nám v současnosti přináší slušné zdroje – včetně 
příjmu jednotlivců. Musíme počítat s tím, že taková situace 
tu nebude pořád, určitě nás čeká po období konjuktury za 
určitý čas zase těžší období, ekonomická houpačka je neú-
prosná. Pokusme se tedy v tom novém roce být k sobě ale-
spoň v osobních a pracovních vztazích ve svém okolí více 
tolerantní a velkorysí. Přeji Vám do roku 2019 především 
dobré zdraví, ale také hodně osobních i pracovních úspěchů.  

Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Při posledním setkání se starosty a zastupiteli měst a 
obcí Vysočiny jsem si znovu uvědomil, jak náročná a zod-
povědná je jejich každodenní práce v té první linii řešení 
problémů a starostí našich občanů. Poslední volby potvr-
dily, jak výraznou podporu a důvěru pak opakovaně mají 
naši volení zástupci – ať ve velkých městech, nebo i malých 
vesnicích. Každý z nás by ovšem měl být také zpětně aktiv-
ní, všímavý, dávat samosprávám relevantní zpětnou vazbu, 
ale ocenit i vše dobré, co pro obce svými rozhodnutími, 
která nejsou vždy jednoduchá, tito naši zástupci dělají. 
Nicméně bez svědomité přípravy, denní práce a jednání se 
nic nepodaří. Vysočina má obrovské štěstí, že jde celé roky 
evoluční cestou postupných činů všech zúčastněných jako 
celku a ne revolučními skoky plnými vzájemných potyček, 
jak tomu je mnohde jinde.

Už na začátku roku jsme byli nebo budeme v našem 
kraji svědky řady akcí, jež nám potvrzují sounáležitost a 
společné snahy ve prospěch rozvoje Vysočiny. Uvedu jen 
pár příkladů. Na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v 
Brně jsme se v lednu představili jako kraj mnoha přírod-
ních krás a úžasných děl vytvořených v minulosti i v mo-

derní době. V únoru budeme prezentovat svůj nadnárodní 
rozměr na Ozvěnách Mezinárodního festivalu dokumen-
tárních fi lmů v Bruselu, pro celou republiku budeme opět 
jako každoročně inspirací při vyhlášení výsledků soutěže 
Bezpečná nemocnice.

V celostátní politice jsme svědky stálých rozepří, ne-
smiřitelnosti rozdílných názorů, bez vnímání postojů těch 
jiných. Přitom vím, že jednotliví politici z různých stran 
politického spektra jsou schopni v soukromí dát za prav-
du i svým soupeřům. Ale na veřejnosti až zarputile boju-
jí. I existující napětí ve společnosti by bylo jistě mírnější, 
kdyby politici šli příkladem a projevili něco vzájemného 
pochopení a porozumění. Vždyť na úrovni obcí a měst 
často vidíme, že to jde. Bez zášti, nepřátelství a nevraživos-
ti. S pochopením potřeby celku – místa, města či regionu. 
A občané to oceňují, u nás na Vysočině to tak vnímám. 
Nabídněme tedy naši pracovitost, pohostinnost a zemitý 
přístup k životu a tvořme i nadále společně dobré místo 
pro život.

Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Slovo hejtmana
(města a obce – únor 2019)

Policisté upozorňují řidiče, aby se soustředili v zimním období na jízdu v silničním provozu  
V zimních měsících řeší doprav-

ní policisté napříč celým krajem vel-
ké množství dopravních nehod, které 
souvisí s jízdou po komunikaci, která je 
pokrytá souvislou vrstvou sněhu nebo 

v některých případech značně zledova-
tělá. Řidiči si totiž často neuvědomují, 
že vozidlo, které řídí, se v zimě na sil-
nici chová zcela jinak, než v ostatních 
ročních obdobích. Právě toto je jeden 

z důvodů, proč k dopravním nehodám 
dochází. Samotný řidič někdy ani neví, 
jak se jeho vozidlo na takovém povr-
chu může zachovat (např. při prudkém 
brždění). Řidiči ve velkém množství 
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Před jízdou si musí řidič zajistit výhled z vozidla
Dodržujte důležité zásady před odjezdem na zimní dovolenou

KRAJ VYSOČINA - Zimní obdo-
bí je pro některé dobou, kdy se lidé 
začínají připravovat na dovolenou na 
horách nebo v jiných obdobných re-
zortech. Mnoho rodin se chystá strávit 
zimní měsíce a zejména dobu, ve které 
mají děti jarní prázdniny, na horách 
nejen u nás, ale i v zahraničí. Policis-
té Krajského ředitelství policie kraje 
Vysočina v této souvislosti apelují na 
všechny občany, aby dodržovali někte-
rá základní pravidla prevence tak, aby 
jejich cesta na dovolenou nenarušila 
její průběh a i návrat, aby proběhl bez 
zbytečných komplikací. Stačí dodržo-
vat ta nejzákladnější pravidla. 

  
Před odjezdem na dovolenou si 

náležitě zkontrolujte svůj byt nebo ro-
dinný dům, zda je uzamčený. V dnešní 

době internetu není vhodné sdělovat 
termín odjezdu na dovolenou třeba i 
prostřednictvím sociálních sítí (tuto 
činnost uhlídat zejména u svých dětí). 
Po dobu nepřítomnosti v místě bydliště 
by si měli občané své doklady, peníze 
a cenné věci, zejména šperky, uscho-
vat nejlépe do bezpečnostní schránky 
nebo do prostoru, kde tyto věci budou 
v bezpečí.

Důležité je zkontrolovat pečlivě 
všechna okna, zda jsou zavřená. Není 
dobré mít po dobu nepřítomnosti v 
bytě na oknech zatažené závěsy nebo 
stažené rolety a žaluzie. V okolí, pře-
devším rodinného domu, je vhodné 
uschovat žebříky a jiné nástroje, které 
by pachatel mohl použít při vloupání 
do domu. Klíče od bytu je možné svěřit 

spolehlivému sousedovi nebo příbuz-
nému, který bude byt pravidelně kon-
trolovat a vybírat poštovní schránku. 
Před odjezdem na dovolenou lze v bytě 
vytvořit zdání, že je uvnitř někdo pří-
tomen. K tomuto lze využít například 
nejrůznější elektronické spínací zaří-
zení, které podle nastavení například 
rozsvítí světla. Lidé si mohou své cen-
né věci vyfotografovat, případně sepsat 
výrobní čísla přístrojů. Tyto informace 
při případném odcizení věcí výrazně 
pomohou policistům při pátrání.

 
Na každou cestu na zimní dovole-

nou se velmi dobře připravte. Vozidlo 
je důležité před cestou zkontrolovat - 
jedná se zejména o plně funkční brz-
dy, pneumatiky s předepsanou hloub-
kou dezénu, a také osvětlení vozidla. 

případů nepřizpůsobí rychlost jízdy 
svým schopnostem, povětrnostním 
podmínkám, stavu a povaze vozovky a 
na kluzkém povrchu komunikace do-
stanou smyk, který nezvládnou a s vo-
zidlem havarují. Styl jízdy se v zimním 
a letním období velmi liší. V zimě musí 
řidiči počítat s horší přilnavostí pneu-
matik, s větším nebezpečím smyku a 
nezvládnutím vozidla. Je důležité mít 
na paměti, že povinnost, aby řidiči měli 
automobil vybavený zimními pneuma-
tikami, vyplývá přímo ze zákona a není 
radno tuto skutečnost podceňovat, a to 
ani v případě, že vozovka zrovna po-
krytá sněhem či námrazou není.

Z hlediska zákona o provozu na 
pozemních komunikacích jsou řidiči 
povinni mít vozidlo vybaveno zimními 
pneumatikami v době od 1. listopadu do 
31. března, a to tehdy, pokud se na ko-
munikaci nachází souvislá vrstva sněhu, 
led nebo námraza nebo lze vzhledem 
k povětrnostním podmínkám předpo-
kládat, že se na pozemní komunikaci 
během jízdy můžou tyto podmínky vy-
skytovat. Motorové vozidlo s maximální 
přípustnou hmotností do tři a půl tuny 
musí mít na všech kolech zimní pne-

umatiky s hloubkou dezénu nejméně 
čtyři milimetry. Vozidlo s maximální 
hmotností převyšující tři a půl tuny 
musí mít zimní pneumatiky na všech 
kolech hnacích náprav a hloubka dezé-
nu pneumatik musí být v tomto případě 
minimálně šest milimetrů.

Řidiči si ale často neuvědomují, že 
pouze používání zimních pneumatik 
pro jízdu v zimním období nestačí. V 
tomto období je velice nutné dbát dal-
ších zásad bezpečné jízdy. Pojďme si 
proto některé z nich připomenout.
• Za jízdy po zasněžené nebo na-

mrzlé komunikaci prudce nebrz-
děte, nezatáčejte nebo nezrychluj-
te. Všechny tyto manévry zvyšují 
nebezpečí smyku vozidla

• Dodržujte větší odstup za vozi-
dlem před vámi. Musíte počítat s 
tím, že brzdná dráha vozidla se na 
zledovatělém nebo sněhem pokry-
tém povrchu prodlužuje

• Brzděte ještě před vjetím do zatáč-
ky, dokud ještě jede vaše vozidlo 
v přímém směru. Zatáčku projíž-
dějte plynule a nebrzděte v ní. Po-
kud už ale musíte v zatáčce brzdit, 
počínejte si obzvlášť opatrně

• Ve vozidle s sebou vozte sněhové 
řetězy a jejich nasazení si doma v 
klidu vyzkoušejte

• Před jízdou si řádně očistěte skla 
automobilu. Za jízdy musíte mít 
rozhled do všech směrů jízdy

• Důležitá je i příprava vozidla. Au-
tomobil zkontrolujte a doplňte 
zimní směsi do ostřikovačů. Své 
vozidlo mějte vždy v dobrém tech-
nickém stavu a pravidelně ho kon-
trolujte

Na svých cestách buďte opatrní a za 
každých okolností dbejte zásad bezpeč-
né jízdy. Jedině tak můžete snížit riziko 
toho, že se stanete účastníky dopravní 
nehody a vrátíte se zpět do bezpečí va-
šeho domova. Raději zvolte pomalejší 
styl jízdy, ať už jedete kamkoliv. V ně-
kterých případech se nevyplácí zbyteč-
ně chvátat. 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

oddělení tisku a prevence
nprap. Martin Hron

vrchní inspektor
tel: 974 261 209

mobil: 725 103 451
e-mail: martin.hron@pcr.cz
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Pro zimní pneumatiky je stanovena 
minimální předepsaná hloubka dezé-
nu 4 milimetry. Pozornosti by nemě-
la uniknout ani chladicí kapalina, u 
které hraje důležitou úlohu její množ-
ství a správný poměr naředění, který 
zabrání zamrznutí chladící soustavy. 
Zejména v zimním období je vhodné 
zkontrolovat dostatek množství kapa-
liny v odstřikovačích a také funkčnost 
stěračů. Nejlépe je nechat automobil 
zkontrolovat odborníky. Ve výbavě 
by v zimním období při cestě na do-
volenou neměly chybět sněhové řetězy 
a každý řidič by si měl nanečisto vy-
zkoušet jejich nasazování. Každý by se 
také měl přesvědčit, zda typ a roz-
měr sněhových řetězů je určen pro 
rozměry kol, která má nasazena 
na vozidle. Řidiči by neměli zapo-
menout na to, že čím více se dezén 
pneumatiky blíží spodní hranici 4 
milimetrů, tím více zimní pneu-
matika ztrácí na své účinnosti a 
přilnavosti k pozemní komunikaci. 
V žádném vozidle by pak neměla 
chybět povinná výbava a pro jis-
totu je vhodné přibalit i skládací 
lopatu a smetáček. 

Současná právní úprava dle 
zákona o provozu na pozemních 
komunikacích kromě jiného uklá-
dá povinnost odstranit z vozidla 
námrazu nebo sníh a zajistit si tak 
dostatečný výhled. Znění příslušné-
ho ustanovení zní: „Řidič nesmí ří-
dit vozidlo, na němž jsou nečistoty, 
námraza nebo sníh, které zabraňují 
výhledu řidiče a dále nesmí řídit 
vozidlo, na němž nebo na jehož ná-
kladu je led, který by při uvolnění 
mohl ohrozit bezpečnost provozu 
na pozemních komunikacích.“ Za 
nesplnění této povinnosti může být 
udělena řidiči pokuta v příkazním 
řízení ve výši do 2 000 korun. 

 Řidič by si měl před odjezdem 
důkladně prostudovat trasu a je dů-
ležité si dobře plánovat tankování 
pohonných hmot. Je lepší mít stále 
dostatek pohonných hmot, proto-
že řidiče může při cestě překvapit 
množství nepředvídatelných situací 
(hodinové kolony na dálnici atd.). 
Během cesty je vhodné sledovat do-

pravní situaci na trase, kterou se chys-
táte cestovat.

Každá jízda musí být i pro osádku 
vozidla bezpečná. Nejdůležitější je, aby 
řidič nepřeceňoval při řízení vozidla 
vlastní síly. Dále by řidič neměl vozidlo 
nákladem přetěžovat a myslet také na 
skutečnost, že se při přepravě většího 
množství zavazadel mění jízdní vlast-
nosti automobilu. Řidič musí mít z 
vozidla dobrý výhled. Zejména na pa-
lubní desce a krytu zavazadlové prosto-
ru by neměly být odložené žádné věci, 
které by bránily ve výhledu z vozidla. Je 
nutné si také uvědomit, že každá volně 
odložená věc, která je přepravovaná v 

interiéru vozidla, může při případné 
dopravní nehodě jeho osádku zranit. 
Zvláště nebezpečné jsou předměty 
těžké, pevné nebo s ostrými hranami. 
Řidič se musí před každou jízdou cítit 
odpočatě, a nejezdit pod vlivem léků 
či být ovlivněn alkoholickými nápo-
ji nebo omamnými a psychotropními 
látkami.  
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

oddělení tisku a prevence
nprap. Martin Hron

vrchní inspektor
tel: 974 261 209

mobil: 725 103 451
e-mail: martin.hron@pcr.cz
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Výsledek rozboru pitné vody
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PINCKAŘI VYSOČINA z. s. opět pomáhají

Dne 9. 12. 2018 nastal den „D“ pro rodinu Proseckých 
z Věcova na Vysočině, kde dostali dar od PINCKAŘŮ VY-
SOČINA ve výši 57.000,-Kč.

Rodina Proseckých se nijak zvlášť neliší od ostatních 
rodin. Tedy nelišila, až do chvíle, než se jim v červnu roku 
1998 narodil toužebně očekávaný syn. Zatímco by mohl 
celý příběh končit,  tento začíná …..

Jejich život se během jediného dne změnil od základů, 
všechny plány plné radosti a štěstí se rozsypaly v momentě, 
kdy si museli připustit, že dítě zdravé není a nikdy nebude. 
Pepíček se narodil s těžkým zdravotním postižením DMO, 
o jehož rozsahu neměla rodina ani tušení. Od té chvíle už 
uplynulo 20 let, nezbývalo jim než přehodnotit své priority 
a přijmout skutečnost, že pokud to bude v jejich silách, tou 
největší prioritou zůstane vždy boj o štěstí, zdraví a pohodlí 
syna. Museli zapomenout na všechny koníčky a zájmy. A 
jak syn rostl, tak se postupně vytráceli i kamarádi.

Pepík je věkem dospělý, ale duší stále miminko, o které 
je nutno pečovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v 
roce. Život se změnil v boj. Bylo nutné přestat se trápit otáz-
kami, kde se stala chyba, a vyrovnat se s realitou a později 
s náročnou rehabilitací, s úředními formuláři, lékařskými 
termíny a prognózami, které kolikrát zněly tak děsivě.

Pepíno je usměvavé sluníčko, které září od úsvitu do 
soumraku, naprosto pohodové dítě (no vlastně i zlobit 
umí), šťastné i s tím minimem možností, které má. Miluje 
vodu, koupání, teplo, společnost, děti a hlavně výlety.

Rodina potřebuje pro Pepíčka polohovatelný vozík se 
zvláštní sedačkou, aby se v něm udržel. Takových je na trhu 
minimální výběr. Nyní se k nim dostal vozíček, který spl-
ňuje jejich požadavky a jako bonus - je na baterii, což je pro 
rodinu naprosté „Wau“. Jedná se vozík eTh rone 12. Cena 
vozíku je 71.000,- bez trupové ortézy, kterou hradí pojiš-
ťovna, ale vozík jako takový zdravotní pojišťovna nehradí. 
Bohužel rodina si ho nemohla dovolit z jednoho platu, ne-
zbývalo jim nic jiného než oslovit sponzory a shánět si pe-
něžní prostředky sami.

Když mi paní Iva volala, byla nešťastná a prosila mě o 
pomoc, zda nevím o někom, kdo by jim alespoň nějakou 
částkou na tento vozík přispěl. Napadli mě PINCKAŘI VY-
SOČINA z. s. Oslovila jsem je a požádala o pomoc a měli 
jsme štěstí. PINCKAŘI jsou parta nejen mužů, ale i žen, 
všichni mají zálibu v motorkách. Pořádají motosrazy a vý-
dělek a dary od sponzorů, které je rok od roku těžší získat, 
věnují s otevřeným srdcem tam, kde jsou potřeba. Nejsou 
to obyčejní lidé, jsou výjimeční a patří jim velký dík. 

PINCKAŘŮM přeji mnoho šťastných kilometrů na mo-
torkách, spoustu přátel na dalších motosrazech, které pořá-
dají a hlavně pevné zdraví všem a zůstaňte takoví, jací jste 
– pohodoví lidé se srdcem na pravém místě.

A vám všem ostatním chci předat jednu myšlenku – když 
potkáte motorkáře, neházejte je všechny do jednoho pytle – 
není motorkář/ka jako motorkář/ka od PINCKAŘŮ.

Ještě jednou díky za vstřícnost a poskytnutí peněžního 
daru ve výši 57.000,- Kč PINCKAŘŮM VYSOČINA z. s. 
a také sponzorům, díky kterým se rodině Proseckých zase 
vrátil smysl života.

Velké poděkování vyjadřuje i rodina Proseckých.
DÍKY Renata Petrásová 

(kamarádka rodiny Proseckých/kamarádka Pinckařů)

SDH Ubušín

V sobotu 1. 12. 2018  náš sbor jako 
každý rok zajistil rozsvícení vánoční-
ho stromu. Poprvé nám  jako vánoční 
strom posloužila 9 metrová jedle, kte-
rá byla ozdobena elektrickými světly 
a rampouchy, jako další dekoraci naši 
mladí hasiči udělali malé dárky, které 
náš strom pěkně zpestřily. Mladí ha-
siči si připravili krátký program, ve 
kterém nám zarecitovali vánoční bás-

ničky a zazpívali koledy. Jako občerst-
vení se na zahřátí podával teplý punč 
a svařák.

V letošním roce náš sbor jako 
první kulturní akci pořádal 5. obecní 
zabíjačku, ta se konala v sobotu 19. 
ledna. Zabíjačka začínala v brzkých 
ranních hodinách za mrazivého po-
časí  porážkou prasete a rozděláním 
masa. Odpoledne  se vyrobily skvělé 

výrobky na občerstvení a poté násle-
dovalo příjemné posezení s přáteli a 
známými a degustace tradičních zabi-
jačkových specialit, která se protáhla 
do pozdních hodin.

Velké poděkování patří všem, kdo 
se podíleli na přípravách a organizaci 
akcí, které náš sbor pořádá.

Za SDH Ubušín 
Petr Gregor
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 TŘI KRÁLOVÉ

Tak jako každý rok i letos se děti 
z Jimramova a okolí připravovaly na 
Tříkrálovou sbírku. Vyrobily si koru-
ny pro krále a v sobotu 5. 1. 2019 se 
vydaly koledovat. O jednom putování 
píše sám jeden z králů Filípek Chlá-
dek.

Letošní tříkrálové putování pro 
nás nebylo již nic nového. Jako sta-
ří ostřílení mazáci, kteří se putování 
účastnili již minulý rok, jsme byli na 
vše připraveni. Proti minulému roku, 
kdy jsme se poučili z chyb, jsme navíc 
byli vybaveni  dvěma hadříky (jeden 
vlhký, druhý suchý) na očištění dveří 
a odstranění starého zápisu, barevný-
mi křídami, aby mohly být označeny 
i celobílé dveře, a taškou na vykole-
dované dobroty. A pak standartním 
vybavením, dvěma plášti bílé barvy s 
korunou a jedním pláštěm černé bar-
vy s korunou. 

Po kontrole na 
seřadišti nám byl 
přidělen stejný úsek 
jako minulý rok, což 
je dobře, terén zde 
již známe, i domy 
s jejich obyvateli, 
proto se na nás ne-
budou dívat s nedů-
věrou a možná nám 
to pomůže vyprosit 
od nich více peněz 
pro potřebné. Ko-

leda i choreografi e zůstávají stejné. U 
konkurenční skupinky samých dívek  
(ty asi nebudou mít takový úspěch 
jako my, když jsou to spíš královny 
než králové) vidíme při jejich zkouš-
ce, že se po koledě uklánějí. Mrkneme 
na sebe, jestli to také nezařadíme do 
našeho „vystoupení“. Po krátké poradě 
volíme jednodušší variantu, klanět se 
nebudeme.                

Ještě dostat požehnání od otce 
Marka, sborově přednést koledu a 
můžeme jít do akce. Otec Marek se 
dotazuje, zda jsme vybaveni nějakým 
hudebním nástrojem. Aha, to nás ne-
napadlo, to by mohlo efekt našeho 
koledování zvýšit. Budeme o tom uva-
žovat. Za rok bychom se mohli naučit 
nějaké jednoduché melodie alespoň 
na fl étnu. Uvidíme, uvidíme. 

Přecházíme od kostela na začátek 

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

13. 3. 2019    p. Mašíková Růžena, Jimramov 85 let
14. 3. 2019    p. Macek Bohumil, Jimramov 75 let
16. 3. 2019    p. Tušla Jaroslav, Jimramov 82 let
20. 3. 2019    p. Tušlová Květoslava, Jimramov 82 let
20. 3. 2019    p. Málek František, Jimramov         70 let
24. 3. 2019    p. Procházka Martin, Sedliště 50 let
13. 4. 2019    p. Urbanová Anežka, Jimramov 86 let

naší kolední cesty. Je před námi 33 
dveří, i když to není důležité, jen 4 
zůstávají uzavřené. Ve zbylých se se-
tkáváme jen se vstřícností, ochotou 
přispět, pomoci druhému. Skoro ve 
všech dveřích myslí i na nás a dávají 
nám sladkosti. I nějaká koruna pro 
nás bokem je přichystána. Jsme chvá-
leni za zpěv, i to nás těší. Nejvíc nás 
ale těší, že jsou stále lidé, kteří otevřou 
nejen dveře, ale i svá srdce a přispějí 
na dobrou věc. To je pro nás tím po-
děkováním, tou odměnou, pro kterou 
to děláme a pro kterou to zopakujeme 
i příští rok. Moc rádi.

Ne tři králové, ale tři obyčejní kluci 
– Domča, Filda, Maty
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Tříkrálová sbírka 2019 

Děkujeme všem koledníkům i dárcům, kteří přispěli 
na Tříkrálovou sbírku. Zde jsou sumy, jaké se vybraly za 
jednotlivé farnosti: 

Jimramov: 86 358 Kč a 4 Eura 
Dalečín:  34 580 Kč 
Sulkovec: 29 319 Kč 
Celkem 150 257 Kč

Termíny uzávěrek pro příspěvky 
k jednotlivým číslům:
Číslo 1/2019 příspěvky 

do 31. 1. 2019 – zpravodaj vyjde 
v únoru 2019

Číslo 2/2019 příspěvky 
do 31. 3. 2019 – zpravodaj vyjde 

v dubnu 2019
Číslo 3/2019 příspěvky 

do 31. 5. 2019 – zpravodaj vyjde 
v červnu 2019

Číslo 4/2019 příspěvky 
do 31. 8. 2019 – zpravodaj vyjde 

v září 2019
Číslo 5/2019 příspěvky 

do 31. 10. 2019 – zpravodaj vyjde 
v listopadu 2019
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