
Jimramovský zpravodaj4/2020

1

Přítomni: Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, Ing. Homolka Josef, 
Hrdlička Radek, Just Jiří, Ing. Lorencová Ivana, Pachov-
ská Dana, Ing. Petr Jan, Petrásová Renata, Sedláková 
Petra, Vojta Petr (11)

Omluveni: Mgr. Bartošová Jaroslava, MgA. Frömmel Vác-
lav, Hejtmánek Oldřich, Mgr. Křížová Věra (4)

Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastu-
pitelstvo je usnášeníschopné. 

1. Schválení programu jednání
Doplnění programu:
Ing. Josef Homolka předložil následující body k doplnění 
na program jednání: 
- Výběrové řízení na dodavatele akce „Stavební a terénní 

úpravy ZŠ“
- Dotace z MK na obnovu MPZ
- Oprava sjezdu v Sedlištích
Pan Petr Vojta předložil následující bod k doplnění na pro-
gram jednání:
- Nepořádek na náměstí v Jimramově
Pan Miroslav Matýsek prostřednictvím starosty předložil 
následující bod k doplnění na program jednání:
- Opravamístní komunikace v Ubušíně 11-0-0

Výše uvedené body byly zařazeny do programu jednání 
a bylo upraveno pořadí projednávání:
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Nákup a prodej pozemků

4. Projekt „Prázdniny v Jimramově“
5. Rekonstrukce domu č.p. 71 v Jimramově
6. Veřejná doprava Vysočiny 
7. Doplnění jednotky malého kalového hospodářství na 

ČOV  Jimramov
8. Nákup elektrocentrály pro JPO Sedliště
9. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky  Městyse 

Jimramov za rok 2019
10. Výběrové řízení na dodavatele akce „Stavební a terénní 

úpravy ZŠ“
11. Dotace z MK na obnovu MPZ
12. Oprava sjezdu v Sedlištích
13. Nepořádek na náměstí v Jimramově
14. Oprava místní komunikace v Ubušíně
15. Rozpočtové opatření č. 3
16. Různé 11-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byly zvoleny Ing. Ivana Lo-
rencová a paní Dana Pachovská.    9-0-2
(Zdržely se Ing. Lorencová Ivana, Pachovská Dana)

3. Nákup a prodej pozemků
a) Firma Bera s.r.o., U Kaple 166, Jimramov, žádá o od-

prodej pozemku p.č. 1198/43 v k.ú. Jimramov, ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 27 m2.  Městys Jimra-
mov žádá fi rmu Bera s.r.o. o odprodej parcely č. 44/2, 
zahrada, v k.ú. Jimramov, o výměře 41 m2na protipo-
vodňovou ochranu. Ing. Josef Homolka podal návrh 
prodat fi rmě Bera s.r.o. pozemek p.č. 1198/43, ostatní 
plocha, jiná plocha, v k.ú. Jimramov o výměře 27 m2 za 
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cenu 30,-Kč/m2, tj. celková cena 810,-Kč v případě, že 
Bera s.r.o. prodá v téže kupní smlouvě p.č. 44/2, zahra-
da, v k.ú. Jimramov, o výměře 41 m2, za 190,-Kč/m2, tj. 
7.790,-Kč.  
Ing. Ivana Lorencová podala protinávrh prodatfi rmě 
Bera s.r.o. parcelu č. 1198/43 o výměře 27 m2 za cenu 
30,-Kč/m2 tj. 810,-Kč bez dalších podmínek.

 Pro 6
 Návrh nebyl schválen.
 Dále bylo hlasováno o  návrhu Ing. Josefa Homolky.                                                  

Pro 3
 Návrh nebyl schválen. 
b) Zastupitelé schválili odprodej pozemků v k.ú. Sedliště 

u Jimramova pro paní Veroniku Němcovou, Telecí 229:
- Pozemekp.č. 931, ostatní plocha, jiná plocha, 7 m2á 

30,-Kč/m2 tj. 210,-Kč.
- pozemek p.č. 875/18, ostatní plocha, jiná plocha, 54 

m2 á 30,-Kč/ m2, tj. 1.620,-Kč.
- pozemek p.č. 36/1, zahrada, 79 m2 á 30,-Kč/m2, tj. 

2.370,-Kč.  Celková cena je 4.200,-Kč. Prodávané 
pozemky jsou dlouhodobě využívané paní Něm-
covou a  pro Městys Jimramov jsou nepotřebné.                                                                                                

11-0-0
c)  Zastupitelé schválili odkup pozemku v k.ú. Sedliště u Ji-

mramova od pana Petra Hanzlíka, Těšany 10. Jedná se 
o pozemek p.č. 66/7, zahrada, 48 m2 za cenu 30,-Kč/
m2, tj. 1.440,-Kč a zároveň zastupitelé schválili odpro-
dej pozemku v  k.ú. Sedliště u  Jimramova panu Pet-
ru Hanzlíkovi, Těšany 10. Jedná se o díl „a“ oddělený 
z parcely 66/1 o výměře 48 m2, který se připojuje k par-
cele 66/6 ve vlastnictví pana Petra Hanzlíka. Cena 30,-
Kč/m2. Celková cena 1.440,-Kč. Prodávaný pozemek 
Městysem Jimramov má stejnou výměru jako pozemek 
kupovaný, jedná se o kompenzaci panu Hanzlíkovi za 
pozemek, který prodává městysi. 11-0-0

d) Zastupitelé schválili odprodej pozemků v  k.ú. Ubušín 
panu Filipu Bradáčovi, Ubušín 11,a  slečně Veronice 
Šantorové, Ubušín 11. Jedná se o pozemky p.č. 681/5, 
zahrada, o výměře 21 m2 za cenu 30,-Kč/m2, tj.  630,-
Kč a p.č. 681/78, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
27 m2, za cenu 30,-Kč/m2, tj. 810,-Kč. Celková cena od-
prodávaných pozemků činí 1.440,-Kč. Pozemky budou 
prodány do podílového spoluvlastnictví, každému ½.  
Prodávané pozemky jsou dlouhodobě využívané žada-
teli a jsou pro Městys Jimramov nepotřebné.       11-0-0

e) Zastupitelé schválili odkup pozemku v  k. ú. Trhonice 
od pana Radka Poula, Trhonice 3 a paní Stanislavy Pou-
lové, Trhonice 3. Jedná se o  pozemek p.č. 9/2, zahra-
da, 57 m2, za cenu 30,-Kč/m2, tj. 1.710,-Kč a zároveň 
zastupitelé schválili odprodej pozemku v k.ú. Trhonice 
panu Radku Poulovi, Trhonice 3 a paní Stanislavě Pou-
lové, Trhonice 3. Jedná se o pozemek p.č. 863/5, ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 29 m2, za cenu 30,- Kč /
m2, tj. 870,-Kč. Pozemky budou prodány do podílové-
ho spoluvlastnictví, každému ½. Prodávaný pozemek je 

dlouhodobě zaplocený a využívaný žadateli, pro Měs-
tys Jimramov je nepotřebný. Kupovaný pozemek se na-
chází pod místní komunikací.  11-0-0

f) Zastupitelé schválili odkup pozemku v  k.ú. Trhonice 
od pana Pavla Fajmona, Spojovací 926, Bystřice nad 
Pernštejnem. Jedná se o  pozemek p.č. 32/2, ostatní 
plocha, manipulační plocha, o výměře 29 m2, za cenu 
30,-Kč/m2, tj.870,-Kč. Pozemek se nachází pod místní 
komunikací. 11-0-0

g) Zastupitelé schválili odkup pozemku v k.ú. Jimramov od 
Ing. Marie Závalové a pana Vladimíra Závaly, Družstev-
ní 95/4, Nosálovice. Jedná se o pozemek p.č. 185/4, za-
hrada, o výměře 36 m2, za cenu 30,-Kč/m2, tj. 1.080,-Kč 
a  zároveň zastupitelé schválili odprodej pozemku vk.ú. 
Jimramov paní Ing.  Marii Závalové a  panu Vladimíru 
Závalovi, Družstevní 95/4, Nosálovice. Jedná se o poze-
mek p.č. 185/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 63 
m2 za cenu 30,-Kč/m2, tj. 1.890,-Kč. Pozemek bude pro-
dán do společného jmění manželů. Prodávaný pozemek 
je zaplocen a dlouhodobě žadateli využíván, pozemek je 
pro městys nepotřebný. Kupovaný pozemek slouží jako 
přístup k dětskému hřišti. 11-0-0

4. Projekt „Prázdniny v Jimramově“
a) Zastupitelé rozhodli o  uzavření dohody o  provedení 

práce s  paní Petrou Sedlákovou týkající se zajištění 
a  organizace projektu „Prázdniny v  Jimramově“ dle 
rozpočtu akce. Dohoda bude uzavřena na rok 2020. 

10-0-1 (Zdržela se Sedláková Petra)
b) Zastupitelé pověřili radu zajištěním realizace projektu 

„Prázdniny v Jimramově“.      
10-0-1 (Zdržela se Pachovská Dana) 

5. Rekonstrukce domu č.p. 71 v Jimramově
a) Zastupitelé projednali nabídku na kuchyňské linky do 

nově zrekonstruovaných bytů v  domě Jimramov, Ná-
městí Jana Karafi áta 71.

 Nabídka kuchyně Bianka z Polska, cena bez spotřebi-
čů a  pracovní desky, včetně dopravy a  montáže činí 
29.647,-Kč včetně DPH. Nabídka kuchyně Pino z Ně-
mecka, cena bez spotřebičů, včetně opravy a montáže 
činí 43.513,-Kč včetně DPH.

 Zastupitelé rozhodli pořídit kuchyňské linky Pino v po-
čtu 6 ks. Celková cena činí 261.078,-Kč včetně DPH.                                                                                                                         
11-0-0

b) Na základě požadavku památkové péče nebudou vstup-
ní dveře do bytů rovné, ale kazetové, což bude mít vliv 
na celkovou cenu stavby. Bude projednáno na příštím 
jednání ZM. 

6. Veřejná doprava Vysočiny 
Kraj Vysočina poslal návrh na nový systém dopravní ob-
služnosti na území Kraje Vysočina týkající se Jimramova. 
Návrh Kraje je, aby se obce podílely částkou 70,-Kč/ob-
čan/rok. Zastupitelé s tímto návrhem nesouhlasí.     11-0-0



Jimramovský zpravodaj4/2020

3

7. Doplnění jednotky malého kalového hospodářství 
na ČOV  Jimramov

 Na základě obdržené dotace ve výši 292.000,-Kč z Kra-
je Vysočina na zpracování projektové dokumentace 
„Doplnění jednotky malého kalového hospodářství na 
ČOV Jimramov – zpracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení“, zastupitelé rozhodli o uzavření 
smlouvy o dílo s fi rmou AQUA PROCON s.r.o.,Palac-
kého tř. 12, 612 00 Brno. Cena za projekt činí 488.000,-
Kč bez DPH. 11-0-0

8. Nákup elektrocentrály pro JPO Sedliště
Na základě obdržené dotace z Kraje Vysočina na „Nákup 
elektrocentrály pro JPO Sedliště“ ve výši 35.000,-Kč, za-
stupitelé rozhodli o objednání elektrocentrály ECT 7000P 
za cenu 78.990,-Kč včetně DPH u fi rmy Vladislav Fajmon 
- PAVERO. 11-0-0

9. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky  Městy-
se Jimramov za rok 2019

Zastupitelstvo po projednání schvaluje závěrečný účet 
městyse včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospoda-
ření za r. 2019 s výhradou. K nápravě zjištěných nedostat-
ků přijalo následující opatření:
Nedostatek: inventurní soupisy územního celku neobsa-
hovaly skutečnosti, které by umožňovaly jednoznačné ur-
čení majetku a závazků(inventurní soupisy účtu 311 a 315 
neobsahovaly u  některých analytických účtu soupis dle 
jednotlivých dlužníků, v některých případech nebylo pak 
uvedeno přesné datum vzniku pohledávky).
Opatření: inventurní soupisy budou obsahovat skutečnosti, 
které by umožňovaly jednoznačné určení majetku a závazků 
(soupisy jednotlivých dlužníků a datum vzniku pohledávky).
Termín splnění: 15.1.2021
Zodpovídá: starosta, účetní, zaměstnanec zodpovědný za 
úsek správy poplatků
Zpráva o  plnění opatření bude zaslána na Krajský úřad 
Kraje Vysočina v termínu do 31.1.2021
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Městyse Jimra-
mov za rok 2019.  11-0-0

10. Výběrové řízení na dodavatele akce „Stavební a  te-
rénní úpravy ZŠ“

Zastupitelé byli seznámeni s výsledky výběrového řízení 
na veřejnou zakázku „Stavební a terénní úpravy ZŠ“. Byly 
předloženy 3 nabídky. Hodnotícím kritériem byla nejnižší 
nabídková cena v Kč bez DPH.
1. Stavební společnost V&K  s.r.o., K  Ochozi 1406, 593 

01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ:48910961, nabídková 
cena 2.693.790,15 Kč bez DPH.

2. František Vojta, Sedliště 7, 592 42 Jimramov, 
IČ:60671858, 3.090.547,98 Kč bez DPH.

3. STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Město 
na Moravě, IČ:28270496, nabídková cena 3.271.000,-
Kč bez DPH.

Jako nejvhodnější byla zadavatelem vybrána nabídka 
uchazeče Stavební společnost V&K s.r.o., K Ochozi 1406, 
593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ:48910961 za cenu 
2.693.790,15 Kč bez DPH. Cena s DPH 3.259.486,08 Kč. 
Zastupitelé schválili výběr dodavatele a rozhodli podepsat 
smlouvu s vítěznou fi rmou V&K s.r.o.

10-0-1 (Zdržel se Vojta Petr)

11. Dotace z MK na obnovu MPZ
Zastupitelé rozhodli o  zrušení usnesení bodu 4 Program 
regenerace MPZ na rok 2020, písmene a) zápisu č. 1/2020, 
ze dne 20.2.2020, které se týká přidělení dotace Městysi Ji-
mramov.   11-0-0
Zastupitelé přijali nové usnesení:
Dotace z  ministerstva kultury ve výši 200.000,-Kč bude 
přidělena žadatelům – vlastníkům domu Jimramov, Ná-
městí Jana Karafi áta 67, které zastupuje Ing. Arch. David 
Jiříček na opravu domu Jimramov, Náměstí Jana Karafi áta 
67. 11-0-0

12. Oprava sjezdu v Sedlištích
Zastupitelé rozhodli objednat u fi rmy Chládek a Tintěra, 
Pardubice, a.s. „Opravu sjezdu z parcely 42/1 v Sedlištích“ 
za cenu 274.386,61 včetně DPH. 11-0-0

13. Nepořádek na náměstí v Jimramově
Pan Petr Vojta upozornil na nepořádek na náměstí v  Ji-
mramově před č.p. 77 a č.p. 73 na Náměstí Jana Karafi áta. 

14. Oprava místní komunikace v Ubušíně
Pan Miroslav Matýsek upozornil na znečištěnou místní 
komunikaci z důvodu přívalových dešťů nad památníkem 
padlých v Ubušíně. Dále upozornil na propadlý kanál u sil-
nice pod ubušínským hřbitovem. Bude jednáno na místě 
samém.  

15. Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 3 
Městyse Jimramov. 11-0-0

16. Různé
- Starosta provedl kontrolu plnění úkolů ze zápisu č. 

2/2020 ze dne 7.5.2020.
- Paní Petrásová vznesla požadavek vybudovat spustky 

na cestě do lomu v Sedlištích a na staré cestě v Sedliš-
tích z důvodu velkého splachu.

- Paní XXXXXXXXX upozorňuje na ucpané kanály na 
Padělku a nepořádek při sekání veřejné zeleně.

- Pan Zdeněk Bureš upozornil na nevyčištěný příkop 
v Sytinách.

- Ing. Petr informoval o  požadavku občanů na přemís-
tění kontejnerů před nákupním střediskem COOP 
na jiné vhodné místo. Kontejnery budou odstraněny 
z  prostoru před nákupním střediskem, kromě kontej-
nerů na textil a elektroodpad.
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Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš 
Milan, MgA. Frömmel Václav, Hejtmánek Oldřich, Ing. 
Homolka Josef, Just Jiří, Mgr. Křížová Věra, Ing. Loren-
cová Ivana, Pachovská Dana, Ing. Petr Jan, Petrásová 
Renata, Sedláková Petra (13)

Omluveni: Hrdlička Radek, Vojta Petr (2)

Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastu-
pitelstvo je usnášeníschopné.

1. Schválení programu jednání
Ing. Ivana Lorencová navrhla projednat zapsání do slavných 
rodáků Jimramova osobnost profesora Dr. Ing. Jaromíra 
Horáka DrSc. Tento návrh bude projednán v části různé.
MgA. Václav Frömmel se dotazoval starosty, kdy bude projed-
nána epidemie salmonely v ZŠ. Dne 20.2.2020 MgA. Frömmel 
písemně požadoval doplnění bodu „Odškodnění dětí nakaže-
né salmonelou ve školní jídelně ZŠ Jimramov“ na program 
jednání ZM. Starosta nedoporučil tento bod k  projednání 
z  důvodu omluvení ředitelky ZŠ z  jednání ZM. Na dalších 
jednáních zastupitelstva tento bod nebyl zařazen vzhledem 
k tomu, že žadatelka o odškodnění vzala svoji žádost zpět. 
MgA. Václav Frömmel požadoval bod č. 6 Program regenera-
ce MPZ Jimramov přesunout na příští zasedání ZM. O tomto 
návrhu bylo hlasováno.               Pro 1 (MgA. Václav Frömmel)
Tento návrh nebyl přijat.

MgA. Václav Frömmel požadoval přesunout bod č. 4  Re-
konstrukce domu č.p. 71 v  Jimramově na příští zasedání 
ZM. O tomto návrhu bylo hlasováno.  

Pro 1 (MgA. Václav Frömmel)
Tento návrh nebyl přijat. 

Zastupitelé hlasovali o navrženém programu jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Podpora žáků 1. třídy ZŠ Jimramov
4. Rekonstrukce domu č. p. 71 v Jimramově
5. Nákup a prodej pozemků
6. Program regenerace MPZ Jimramov
7. Přeprava kontejnerů na odpad
8. Rozpočtové opatření č. 4
9. Různé 12-0-1

(Zdržel se MgA. Václav Frömmel)

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni Mgr. Věra Křížo-
vá a pan Zdeněk Bureš. 11-0-2

(Zdržel se: Mgr. Věra Křížová, Zdeněk Bureš)

Zápis č. 4/2020
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 20.8.2020 v sokolovně v Jimramově

3. Podpora žáků 1. třídy ZŠ Jimramov
Na základě návrhu členů rady byla projednána podpora žáků 
1. třídy ZŠ Jimramov ve výši 5.000,-Kč/žák. V letošním roce 
se jedná o 17 žáků v celkové výši 85.000,-Kč. Proběhla roz-
sáhlá diskuse jakou částkou a v jaké formě žáky podpořit. 
Paní Petrásová podala návrh: Aby se navrhovaná částka roz-
dělila na polovinu mezi žáky 1. a 6. třídy tj. 2.500,-Kč/žák.
MgA. Václav Frömmel podal protinávrh: Dát mezi žáky 1. 
třídy a 6.třídy věcný dar v hodnotě 3.000,-Kč/žák ve formě 
poukázky. 
Byla hlasováno o návrhu pana MgA. Václava Frömmela.         
Pro 4 (Sedláková Petra, Mgr. Křížová Věra, MgA. Fröm-
mel Václav, Ing. Lorencová Ivana)
Tento návrh nebyl přijat. 

Dále bylo hlasováno o návrhu paní Renaty Petrásové roz-
dělit částku na polovinu mezi žáky 1. a 6. třídy, tj. 2.500,-
Kč/žák.  Jedná se o 17 žáků 1. třídy ve výši 42.500,-Kč a 15 
žáků 6. třídy ve výši 37.500,-Kč. Celkově se jedná o částku 
80.000,-Kč 9-0-4
Pro 9 (Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš Mi-
lan, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Just Jiří, Pa-
chovská Dana, Ing. Petr Jan, Petrásová Renata)
Zdržel se 4 (Sedláková Petra, Mgr. Křížová Věra, MgA. 
Frömmel Václav, Ing. Lorencová Ivana)
Tento návrh byl přijat. 

4. Rekonstrukce domu č.p. 71 v Jimramově
Zastupitelé projednali změnový list týkající se akce „Opra-
va domu č.p. 71 v Jimramově“.  Jedná se o navýšení o část-
ku 571.273,-Kč včetně DPH. K navýšení došlo z důvodu 
provedení dodatečných stavebních prací a  především 
z důvodu doplnění kuchyňských linek a elektro- spotřebi-
čů.  Změnový list a soupis prací je součástí Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo ze dne 6.4.2020 uzavřené mezi Městysem 
Jimramov a fi rmou František Vojta, Sedliště 7. 
MgA. Václav Frömmel  vznesl dotaz, kdo je projektantem 
a proč byly provedeny chybně rozměry jednoho bytu. Dů-
vodem bylo chybné použití starších plánů projektanta Ing. 
Broučka, kdy skutečné rozměry byly větší.  
Zastupitelé schválili změnový list č. 1 ze dne 19.8.2020 
a rozhodli o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 
6.4.2020, kdy dojde k navýšení o částku 571.273,-Kč včetně 
DPH, týkající se rekonstrukce domu č.p. 71 v Jimramově.

12-1-0
Proti 1 (MgA. Václav Frömmel)

5. Nákup a prodej pozemků
a) Bera s.r.o., zastoupená jednatelkou Mgr. Ivou Rabi-

ňákovou, žádá o opětovné projednání odkoupení po-
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zemku v majetku Městyse Jimramov p.č. 1198/43 v k.ú. 
Jimramov. Paní Renata Petrásová podala návrh prodat 
tento pozemek bez podmínky odprodeje pozemku 44/2 
v k.ú. Jimramov na protipovodňovou ochranu. O návr-
hu bylo hlasováno.  Pro 4

 (Petrásová Renata, Ing. Lorencová Ivana, MgA. Václav 
Frömmel, Sedláková Petra)

 Tento návrh nebyl přijat. 
 Starosta podal návrh znovu hlasovat o návrhu z jednání 

ZM ze dne 25.6.2020 (Zápis č. 3/2020, bod 3a) prodat fi r-
mě Bera s.r.o. pozemek p.č. 1198/43 o výměře 27 m2 v k.ú. 
Jimramov za podmínky odprodeje pozemku do majetku 
Městyse Jimramov p.č. 44/2 o výměře 41 m2 v k.ú. Jimra-
mov na protipovodňovou ochranu.  8-3-2

 Pro 8 (Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš 
Milan, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Just Jiří, 
Pachovská Dana, Ing. Petr Jan)

 Proti 3 (MgA. Frömmel Václav, Ing. Lorencová Ivana, 
Petrásová Renata)

 Zdržely se 2 (Sedláková Petra, Mgr. Křížová Věra) 
 Tento návrh byl schválen. 
b) Zastupitelé schválili odprodej pozemků v k.ú. Sedliště 

u Jimramova paní Renatě Petrásové, Sedliště 19:
- pozemek p.č. 688/2, zahrada, 32 m2 á 30,-Kč/m2, tj. 

960,-Kč.
- pozemek p.č. 688/6, ostatní plocha, jiná plocha, 86 m2 

á 30,-Kč, tj. 2.580,-Kč. Celková cena je 3.540,-Kč. 
 Prodávané pozemky jsou dlouhodobě využívané paní Pet-

rásovou a pro Městys Jimramov jsou nepotřebné.       12-0-1
 Zdržela se 1 (Petrásová Renata)
c) Zastupitelé schválili odprodej pozemku v  k.ú. Sed-

liště u  Jimramova paní XXXXXXXXXXX a  panu 
XXXXXXXXXXXXXX, do společného jmění manželů:

- pozemek p.č. 688/7, ostatní plocha, jiná plocha, 13 m2 
á 30,-Kč/m2, tj. 390,-Kč.

 Prodávaný pozemek je dlouhodobě využíván manželi 
XXXXX a pro Městys Jimramov je nepotřebný. 13-0-0

6. Program regenerace MPZ Jimramov
Zastupitelé projednali návrh regenerace MPZ Jimramov 
na období 2021-2024.
MgA. Frömmel vznesl dotaz, proč tento program regene-
race nezpracovává odborná komise. Paní Petrásová Renata 
vznesla dotaz, proč se nový program regenerace příliš ne-
změnil oproti původnímu.
MgA. Václav Frömmel připomněl, že Jimramov patří mezi 
významné památkové zóny a bylo by vhodné provést revizi 
programu regenerace a oslovit odborníky. 
Ing. Lorencová Ivana připomněla prokonzultovat s památ-
káři, pokud by se oslovila tato odborná komise, za jakou 
cenu to bude zpracováno.

MgA. Václav Frömmel podal návrh zadat zpracování návrhu 
programu regenerace MPZ Jimramov Ústavu dějin umění 
AV ČR a poté předložit k projednání ZM. O návrhu bylo hla-
sováno. Pro 1 (MgA. Václav Frömmel)
Tento návrh nebyl přijat.

Bylo hlasováno o předloženém návrhu Programu regenerace 
MPZ Jimramov na období 2021-2024. 12-1-0 
Proti 1 (MgA.Václav Frömmel)
Program regenerace MPZ Jimramov na období 2021-2024 
byl schválen.

7. Přeprava kontejnerů na odpad
Současný automobil Liaz již dosluhuje a je tedy nutné zajis-
tit novou techniku na odvoz kontejnerů. Starosta předložil 
návrh, jako možnost řešení problému, koupit traktorZetor 
Forterra 140 HD + nosič kontejnerů od fi rmy MOREAU 
AGRI Vysočina, Nové Město na Moravě. Cena traktoru je 
1.550.000,-Kč bez DPH a cena traktorového nosiče 575.000,-
Kč bez DPH. Následovala rozsáhlá diskuse. Tento bod bude 
znovu projednán na příštím jednání ZM.

8. Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelé projednali a  schválili rozpočtové opatření č. 4 
Městyse Jimramov. 12-0-1
Zdržel se 1 (MgA. Václav Frömmel)

9. Různé
Z jednání se omluvil MgA. Václav Frömmel.
- Starosta provedl kontrolu plnění úkolů ze zápisu č. 3/2020. 
- Starosta seznámil zastupitele s  dopisem od Lesů České 

republiky týkajícím se zajištění přístupu k lesním pozem-
kům, které leží na parcelách č. 776/1 a 775/1 v k.ú. Trho-
nice. Žádají o případné odkoupení části p.č. 863/2 a části 
p.č. 846/1 v k.ú. Trhonice od Městyse Jimramov. Zastupi-
telé požadují pozvat zástupce Lesů ČR na příští jednání 
ZM k bližšímu projednání. 

- Požadováno vyčištění kanálu u propustku pod silnicí na 
Borovnici před odbočkou na Sedliště. 

- Je špatná slyšitelnost rozhlasu, bude zapotřebí oslovit 
servisní fi rmu. 

- Ing. Lorencová navrhla, aby byl prof.Dr. Ing. Jaromír Ho-
rák DrSc., který zemřel v loňském roce,zapsán mezi vý-
znamné rodáky Jimramova. Zastupitelé souhlasí.  

- Paní Petrásová požaduje, aby byla evidována stavební suť, 
která se vozí do kontejnerů na ČOV.

- Pan Bureš Zdeněk dal připomínku,že bude probíhat fes-
tival Otevřeno, bylo diskutováno, jaká ochranná opatření 
jsou zajištěna proti šíření onemocnění Covid-19.

- Pan Matýsek požaduje vyčištění kanálových vpustí 
v Ubušíně.

Hlášení místního rozhlasu
Oznamujeme občanům, že lze nově vyslechnout hlášení místního rozhlasu v digitální podobě na webových stránkách 
obce: www.jimramov.cz v Hlavní nabídce/ Novinky a události/ Hlášení rozhlasu.
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Příměstský tábor

Když se řekne léto v  Jimramově, již neodmyslitelně 
k  tomu patří příměstský tábor. Pořádáme ho pro děti již 
čtvrtým rokem a musím říci, že je stále atraktivní.

Tento rok byl Městys Jimramov poprvé podpořen Mi-
nisterstvem práce a sociálních věcí z operačního programu 
Zaměstnanost. Díky tomuto projektu jsme získali dotaci 
a rodiče budou po dobu tří let platit pouze za výlet a obědy. 
Což je určitě výborná zpráva!

Každým rokem si vedoucí tábora připraví nějaké téma, 
kterým se poté řídí celý týden. Tento rok jsme opět měli 
plně obsazené 3 termíny a podle reakcí dětí i rodičů mu-
sím říci, že se vše povedlo a děti odcházely s úsměvem na 
tváři a již se těší na další rok. Poprosila jsem vedoucí všech 
skupin o zhodnocení průběhu tábora. Chtěla bych jim také 
jménem Městysu Jimramov moc poděkovat za výbornou 
přípravu a určitě také trpělivost s dětmi.  A tady jsou jejich 
reakce a shrnutí tábora:

1. Termín: HARRY POTTER
Jako každý rok jsme se společně sešli v  pondělí ráno 

v prostorách jimramovské sportovní haly, abychom zahá-
jili již tradiční příměstský tábor. Pro náš letošní termín, 
který se konal od 13. do 17. 7., jsme zvolili téma Harry Po-
tter. První den se odehrával v  duchu seznamovacích her 
a všichni jsme se museli navzájem lépe poznat. Ale už na 
konci prvního dne bylo zřejmé, že z nás budou velcí ka-
marádi. Následující dny se nesly v  duchu známých knih 
a  fi lmů ze světa Harryho Pottera. Děti si zkusily vyrobit 
vlastní kouzelnickou hůlku či zahrát si oblíbený kouzelnic-
ký sport Famfrpál. Změna přišla ve středu, kdy jsme spo-
lečně vyrazili na výlet do nedaleké Poličky, kde jsme mimo 

jiné navštívili výstavu Imaginárium. S ohledem na nadšení 
nás všech, můžeme tuto výstavu vřele doporučit k navští-
vení. Týden však uplynul jako voda a  tábor byl u  konce. 
Slavnostní zakončení se odehrálo na fotbalovém hřišti, kde 
jsme si opekli špekáčky a rozdali si diplomy a malé sladké 
odměny. Potom bohužel přišel čas se rozloučit. Ale jak jsme 
si s většinou slíbili, tak doufáme, že i splníme, a příští rok se 
opět uvidíme na dalším příměstském táboře. A těm, kteří se 
už dalšího tábora nemohou zúčastnit, protože nám vyrost-
li předočima a přechází na druhý stupeň, přejeme mnoho 
úspěchů, a doufáme, že jim na léta strávená na příměstském 
táboře zůstanou krásné vzpomínky.

S přáním mnoha úspěchů, těm naším táborníkům, jak 
už ve škole, tak v tom, co je baví!!

 Tom a Anet!

2. Termín: LÉTO S INDIÁNY
Být na týden vedoucími příměstského tábora v  Jimra-

mově pro nás bylo milou událostí a příležitostí opět na ma-
lou chvíli do této obce zavítat. Na rozdíl od ostatních brigád 
se v našich očích jedná o práci s přesahem, jež nás velmi 
baví (a o to víc, když na dětech vidíme, že se jedná o radost 

vzájemnou).
Letošní tábor se nesl 

v  duchu indiánů. Děti 
měly šanci splnit řadu 
výzev - kupříkladu si 
vytvořit vlastní totemy, 
rozluštit indiánskou šif-
ru nebo se vydat na lov 
divé zvěře do lesa. Ne-
chyběla ani výroba čele-
nek a korálů, které si na 
památku mohly odnést 
domů.

Závěrečný den jsme 
si všichni udělali výlet 
do Borové, kde na tábor-
níky čekal sám náčelník, 
aby je mohl pasovat na 
právoplatné členy celého 
indiánského kmene.
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Podzimní fotbalová sezóna

Ještě před začátkem letní přípravy 
proběhlo v neděli 5.7. další setkání bý-
valých a  současných hráčů oddílu. Na 
setkání se sešla zhruba stovka hráčů 

Každým rokem se snažíme na „příměšťácích“ vytvořit pra-
vou táborovou atmosféru celotýdenní hrou, denními výzva-
mi, velkým prostorem pro čas v přírodě a vzájemnou interak-
cí. Jsme moc rádi, že jsme měli příležitost být součástí celého 
projektu a mohli jsme tak svým malým dílem udělat dětem 
prázdniny o trochu více speciální, stejně tak, jako pomoci jim 
najít nové kamarády.

Péťa a Jirka.

3. Termín: PEVNOST BOYARD:
Na konci srpna čekal nás i děti týden plný bojovek, sportov-

ních i kreativních činností a hlavně zážitků, které doufáme byly 
pro všechny jen a jen příjemné! V pondělí jsme se seznamovali 
jak mezi sebou tak s tématem celého tábora, nímž byla Pevnost 
Boyard. Děti tak po celý týden plnily v  týmech různé úkoly. 
A  abychom je namotivovali podat co nejlepší možný výkon, 
již na začátku jsme je seznámili se skutečností, že na nejlepší 
tým čeká na konci tábora o něco větší poklad než na ty ostatní. 
V úterý a ve středu se v tématických hrách, jako je například 
Game of horns, Hledání talismanů, Bomba či Boj o maskota 

týmu, projevil jejich soutěživý i týmový duch. Zároveň 
byly na programu také odpočinkové aktivity jako výro-
ba vlajky či triček. Abychom načerpali nějaké síly před 
závěrečným dnem, vyrazili jsme s  dětmi ve čtvrtek na 
výlet. A Kukyho stezka na Březinách byla nejlepší vari-
antou. Všechny tyto dny děti sbíraly indície pro zjištění 
hesla k odemčení pokladu, ale také mapu k místu, kde se 
poklad nachází. V pátek na nás čekala honba za pokla-
dem. Nebylo to jednoduché, ale nakonec jsme jej úspěš-
ně nalezli! Abychom děti pořádně odměnili za jejich 
neskutečný výkon, uspořádali jsme pro ně také ke konci 
dne malý piknik zakončený pouštěním lodiček po řece. 
Z pozice vedoucí ch jsme si celý  tá bor moc už ily a doufá -
me, ž e se s dě tmi opě t setká me v plné  sí le př í š tí  rok.

Nikča a Ivča

Za KKMJ Petra Sedláková

a  fanoušků jimramovského fotbalu, 
došlo i na exhibiční zápasy žáků a sta-
rých pánů a hlavně se živě a dlouho 
diskutovalo o všem možném:-)))

10.7. byla na losovacím aktivu rozlo-
sována nová sezóna. Tady je přehled zápa-
sů našich týmů, tak doufejme, že se sezó-
na nejen rozběhne, ale i řádně dokončí:-)



Jimramovský zpravodaj 4/2020

8

Muži - okresní přebor, trenér Oldřich Buchta
neděle 9.8. 16:30 Bory vs. Jimramov
neděle 16.8. 16:30 Jimramov vs. Bobrová
neděle 23.8. 16:30 Křižanov vs. Jimramov
neděle 30.8. 16:30 Jimramov vs. Jívoví
neděle 6.9. 16:00 Doubravník vs. Jimramov
neděle 13.9. 16:00 Jimramov vs. Radostín
SOBOTA 19.9. 15:30 Nová Ves B vs. Jimramov
neděle 27.9. 15:30 Jimramov vs. Dolní Rožínka
neděle 4.10. 15:00 Osová Bítýška vs. Jimramov
neděle 11.10. 15:00 Jimramov vs. Křoví
sobota 17.10. 14:30 Rozsochy vs. Jimramov
neděle 25.10. 14:30 Bystřice B vs. Jimramov
SOBOTA 31.10. 14:00 Jimramov vs. Štěpánov

Muži již první tři kola odehráli a zatím se nám vůbec neda-
ří (v Borech 1:5, s Bobrovou 1:6, v Křižanově 1:11)

Dorost - okresní přebor, trenér Bronislav Chuchma
neděle 30.8. 13:30 Jimramov vs. Sněžné/Počítky
sobota 5.9. 13:00 Nová Ves/Rad. Svratka vs. Jimramov
neděle 13.9. 13:00 Jimramov vs. Osová Bítýška
neděle 20.9. 12:30 Křižanov vs. Jimramov
neděle 27.9. 12:30 Jimramov vs. Štěpánov/Vír
neděle 4.10. VOLNO
neděle 11.10. 12:00 Bory vs. Jimramov
neděle 18.10. 11:30 Jimramov vs. Bory
SOBOTA 24.10. 11:30 Sněžné/Počítky vs. Jimramov

Starší žáci - okresní přebor, trenéři Markéta Čuprová, 
Josef Satorie
SOBOTA 29.8. 15:30 Jimramov vs. Křižanov
neděle 6.9. 10:00 Bohdalov vs. Jimramov
SOBOTA 12.9. 15:30 Jimramov vs. Počítky
neděle 20.9. 13:00 Rožná/Rozsochy vs. Jimramov
SOBOTA 26.9. 15:30 Jimramov vs. Křoví
sobota 3.10. 13:30 Herálec vs. Jimramov
SOBOTA 10.10. 15:30 Jimramov vs. Rad. Svratka
neděle 18.10. 10:00 Štěpánov vs. Jimramov
neděle 25.10. 10:00 Svratka vs. Jimramov
STŘEDA 28.10. 10:00 Radostín vs. Jimramov
SOBOTA 31.10. 11:00 Jimramov vs. Vír

Starší přípravka - trenéři Pavel Borovský, Lukáš Buchta
tato kategorie se hraje formou miniturnajů:
sobota 29.8. v Jimramově od 10:00 (Štěpánov, Rozsochy)
neděle 6.9. v Herálci od 10:20 (Bobrová, Herálec)
sobota 12.9. v Jimramově od 10:00 (Nová Ves, Svratka)
neděle 20.9. ve Víru od 10:20 (Dolní Rožínka, Vír)
neděle 27.9. v Rozsochách od 10:00 (Rozsochy, Nová Ves)
sobota 3.10. v Jimramově od 10:00 (Bobrová, Vír)
sobota 10.10. ve Svratce od 10:00 (Svratka, Dolní Rožínka)
sobota 17.10. v Herálci od 9:00 (Herálec, Štěpánov)

Zveme všechny fanoušky na domácí utkání a předem dě-
kujeme za podporu:-)
Pravidelné info naleznete na webu městyse v záložce Sport.
Sportu zdar a jimramovské čutané zvlášť.

Pavel Borovský

Trhni se

V sobotu 8.8.2020 proběhl na vý-
letišti v  Trhonicích první ročník fes-
tivalu Trhni se. Od čtyř hodin vystou-
pily kapely z  Poličska jako Bedrock, 
Hlehlen, Prinzesschen nebo DOTT. 

Festival byl ukončen táborákem 
a  akustickou hudbou, která trvala až 
do ranních hodin. Pěkné počasí přilá-
kalo veliké množství návštěvníků jak 
z  řad místních, tak z  širokého okolí. 

Díky nečekaně velkému zájmu o festi-
val již plánujeme druhý ročník, který 
se pravděpodobně uskuteční 7.8.2021. 

Děkujeme za podporu! 
Pořadatelé Trhni se
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Blahopřání
Zde zveřejňujeme jubilanty, kteří nám k tomu dali písemný souhlas.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.

2.10.2020 p. Ďuriš Milan, Trhonice 70 let

6.10.2020 p. Hejtmánek Lubomír, Trhonice 88 let

7.10.2020 p. Dobiáš Josef, Jimramov 88 let

22.10.2020 p. Pachovský František, Jimramov  84 let

28.10.2020 p. Čupr Josef, Jimramov 70 let

3.11.2020 p. Homolková Zdeňka, Jimramov 85 let

5.11.2020 p. Boháčová Josefa, Benátky 85 let

11.11.2020 p. Chalupník Jarmil, Sedliště 89 let

28.11.2020 p. Müllerová Dagmar, Jimramov 80 let

1.12.2020 p. Kalášek Bohumil, Benátky 75 let

7.12.2020 p. Justová Jiřina, Jimramov 94 let

13.12.2020 p. Semerád Jiří, Jimramov 70 let

14.12.2020 p. Novotná Božena, Trhonice 94 let

19.12.2020 p. Kulková Dana, Jimramov 90 let

23.12.2020 p. Zezulová Pavla, Jimramov 84 letvla, JiJiJiiJiJiJiJiJiJiJiJiJiiJJ mrmmmmmmmmmmmmmmmmm a

Václav Dobiáš

19. září 2020 si připo-
mínáme 100 let od naroze-
ní jimramovského rodáka 
Václava Dobiáše.

Nadějný mladík, kte-
rému jedni znalci předpo-
vídali závratnou hudební 
kariéru houslisty, druzí 
oceňovali jeho vynikající 
matematický talent a  roz-
sáhlé fyzikální vzdělání, se 
19.9.1920 narodil v evange-
lické rodině v domě č.p. 190.

Jako mladík odešel do 
Čelákovic a  odtud na stu-
dia do Prahy, kde se aktiv-
ně zapojil do práce Evange-
lického střediska mládeže 
smíchovského sboru Jana 
Amose Komenského Na 
Santošce. Čítalo asi 100 
členů a  podnikalo různé 
sportovní a  kulturní akce. 
K  nim patřily i  pravidelné 

večerní pondělní schůz-
ky s  hudební produkcí či 
přednáškou.

Členkou tohoto sdruže-
ní byla od roku 1935 také 
JUDr. Milada Horáková.

Právě členové tohoto 
střediska se na podzim 
1943 rozhodli, že nebu-
dou pasivně čekat na po-
rážku fašismu s  rukama 
v  klíně. A  tehdy se stal 
Václav Dobiáš spoluza-
kladatelem protifašis-
tické skupiny. S  Karlem 
Hiršlem, Jiřím Staňkem, 
Evženem Šestákem, Ja-
nem Mojžíšem a  dalšími 
se rozhodli vydávat ile-
gální časopis.

V  březnu 1944 vydali 
první číslo odbojového ča-
sopisu Předvoj a  zakrátko 
kolem něj vytvořili největ-
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Kolaps zdravotnictví je realitou Vysočiny! Ví o tom hejtman?

Ve svých minulých článcích jsem se věnoval sku-
tečnosti, že Vysočina padla na úplné dno ve srovnání 
s ostatními kraji z pohledu nedostupnosti služeb pro ob-
čany včetně služeb lékařů a důvodům tohoto stavu. Ko-
laps zdravotní péče na Vysočině již bohužel nastal a při-
šel dříve, než ho mnozí čekali. Z  informacío ukončení 
praxe několika zubních lékařů na Vysočině, konkrétně 
v  Třešti na Jihlavsku, které v  nedávné minulosti veřej-
nosti přinesla mnohá médiavčetně ČTK, je zřejmé, že 
je pro občany na Vysočině velice obtížné, ne-li praktic-
ky nemožné zajistit dostupnou zdravotní péči ze strany 
zubního lékaře. Dle informací médií mají snad dokonce 
být pacienti z Vysočiny odkazováni na zdravotnická za-
řízení ve vzdálené Praze. Netřeba uvádět, že zejména pro 
starší pacienty s nižšími příjmy a se zdravotními problé-
my jde de facto o stav, kdy jim bude zdravotní péče fak-
ticky nedostupná. Navíc kolaps, který zažíváme v oblasti 
péče zubních lékařů, může velice brzy nastat u praktic-
kých lékařů či pediatrů a dalších profesí. 

Z popsaných důvodů jsem se obrátil se žádostí o in-
formace na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a  minis-
terstvo zdravotnictví. Kromě zjištění konkrétních ordi-
nací zubních, které na Vysočině přijímají nové pacienty, 
šlo o  to zjistit, kolik ordinací zubních lékařů, praktic-
kých lékařů a pediatrů na Vysočině v letech 2020 až 2022 
ukončí svoji činnost a kolik jich naopak činnost zahájí. 
Také jsem žádal o sdělení tvrdých čísel, kolika pacientů 
se dotkne ukončení činnosti těchto ordinací. Bohužel asi 
mnoho z Vás nebude překvapeno tím, že těmito klíčo-
vými daty ani jedna organizace nedisponuje. Minister-
stvo zdravotnictví má informace pouze z  médií a  VZP 
(ne)řeší, co už hoří nebo už fakticky shořelo. Dokladem 

čehož jsou zoufalé snahy obcí sehnat zubaře, obvoďáka 
nebo pediatra, protože jim nikdo fakticky nepomůže.

Nejzávažnějším faktem ale je, že kromě predikce bu-
doucího vývoje v oblasti zdravotních služeb neexistuje 
jakýkoli komplexní plán řešení již nastalého kolapsu. 
Proto jsme se obrátili otevřeným dopisem na nejmoc-
nějšího muže nejen Vysočiny, ale fakticky celého zdra-
votnictví – lékaře, poslance, předsedy/místopředsedy 
dozorčí rady VZP a hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka 
s dotazem, zda je mu stávající stav znám a jak je možné, 
že po dvanácti letech neomezené vlády ČSSD je Kraj 
Vysočina poslední ze všech krajů, kde se zdravotní péče 
stává pro obyčejné lidi nedostupným luxusem? Nebylo 
snad zdravotnictví a zdravotní péče pro občany již před 
12 lety naprostou prioritou ČSSD? Jaký je výsledek 12 
let vlády ČSSD? Totální kolaps bez jakékoli vize řešení.

Stávajícímu špatnému stavu a absolutního nezájmu 
o skutečné potřeby občanů bych chtěl nabídnout alter-
nativu v podobě projektu VYSOČINA THINK TANK. 
Vizí tohoto projektu je nastolení stavu, kde budou roz-
hodovací procesy ve veřejné správě odpovídat třetímu 
tisíciletí a  budou vycházet z  analýzy relevantních dat 
a  potřeb občanů. Cílem je dostat Vysočinu ze dna na 
špici v  porovnání s  jinými kraji. Pro dosažení tohoto 
cíle je třeba zlomit prokletí vysídleného regionu a  ze-
jména udržet mladé. V rámci tohoto projektu se spolu 
s  každým z  Vás, kdo bude mít zájem se přidat, chce-
me zaměřit na řešení skutečných problémů Vysočiny 
a  eventuálně nabídnout veřejnosti možnosti řešení. 
Více informací najdete na https://www.facebook.com/
groups/2656551767925081/?epa=SEARCH_BOX

Ing. Josef Klement, místostarosta Žďáru n. S.

ší ilegální síť předkvětnového období. 
Nacisté po jeho zachycení podle kva-
lity a  jistého radikalismu odhadovali, 
že za vydáváním časopisu musí stát vy-
školení agenti z Moskvy, a proto proti 
němu nasadili všechny dostupné síly 
včetně nejlepších konfi dentů, což se 
stalo mladíkům osudným! 

Právě Jiří Staněk narazil při na-
vazování nového kontaktu na agenta 
gestapa, při útěku byl postřelen a  na 
Jiráskově mostě zatčen. Následovaly 
domovní prohlídky a  zatýkání, které 
se však nedotklo další skupiny, vznik-
lé také ve sboru Na Santošce, známé 
pod názvem Zpravodajská brigáda. 

Václav Dobiáš byl zatčen v továr-
ně v  Čelákovicích v  jiné souvislosti 
spolu s několika spolupracovníky.

Nikoliv výslechem, ale úskočný-
mi otázkami u nic netušících rodičů 
a  hodnocením otisků prstů na cyk-
lostylu získali gestapáci informace 
o dalších členech Předvoje.

Zatčení členové Předvoje byli po-
praveni většinou téměř na samém kon-
ci války, 2. května 1945 v Terezíně. Vác-
lav Dobiáš je ve smrti předstihl o nece-
lý měsíc, byl odsouzen v  Drážďanech 
a popraven ve Zwickau 10.4.1945.

Po válce mu byl udělen titul Ing. 
in memoriam.

Činnost evangelické odbojo-
vé skupiny si po válce přivlastnili 
komunisté a  tímto přemalováním 
skutečnosti chtěli dokázat, že pouze 
komunistický odboj byl významný. 
Tuto odbojovou činnost popsali ve 
své knize „Neohlížej se, zkameníš“ 
novináři Alena Wagnerová a  Vladi-
mír Janovic.

Na rodném domě v  Jimramově 
připomíná mladého mučedníka pa-
mětní deska. 

Václav Dobiáš je také připomínán 
na pomníku obětem druhé světové 
války v Čelákovicích.

 Miroslava Procházková
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Slovo hejtmana (města a obce červenec–srpen 2020)

Koronavirové období zasáhlo 
prakticky všechny součásti našeho 
života. Domácnosti i  zaměstnání, 
fi nanční situaci rodin, mnohdy je-
jich vzájemnou pohodu, zvláště ci-
telně byli poznamenáni podnikatelé. 
Jednou z  nejzávažněji postižených 
oblastí byl cestovní ruch – se všemi 
jeho podobami, protože ho zasáhla 
karanténní opatření – tedy hlavně 
omezení pohybu a setkávání občanů.

Všichni vnímáme nutnost pro-
buzení této oblasti lidské činnosti 
– zvláště v době začínající turistické 
sezóny. Platí to i  pro náš kraj – pro 
Vysočinu, kde jsou právě volnoča-
sové aktivity pro mnoho lidí nejen 
zdrojem příjemného odpočinku, ale 
i podstatným pramenem základních 
příjmů. Ztráty z  uplynulých měsíců 
budou podnikatelé jen obtížně dohá-

nět. Negativní vliv na cestovní ruch 
nemá jen doba od vyhlášení nouzo-
vého stavu do znovuotevření atrakti-
vit, ubytovacích a stravovacích kapa-
cit, ale také pokles zahraničních ná-
vštěvníků, omezení konferenční tu-
ristiky, nemožnost konání „velkých“ 
akcí sportovních i kulturních a další. 
Na krajském úřadě si to uvědomuje-
me a připravili jsme řadu opatření na 
pomoc této oblasti.

Rozhodli jsme se mezi jiným vy-
hlásit soutěž „Vysočina – moje dovo-
lená“, v rámci které se mohou podni-
katelé, spolky, příspěvkové organiza-
ce nezřizované krajem či obecně pro-
spěšné společnosti zapojit do tvorby 
nové či inovované ucelené nabídky 
služeb na určitém území Kraje Vyso-
čina – jde především o konkurence-
schopné produkty v oblasti cestovní-

ho ruchu na trhu ovlivněném pande-
mií COVID-19. Dalšími podpůrný-
mi opatřeními Kraje Vysočina je také 
program na podporu marketingo-
vých aktivit „Marketing v cestovním 
ruchu 2020“. Uvažujeme o fi nančním 
zvýhodnění pro návštěvníky ubyto-
vacích zařízení či o slevách ze vstup-
ného do krajem zřizovaných kultur-
ních a  turistických míst. O  těchto 
benefi tech budeme ještě jednat. Vše 
je odvislé mimo jiné od toho, jakou 
fi nanční pomoc bude moci Kraj Vy-
sočina uvolnit.

My všichni můžeme osobně po-
moci našemu regionu i  tím, že svou 
dovolenou budeme orientovat právě 
na krásná místa Vysočiny – a  těch 
není málo. 

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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Houbařská sezona začíná
I při sbírání hub se musíme řídit určitými pravidly

Krádeže jízdních kol
Řádné zabezpečení jízdních kol je nejdůležitější prevencí

Tisková zpráva – 10. července 2020
KRAJ VYSOČINA: Policisté na 

Vysočině každoročně v  období let-
ních měsíců řeší případy, které mají 
souvislost s  houbařením. Odjakživa 
jsme byli národem houbařů, a proto 
bychom měli mít na paměti, že při 
pobytu v  lese na nás mohou číhat 
různá rizika. Z  tohoto důvodu by-
chom při sbírání hub měli být obe-
zřetní a  dodržovat několik základ-
ních pravidel.

V prvé řadě si řidiči, kteří na hou-
by přijedou autem, musí uvědomit, 
že vjezd a  parkování vozidel v  lese 
je zakázáno lesním zákonem. Mnozí 
totiž motorové vozidlo zaparkují pří-
mo před vjezdem na pozemní komu-
nikaci z  polní nebo lesní cesty nebo 
z  místa ležícího mimo komunikaci. 
Tímto se ale dopouští protiprávního 
jednání, a to přestupku proti bezpeč-
nosti a plynulosti silničního provozu, 
za který policisté mohou na místě 
v příkazním řízení uložit pokutu, a to 
až do výše dvou tisíc korun. Ti řidiči, 
kteří poruší zákaz vjezdu do lesa, se 
rovněž vystavují možnosti postihu. 
V  tomto případě ale přestupek řeší 
správní orgán, který přestupci může 
ve správním řízení uložit sankci ještě 
vyšší. Když už ale nalezneme vhodné 

Tisková zpráva – 5. srpna 2020
KRAJ VYSOČINA – Policisté 

z  Krajského ředitelství policie Kraje 
Vysočina řeší často případy, jakými 
jsou krádeže jízdních kol. Z  toho-
to důvodu bychom chtěli upozornit 
všechny majitele jízdních kol, aby svá 
kola řádně zabezpečili, a tím tak sní-
žili riziko možného ukradení.

V období loňského roku od ledna 
do července zaevidovali policisté na 

místo k parkování, tak je velice důleži-
té vozidlo řádně zajistit, a to jak proti 
krádeži, tak i proti pohybu. Zejména 
je zapotřebí zkontrolovat, zda jsou do-
vřená okna, zajistit vozidlo mechanic-
kými bezpečnostními prvky, pokud je 
jimi vybaveno a  zkontrolovat obsah 
cenností, které v žádném případě ne-
necháváme ve vozidle. Vozidla, která 
jsou takto odstavená a zdánlivě opuš-
těná, bývají totiž častým terčem zlo-
dějů. Nedávejme jim proto sebemenší 
příležitost, aby nás okradli. Policisté 
ale v souvislosti s houbařením neřeší 
pouze přestupky v  dopravě a  špatné 
parkování, ale velmi často také pátrají 
po osobách, které se v lese ztratí nebo 
při sbírání hub zabloudí.

Těmto případům ale lze předchá-
zet dodržením několika jednodu-
chých zásad:
• Houby sbírejte pouze na místech, 

která dobře znáte. Pokud jste v ne-
známém lese, snažte si zapamato-
vat orientační body, podle kterých 
najdete cestu zpět.

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

• Informujte rodinu, své kamará-
dy nebo známé o tom, že jdete na 

Vysočině celkem 39 takovýchto přípa-
dů, přičemž způsobená škoda činila je-
den milion osm set tisíc korun. Za stej-
né období letošního roku pak policisté 
zadokumentovali 37 případů odcizení 
jízdního kola, což je o  dva případy 
méně, než za stejné období loňského 
roku. Způsobená škoda v tomto přípa-
dě přesahovala částku 814 tisíc korun.

Ke krádežím jízdních kol dochází 
celoročně, ale větší nárůst této trestné 

houby a  kde je přibližně budete 
sbírat.

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

V mnoha případech také nesmíme 
zapomenout na ochranné prostřed-
ky, které nám mohou zachránit život. 
Jedná se především o  spreje pro ast-
matiky, repelenty na ochranu proti 
bodavému hmyzu, případně proti 
útoku klíšťat, jejichž kousnutí nám 
může způsobit trvalé následky.

Při každé cestě do lesa je proto 
nutné mít na paměti, že není důleži-
té to, kolik hub nasbíráme, ale přede-
vším to, abychom se v pořádku vrátili 
domů. Když tedy tato jednoduchá 
pravidla budeme při pobytu v lese do-
držovat, budeme mít jistotu, že v pří-
padě jakékoliv nepříjemné události, 
která nás může potkat, se nám včas 
dostane potřebné pomoci.

Krajské ředitelství policie Kraje Vyso-
čina

Kancelář ředitele
Oddělení tisku a prevence
nprap. Bc. David Linhart

vrchní inspektor
tel: 974 261 208

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

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

Ukradené jízdní kolo se poté stává 
výhodným obchodním zbožím, které 
zloděj velice rychle zpeněží i  za zlo-
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mek jeho skutečné hodnoty. Utržené 
peníze pak použije pro vlastní potře-
bu. I  z  toho důvodu se krádeže jízd-
ních kol poměrně obtížně objasňují. 
V  některých případech je cílem pa-
chatele použít odcizené kolo pouze ke 
své přepravě. Když ho již nepotřebuje, 
jízdní kolo kdekoli odloží.

Ke krádežím kol dochází na veřej-
ných, dobře viditelných místech, a to 
i v denní dobu. Krádež pachateli znač-
ně zjednodušuje majitel, který své 
jízdní kolo nechá po dobu své nepří-
tomnosti volně odložené, např. opře-
né o nějaký objekt (sloupy veřejného 
osvětlení, lavičky, stromy, zábradlí), 
bez využití jakéhokoliv prvku zabez-
pečení. Pokud si cyklista kolo nechce 
nebo nemůže zajistit, měl by ho mít 

stále na očích. Jedná se zejména o pří-
pady, kdy se při vyjížďce zastaví na 
občerstvení.

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

Velice často jsou terčem zlodějů 
prostory v  domech, kde mají maji-
telé svá kola uložená. V  panelových 

domech jde zejména o  sklepní kóje, 
kočárkárny, společné kolárny nebo 
chodby. Ke krádežím jízdních kol do-
chází také z  garáží a  kůlen. Z  těchto 
míst pachatelé kola kradou nejčastěji 
v noci. V panelových domech je důle-
žité dbát na důsledné zamykání vcho-
dových dveří a  společných odkláda-
cích prostor. Kolo je nutné vždy zajis-
tit, i  když je uložené k  tomuto účelu 
určené místnosti, na chodbě nebo ve 
sklepě.
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

Vysočině je 20

Vysočině je 20. Myšleno 20 let. Během této doby kraj-
ské samosprávy potvrdily, že jejich fungování má pro spo-
lečnost nezpochybnitelný význam, v  případě Vysočiny je 
krajská samospráva důležitá především při  řešení mimo-
řádných situací a při pomoci městům i obcím v okamžicích 
neočekávaných událostí. Na to špatné nikdy nechcete být 
sami, vždy přijmete pomoc silnějšího, ale na druhou stra-
nu, Kraj Vysočina tu je i ve chvílích příjemných – pomáhá 
například v  rámci dotačního programu Obnova venkova 
Vysočiny, jehož prostřednictvím také letos rozdělí mezi 
obce 89 miliónů korun na vybrané projekty. Téměř 292 mi-
liónů korun z krajského rozpočtu jde do regionu přes Fond 
Vysočiny, který pomáhá s  fi nancováním obecních oslav, 
s  opravami školek nebo sportovišť, se zajištěním služeb 
obchodů v malých obcích, přispívá ke zvýšení bezpečnosti 
v běžném silničním provozu, podporuje ochranu, obnovu 
i péči o kulturní památky, motivuje partnery k ekologické-
mu chování a správnému nakládání s odpady. Stálým a dů-
ležitým partnerem je Kraj Vysočina pro spolky i neziskové 
organizace, mezi něž patří například podporovaní dobro-
volní hasiči, chovatelé, včelaři, zahrádkáři… v posledních 
letech Kraj Vysočina fi nančně pomohl vlastníkům lesů při 
likvidaci následků kůrovcové kalamity. 

Kraje tu jsou ale především proto, aby se staraly o vlastní 
majetek, z něhož má prospěch celá společnost – v případě 
Kraje Vysočina jde o záchrannou službu a o pět krajských 
nemocnic, které se podařilo opravit, dostavět a vybavit po-
třebnou moderní technikou, tak aby lékaři a ostatní perso-
nál měli ideální podmínky pro svou práci. Kraj provozuje 
také dvacítku sociálních zařízení a ústavů sociální péče, kde 

nacházejí profesionální péči tisíce klientů, kapacity těchto 
zařízení každoročně navyšujeme, aktuální je například za-
hájení stavby domova pro seniory v areálu Nemocnice Jih-
lava, kraj dále zřizuje většinu středních škol, je donátorem 
jejich rozvojových projektů a  prostřednictvím stipendií 
podporuje vybrané obory. Pro všechny zajišťované veřej-
né služby musí kraj řešit budovy a fi nancuje jejich provoz. 
Do zaměstnání i do škol jezdí veřejnost dotovanou veřej-
nou dopravou, jejíž organizace v  poslední době prochází 
velkou systémovou změnou. Na jejím konci by měla být 
plně integrovaná doprava vycházející vstříc většině cestu-
jících, usnadňující přestupy a nabízející variabilnější řešení 
dopravy. Doladění nového dopravního systému nám bude 
ještě chvíli trvat, ale věřím, že dojde ke zlepšení, pokud 
budeme mít možnost tento resort politicky řídit.  Zásadní 
roli hrají kraje v údržbě, modernizaci a rozvoji silniční sítě, 
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především silnic II. a  III. tříd. Kraj Vysočina ročně opra-
ví a  postaví silnice a  obchvaty v  průměru za více než 1,3 
miliardy korun, využíváme k tomu vlastní peníze a dotace 
získané z EU nebo od státu. Podle dostupných informací je 
Kraj Vysočina lídrem mezi regiony v investicích, přispívají 
k tomu nejen četné veřejné zakázky na stavby budov nebo 
jejich opravy, ale také investice do zmíněné dopravní infra-
struktury. Vysočina je aktuálně krajem, který hledá ohledu-
plná a bezpečná řešení ve vedení dopravy formou nových 
obchvatů. Nejen, že stavíme, ale také intenzivně projektu-
jeme. Příprava dopravních i jiných staveb je často papírově 
i časově náročnější než následná realizace. Ale i tzv. admi-
nistrace k práci na kraji patří. Zatímco po obchvatu Trnavy, 
Oslavičky, Příseky, Bohdalova, Jamného nebo Chlístova, 
místní části Okrouhlice už řidiči nějaký ten pátek bezpečně 
ukrajují kilometry, u Velkého Beranova a Nového Veselí se 
začne jezdit na podzim, ochvat Salačovy Lhoty na Pelhři-
movsku dokončíme příští rok. Ještě letos se chystáme zahá-
jit očekávanou a klíčovou stavbu pro Jihlavu – její jihový-

chodní obchvat, za pomoci evropských dotací bychom rádi 
začali stavět obchvat Velké Bíteše, Velkého Meziříčí a Lu-
kavce. Pro dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany, resp. 
pro transport nutných komponent bude v budoucnu nutno 
realizovat obchvat Brtnice, Zašovic a Slavětic, které již při-
pravujeme, diskuze se vede o obchvatu Třebíče. V různých 
fázích příprav nejen projektových, ale i  majetkoprávních 
je další cca dvacítka akcí a obchvatů např. stavby obchvatů 
Dolní Krupé, Jaroměřic nad Rokytnou, Moravských Budě-
jovic, Lukavce, Rytířska na Jihlavsku nebo studie obchvatů 
Chotěboře, Humpolce  a Pocoucova. Pokud v rámci tohoto 
nekompletního výčtu zohledníme i dopravní stavby reali-
zované státem, např. jihozápadní obchvat Havlíčkova Bro-
du, Krátké Vsi, Věže, Nového Města na Moravě, Žďáru nad 
Sázavou nebo Pelhřimova, blýská se u nás doma na Vysoči-
ně na dobré motoristické časy.

Přeji Vám krásný zbytek prázdnin.
Martin Kukla, náměstek hejtmana Kraje Vysočina 

pro oblast ekonomiky a majetku
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Rozhovor s panem Pavlem Sztwiertniou

Ke Žďárským vrchům odedávna 
patřily rozsáhlé a hluboké lesy. Zdej-
ší příroda zapůsobí na každého, kdo 
sem zavítá. A  když má takový člo-
věk literární sklony a  dost času na 
to projít si zdejší okolí, může z  toho 
vzniknout leccos zajímavého. To je 
i případ Pavla Sztwiertnii, který pra-
coval řadu let jako lesník v Koníkově. 
Knihy, které o  zdejším kraji napsal, 
si už našly hodně čtenářů. Nedávno 
k  nim přidal další publikaci. Vyšla 
pod názvem V  ŠERU TEMNÝCH 
HVOZDŮ.

Tématem vašich knih je příroda 
a člověk v ní. V tom pokračujete?

Dá se to tak říci. Nepřestal jsem 
využívat svých deníkových zápis-
ků, které jsem si zaznamenal ješ-
tě v  době, kdy jsem pracoval jako 
aktivní lesník na polesí Koníkov. 
V  této knize se například vracím 
i  do osmdesátých let minulého 
století, ke svým prvním zážitkům 
s  tetřevem hlušcem. Studiu biolo-
gie tohoto vzácného ptáka jsem se 
věnoval v  Jeseníkách, kde jsem pů-
sobil před nástupem na Vysočinu. 
Nashromáždil jsem ale také mnoho 
dalších podkladů, které považuji 
za velmi cenné. Jsou to například 
dobové fotografie loveckých chat 
a  lesnického personálu z  počátku 
20. století. Bylo by mi líto, kdyby 
tyto nenahraditelné materiály při-
šly vniveč. Knihu jsem psal tak, že 
každá povídka začíná mottem a  ve 
svém závěru obsahuje jasnou poin-
tu. Tímto způsobem jsem se snažil 
čtenáři sdělit nějakou svoji myšlen-
ku. Vlastní děj každého příběhu je 
v  podstatě jen jakýmsi propojova-
cím můstkem mezi nimi. 

Když jste si lovecké deníky začal 
psát, už jste počítal s tím, že jedno-
ho dne z nich budou povídky?

To ne. Psal jsem si je pro sebe, 
pro svou osobní potřebu. Jako při-
pomínku toho, co mě zaujalo. Pře-

devším proto, aby mi v  budoucnu 
umožnily se k   jedinečným lovec-
kým prožitkům vracet, „cestovat 
v prostoru a v čase“, tedy lépe si vy-
bavit neopakovatelnou atmosféru 
mých loveckých zážitků. V  koutku 
duše jsem si však už tehdy pohrával 
s myšlenkou, že bych z  těchto pod-
kladů snad někdy v budoucnu mohl 
ještě něco vytěžit. K  literárnímu 
zpracování mých příhod však došlo 
až mnohem později.

Jeseníky a lesy u Nového Města 
na Moravě, to jsou dvě hlavní lo-
kality, kterými se ve svých textech 
zabýváte. Jak jste se jako rodák 
z Třince dostal do Koníkova?

Předtím jsem jako lesník půso-
bil v  Loučné nad Desnou, kde jsme 
bydleli v  panelovém domě. To mě 
v mých mysliveckých aktivitách hod-
ně omezovalo. Jenže samotné žehrá-
ní na nepřízeň osudu ještě nic neřeší, 
proto jsem rozhodil sítě a začal hle-
dat pro výkon svého povolání lepší 
místo. Aby tam žili jeleni, aby to bylo 
v horách, byť by šlo o menší kopeč-
ky ve srovnání kupříkladu s Jeseníky. 
Důsledkem mých snah bylo, že jsem 
objevil Koníkov. Tato pohádková lo-
kalita na mne mimořádně zapůsobila 
už při první návštěvě. Ve stráni nad 
myslivnou tu bylo rozeseto něko-
lik domků, kam jezdívali jen lufťáci 
z Brna. Stylová fořtovna pocházející 
z  roku 1909 sice stála u  silnice, ale 
prakticky na samotě. V  první půlce 
července jsme se do ní nastěhovali. 
To bylo v roce 1986. 

Právě v Koníkově jste začal psát. 
Čím vás to místo tak oslovilo?

Byly tam různé zdroje inspirace, 
které se prolínaly, těžko říci, který 
z  nich byl ten hlavní. Každopádně 
Koníkov je jedinečný, nenapodobi-
telný a já tuto skutečnost přijal jako 
dar od Pána Boha. No, a  řekl jsem 
si, že když jsem byl takto obdarován 
a zažívám tu tak krásné chvíle a  je-

dinečné příhody, měl bych se o  ně 
podělit s  lidmi, kteří přírodu vidí 
stejnýma očima. To mělo za násle-
dek, že jsem začal psát. Uhranula 
mne výjimečnost tohoto místa, kte-
ré jako kdyby někdo vystřihl z Lado-
vých obrázků. Kdybych přimhouřil 
oči a spatřil v blízkosti myslivny stát 
lišku v  zeleném kloboučku a  s  bro-
kovnicí na rameni, vůbec bych se 
tomu nedivil.

Poslední vaše kniha je v pořadí 
pátá. To vás tu muselo potkat hod-
ně zážitků. 

Ano, celkem jsem napsal devě-
tadevadesát povídek. Zatímco se 
však lesní porosty Jeseníků už mění 
k  horšímu, hlavně vlivem napadení 
kůrovci, lesy v  okolí Koníkova do-
sud stále zůstávají v  rámci  Česko-
moravské vysočiny jakousi oázou. 
Jsou obrazem původního stavu lesa, 
který jsem tu před lety zažíval i já. 

Jste zkušený lesák ze staré ško-
ly. Jaká je podle vás budoucnost 
našich lesů? 

To, co se v  současné době děje, 
je podle mě důsledkem nepovedené 
reorganizace lesnictví a zrušení Stát-
ních lesů, k čemuž nikdy nemělo do-
jít. Pod heslem „O peníze jde vždyc-
ky až na prvním místě“ u nás v rámci 
překotné privatizace nastal živelný 
rozprodej prostředků, kterými se les 
obhospodařuje, dále byly rozprodá-
ny stroje, provozní budovy, manipu-
lační sklady a podobně. Několik lidí 
si při této příležitosti udělalo skvělý 
byznys, ale pro naše lesy to přineslo 
nenapravitelnou pohromu. Tehdy 
platné zákony v  rámci polistopado-
vé euforie tehdejším viníkům takové 
trestuhodné jednání umožňovaly. 

Současní lesníci, tedy technicko-
hospodářští pracovníci Lesů Čes-
ké republiky, nejsou akceschopní. 
Jejich vnitřní předpisy jim svazu-
jí ruce. Na všechny činnosti musí 
v přítomném čase vypisovat výběro-
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Povídka z knihy V šeru temných hvozdů
POHŘEB PRASETE
Žďárské vrchy – areál koníkovské myslivny v letech 1988 až 1996

Motto:
Domácí zabijačka bývala vesnickým
svátkem nejbližších sousedů

Ze svého bývalého působiště v  Jeseníkách jsem si 
kromě jiných nectností přivezl na Vysočinu i  zálibu 
v dobrém jídle. Tuto „neřest“ u mne významně podní-
til můj někdejší loučenský kolega Drobeček. Ač profesí 
lesák, uměl ze zvěřiny a  vepřového bůčku doslova vy-
kouzlit neskutečně chutné produkty.Jindřich, alias Dro-
beček, byl kromě toho schopen vyrobit také mimořádně 
lahodnou vepřovou tlačenku. Kromě vynikající chuti 
musela mít tato dobrota na řezu také správnou „kresbu“. 
I na tom si Jindra zakládal. Byl to právě on, kdo občas 
v dobrém rozmaru citoval moudrost o domácí zabijačce 
vepříka. Zněla takto: „Ze všech společenských událostí 
mám nejraději pohřeb prasete…“

vá řízení, chybí jim lidé i stroje a čas 
běží. To je ideální pro kůrovce, ale 
katastrofa pro lesy. 

Navíc se v  důsledku transforma-
ce lesního hospodářství rázem stali 
bývalí venkovní pracovníci někdejší 
organizace Státní lesy lidmi třetí ka-
tegorie, jejich profesní čest byla rá-
zem tatam. Když jsem dříve chodil 
po lese ve funkci polesného, byl jsem 
sice malý pán, ale pán. Velkou měrou 
jsem si mohl dopřát samostatného 
rozhodování. Moje tehdejší pracov-
ní zařazení mi umožňovalo rychle 
a pohotově řešit provozní problémy. 
Když jsem kupříkladu během večer-
ní čekané na zvěř narazil na ohnisko 
stromů nalétnutých kůrovcem, hned 
příští den ráno se tam už začalo ká-
cet. Vytěžené kmeny byly následně 
asanovány, vyklizeny z  lesních po-
rostů a  odvezeny odběrateli v  době 
co nejkratší. To je dnes nereálné. 

Inu, bez ekonomického nazírání 
lesnického hospodaření bychom se 
v současné době už neobešli, nesmí-
me se však diktátu peněz a zdůraz-

nění okamžitého zisku bez rozmyslu 
podřídit ve všem. To už pak zavání 
jakýmsi „zvráceným náboženstvím“ 
zahrnujícím kult zlatého telete. To, 
že tento druh ekonomického mod-
lářství k ničemu dobrému nepovede, 
začínají pociťovat současní lesníci 
ve stále větší míře.

Hodně píšete o myslivosti. Řada 
lidí ale ani myslivcům nemůže při-
jít na jméno. Jsou opravdu něčím 
přínosní pro naši přírodu? 

Kdysi u nás žily velké šelmy, kte-
ré dokázaly regulovat přemnožení 
býložravé zvěře. Když je člověk vy-
hubil, měl nastoupit na jejich místo 
jako jakýsi náhradní predátor. Jenže 
to se nestalo. Lidé ani zdaleka ne-
disponují tak citlivými smysly, ja-
kými je vybaven například vlk. Tato 
šelma už při prvním kontaktu roz-
pozná nemocnou zvěř. Tak je tomu 
ještě dlouho před tím, než je mys-
livec schopen na ní tyto změny je-
jich zdravotního stavu postřehnout. 
Tyto schopnosti nemá, příroda mu 

je zkrátka nedala. 
Pán tvorstva si náhradou za to, 

co mu příroda odepřela, opatřil 
pušku. Na této planetě od pradáv-
na platí, že všechno souvisí se vším. 
Když k  neschopnosti řádného hos-
podaření se zvěří přičteme nedo-
statek pokory a  naopak nadbytek 
přemoudřelosti v oblasti lesnického 
hospodaření, pak se nemůžeme di-
vit tomu, že naše lesy v současnosti 
skýtají obraz totální pohromy. Silně 
mi to připomíná pohádku „Císařovy 
nové šaty“…

Je nabíledni, že v absurdním svě-
tě toliko blázni jsou normální. Ne-
zbývá nám, nežli doufat, že se v naší 
současné společnosti ještě najde 
síla, která bude schopna nepřízni-
vou situaci v lesnictví zvrátit. Zdá se 
však, že by impuls k  takovému ob-
ratu musel začít významnými celo-
společenskými změnami a následně 
obnovením organizace Státní lesy, 
která se v minulosti osvědčila…

Pro časopis Myslivost
Petr Křižák

Život v obci Loučná nad Desnou, ležící na úpatí ma-
sivu Mravenečníku, měl svá specifika. K těm lepším pa-
třilo nádherné okolí a snadná dosažitelnost myslivecké-
ho vyžití, k těm horším naopak charakter bydlení v pa-
neláku. Kromě nedostatku soukromí mi to vadilo také 
v případě, kdy jsem dostal chuť na vlastnoručně vyuze-
né zvěřinové klobásky nebo vepřový bůček. V nouzi se 
tyto nesnáze sice daly řešit náhradním způsobem, ale už 
to nebylo ono. Probíhala-li tato potravinářská výrobní 
operace u někoho z okruhu mých známých, musel jsem 
svoje uzenářské požadavky a praktiky pochopitelně při-
způsobit daným podmínkám a možnostem.

Zásadní změnu v těchto věcech přineslo až moje pře-
stěhování na Vysočinu, do osady Koníkov. Bydlení v re-
konstruované myslivně pocházející z r. 1909 tu navazo-
valo na široké možnosti poskytované tzv. hospodářským 
zázemím budovy. A nejen to. Se svým zaměstnavatelem 
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jsem uzavřel nájemní smlouvu, která mne opravňovala 
k  užívání pozemku, ležícího hned přes silnici, naproti 
fořtovně. 

Jednalo se o bývalou ornou půdu, jejíž svrchní vrstva 
byla v  té době prorostlá silnou pokrývkou drnu. Pře-
měnit takovou plochu do původního stavu nebylo ani 
zdaleka snadné, ale uskutečnění tohoto úkolu se mi vy-
platilo. Nyní jsem mohl hospodařit na svém záhumen-
ku, a  to mi umožňovalo vypěstovat si vlastní zeměděl-
ské produkty. Měl jsem teď dostatek brambor i krmného 
ječmene, což je pro chov pašíka to podstatné.

Brávkovi jsem mohl poskytnout i luxusní ubytování 
vybavené „živočišným topením“. Jeho chlívek byl totiž 
umístěn ve stáji pro koně. Ta byla původně projektová-
na pro čtyři valachy. Už můj předchůdce tu však zrušil 
jedno z okrajových stání a vybudoval si tu kotec pro ču-
níka. „Vytápění“ prasečího chlívku tu zajišťovali tři těžcí 
tažní koně. Plynné zplodiny jejich zažívání dostatečně 
zvyšovaly teplotu ve stáji, včetně prostoru pro vepříka. 
Ten na oplátku stejným způsobem „zahříval“ prostor 
konírny i  pro ně. Když se tahouni v  zimě vracívali po 
práci v lese zpocení a promrzlí do své „ubytovny“, přišel 
jim prostor částečně vyhřátý naším prasátkem zaručeně 
vhod. 

Při nákupu selat jsem zřejmě míval šťastnou ruku, 
protože pokaždé dobře prospívala a žádné nám neuhy-
nulo. Ke koloritu venkovského bydlení pochopitelně pa-
třilo i každodenní poklízení domácího zvířectva. Každý 
náš brávek se tradičně jmenoval Vašík a během krmení 
mi vždy poskytoval dostatek zábavy. Jeho kotec bezpro-
středně sousedil s okrajovým stáním pro nejbližšího va-
lacha. Hrazení chlívku zhotovené z  fošen nebylo příliš 
vysoké, takže jsem oba sousedy často přistihl při tom, 
jak se „líbali“. Nejbližší kůň díky svému dlouhému krku 
snadno natáhl hlavu v  ústrety čuníkovi. Ten už byl za 
účelem miliskování připraven v sousedícím rohu svého 
kotce. Stál přitom na zadních a snažil se svým rypáčkem 
co nejvíce přiblížit k valachovu sametovému pysku.

Legrační bylo i samotné poklízení vepříka. Pokaždé 
na můj příchod netrpělivě vyčkával a  přitom vřískal. 
A  což teprve, když jsem otevřel vrátka chlívku. Vždy 
jsem tohoto čtyřnohého strávníka pozdravil jménem 
a halasně mu oznámil, že nadchází výdej stravy. Ener-
gicky pobíhal po podlaze kotce tam a zase zpátky a hla-
sitým ječením mi dával najevo svoji nedočkavost. Sna-
žil jsem se ho konejšit slovy: „Ale Vašíku, pašíku, nesu 
ti dobroty, nelítej tolik…, už se dočkáš, už dostaneš…, 
uklidni se pěkně, nooo…“ Musel jsem si přitom poka-
ždé dávat dobrý pozor, aby mne tento rozkurážený brá-
vek nesrazil do hnoje na podlaze kotce.

Přátelství s prasátkem končívalo ve všech případech 
stejným způsobem. Bylo to pokaždé mojí zradou. Vždy 
jsem si přitom připadal jako biblický Jidáš. Termín za-
bijačky byl závazný. Den před stanoveným datem už 
„odsouzenec“ pochopitelně nedostal nažrat. Ženské 

osazenstvo naší domácnosti usilovně uklízelo, chystalo 
koření a  dělalo všechno pro to, aby nadcházející akce 
měla zdárný průběh.

A  bylo tu ráno. Přijel k  nám řezník, podíval se na 
prase a na prostor, kde bude tělo zabitého čuníka zavě-
šeno k vychladnutí. Pokud byl se vším spokojen, dal se 
do díla. Vepříkovi jsme navlékli na rypák a přední nohu 
smyčku provazu a pomohli mu z chlívku na dvůr. Oby-
čejně jsem tu měl k ruce ještě souseda Rosťu, který nám 
pak asistoval po celou dobu významného dne.   

Pozvaný člen řeznického cechu si vzal přichystaný ja-
teční přístroj a na zasněženém dvorku myslivny brávka 
omráčil. Následně ho ve spolupráci s pomocníky povalil 
na zem a zapíchl. Pověřená osoba přitom chytala prýš-
tící krev do připravené nádoby a nepřetržitě ji míchala 
kvedlačkou, aby se nesrazila. 

Pak bylo zapotřebí zabitého pašíka spojenými silami 
zvednout a položit na připravenou dřevěnou konstruk-
ci. Následně nastoupilo odstranění štětin pomocí zvlášt-
ní škrabky. Byla z plechu, měla tvar jakéhosi kornoutu 
s ostrými okraji na své širší straně a říkalo se jí zvonek. 
Oškrabání celého prasete proběhlo postupně po ploš-
kách. Jednotlivá místa na jeho těle, určená k odstranění 
štětin byla připravována posypáním kalafunou (na prá-
šek umletá smola z borovice), která byla vzápětí polita 
vřelou vodou. Tak došlo k  jejich vzájemnému spojení 
a  následně šly dobře odstranit. Tímto způsobem byly 
oškrabány na celém brávkově těle. 

Pokračování spočívalo v oddělení prasečí hlavy. Tělo 
oškrábaného vepře bylo poté zapotřebí odnést do bývalé 
prádelny. Tady mu byla mezi zadní nohy upevněna tak-
zvaná rozporka a pak následovalo jeho zvedání pomocí 
zvedacího zařízení. Bezhlavý trup byl pak zvednut co 
nejvýše a zavěšen na mohutný ocelový hák upevněný do 
stropu. Řezník nyní mohl ve své práci pokračovat.     

Následovalo vykuchání čuníka, šlemování střev, vaře-
ní ovaru a další související práce. Během těchto činností 
zúčastnění popíjeli pivo, vykládali si vtípky a  panova-
la mezi nimi přátelská nálada. Nejednalo se tu o  pou-
hé samozásobení majitele vepřovým masem a masnými 
výrobky. Významná byla také společenská role zabijač-
ky. Šlo tu přece rovněž o setkání se členy příbuzenstva 
a sousedy, kteří při ní vykonávali pomocné práce. 

Po skončené akci spojené se zabitím vepříka jsem 
na několik dní naložil bůčky a špek do speciálního čes-
nekového láku, který měl plnit i  funkci prosolení. Po-
chopitelně obsahoval i  další ingredience, jakými byly 
výluhy z rozdrceného nového koření, pepře a na jemné 
proužky nastříhaného bobkového listu. Samozřejmostí 
bylo uzení švestkovým dřevem při přesně dodržovaném 
režimu topení v udírně. Na závěr tohoto dvanáctihodi-
nového rituálu přišla pochopitelně na řadu ochutnávka 
teplých uzenářských výrobků, zapíjených vychlazeným 
pivem. Nikdo z pozvaných se nedivil, že mi chutná a že 
na posezení sám spořádám půlkilový kus uzeného bůč-
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ku. K soustům jsem přikusoval chléb, ale tím jsem spíše 
šetřil. 

Vychlazené masné výrobky jsem měl příštího dne 
uložit do velkého mrazicího boxu, ale nespěchal jsem 
s tím. A tak ochutnávka pokračovala i nazítří. Toto po-
čínání se pochopitelně nemohlo líbit mé manželce. Ale 
co jsem měl dělat, když ten bůček se přímo rozplýval na 
jazyku a měl tak lahodnou chuť…?

***
Když po letech zpětně hodnotím všechno to, co mne 

v  životě potkalo, musím přiznat, že místo, kde jsem na 
Vysočině působil, mi hodně dalo. Konečně jsem tu dostal 
vytouženou možnost realizovat se nejen v oboru praktic-
kého lesnictví spojeného s mysliveckou kynologií, jak ho 
zažili ještě naši dědové. Bylo mi dáno poznat zblízka i ne-
lehký život lidí, žijících v malé osadě, kterou jako by ně-
kdo vystřihl z Ladových obrázků zachycujících život na 
vesnici ke konci devatenáctého století. Nikoli bez příčiny 
se říká, že v tomto kraji půda rodí kamení. 

To, co zdejším lidem nedávala chudá půda, bylo na 
druhé straně vyváženo jejich úžasnou mezilidskou soli-
daritou. Naprosto běžná tu byla vzájemná výpomoc. Při 

podzimním vyorávání brambor automaticky přiložili 
své ruce k dílu i sousedé se svými většími dětmi.Každý 
měl s sebou proutěný koš a pomáhal sbírat zemáky. Po-
kud to počasí umožnilo, po práci se posedělo na mezi, 
podávala se svačina s  horkým čajem a  nikdy přitom 
nechyběla ani sklenička „něčeho ostřejšího“. S tak svor-
nými vztahy, jaké tehdy existovaly mezi lidmi žijícími 
v okolí mého tehdejšího působiště, jsem se u nás v jiném 
regionu nesetkal.

Uvnitř sousedské komunity tu kromě vzájemné po-
moci fungovaly i zažité zvyky vzájemného obdarovává-
ní. V okolí se kupříkladu tradičně praktikovalo, že zdejší 
starousedlík, který zabil prase, neopomněl svým nejbliž-
ším sousedům poslat výslužku. Ti mu ji samozřejmě při 
nejbližší příležitosti oplatili. 

Léta strávená v koníkovské myslivně patří bezesporu 
k tomu nejlepšímu, co jsem v životě prožil. Zřejmě jsem 
to tak měl zapsáno v Knize svého osudu. Vždyť i v tomto 
případě bezesporu platí, že co Bůh činí, dobře činí. Do 
zmíněného životního příběhu asi patřily i  moje před-
chozí potulky světem. Mělo k  nim dojít zřejmě proto, 
abych si pak svého dobrého bydla dostatečně vážil… 

Pavel Sztwiertnia
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Ochotnický divadelní spolek Vířina

uvádí  komedii Karla Poláčka

VŠE PRO FIRMU
aneb

OTEC SVÉHO SYNA
Kdy: v sobotu 17. 10. 2020 v 18:00 hod.

Kde:  Sokolovna Jimramov

Vstupné:  dospělí 60 Kč
                  děti       30 Kč

Srdečně zve Kulturní komise Městyse Jimramov.
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