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Jimramovský zpravodaj
Jimramovský zpravodaj

2/2019

Zápis č. 1/2019
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 14. 2. 2019 v budově radnice v Jimramově

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďu-
riš Milan, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka, Josef, 
Just Jiří, Pachovská Dana, Ing. Petr Jan, Petrásová 
Renata, Sedláková Petra, Vojta Petr.         (11)

Omluveni: Hrdlička Radek, Mgr. Křížová Věra, Ing. Lo-
rencová Ivana, Procházka Libor           (4)

Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Za-
stupitelstvo je usnášeníschopné. 

1. Schválení programu jednání
Program jednání byl rozšířen o následující body:
-  Dešťová kanalizace Ubušín
-  Dohoda o narovnání sporných práv a povinností
-  Nákup pozemků
-  Projekt na doplnění jednotky Kalového hospodář-

ství na ČOV
-  Žádost o provedení terénních úprav
-  Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace        13-0-0

Program jednání byl doplněn o výše uvedené body 
a bylo upraveno pořadí projednávání.
1. Schválení programu jednání 
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Rekonstrukce a přístavba sokolovny
4. Oprava domu Jimramov, Náměstí Jana Karafiáta 71
5. Oprava kapličky v Trhonicích
6. Oprava památek místního významu
7. Projekt elektro na vodovod v Jimramově

8. Poskytnutí daru
9. Žádost o opravu obecní cesty v Sedlištích
10. Smlouva o poskytnutí dotace na sociální služby
11. Dešťová kanalizace Ubušín
12. Dohoda o narovnání sporných práv a povinností
13. Nákup pozemků
14. Projekt na doplnění jednotky Kalového hospodář-

ství na ČOV
15. Žádost o provedení terénních úprav
16. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
17. Rozpočtové opatření č. 1
18. Různé                                                                   11-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Zdeněk 
Bureš a paní Petra Sedláková.           9-0-2 
(Bureš Zdeněk, Sedláková Petra)

3. Rekonstrukce a přístavba sokolovny
Zastupitelé byli seznámeni s položkovým rozpočtem 
stavby týkající se rekonstrukce a přístavby sokolovny 
v Jimramově. Rozpočtové náklady činí 19.003.544,-Kč.   

Na tuto akci je možné získat dotaci z ministerstva pro 
místní rozvoj, maximální výše dotace je 70 % způso-
bilých nákladů, nejvýše však 10.000.000,-Kč.   Žádost 
o dotaci je možno podat do 28. 2. 2019. Zastupitelé roz-
hodli o podání žádosti o dotaci a souhlasí se spolufi-
nancováním projektu.      11-0-0
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4. Oprava domu Jimramov, Náměstí Jana Karafiáta 71
Oprava domu Jimramov, Náměstí Jana Karafiáta 71 je 
rozdělena do etap:
-  1. etapa zahrnuje opravu střechy a střešních oken. 

Rozpočtové náklady činí 1.631.000,-Kč včetně DPH.
-  2. etapa zahrnuje opravu 6 bytů včetně výměny všech 

oken, kromě střešních. Rozpočet na celkovou 2. eta-
pu se zpracovává. Z 2. etapy byla přednostně zpraco-
vána výměna oken, na kterou lze žádat dotaci z Kraje 
Vysočina.  Maximální výše finančních prostředků 
poskytnutých na jeden projekt je 350.000,-Kč, mi-
nimální podíl příjemce je 50 % celkových nákladů 
projektu. Zastupitelé rozhodli o podání žádosti o do-
taci z Kraje Vysočina na výměnu oken v částce cca 
700.000,-Kč včetně DPH.                                  11-0-0 

-  3. etapa se připravuje. Zahrnuje rekonstrukci vstu-
pu, schodiště, opravu fasády. 

5. Oprava kapličky v Trhonicích
Je zpracována restaurátorská zpráva o restaurátorském 
průzkumu omítkových vrstev vnějšího pláště kapličky 
v Trhonicích. Dále je zpracován variantní návrh opra-
vy kapličky. Nyní se čeká na závazné stanovisko NPÚ, 
aby mohl být vypracován položkový rozpočet. Následně 
lze požádat o dotaci z ministerstva kultury na podporu 
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s roz-
šířenou působností. Lze získat dotaci ve výši max. 80 
%, nejvýše 100.000,-Kč. Zastupitelé rozhodli o podání 
dotace na opravu kapličky, pokud výše dotace bude činit 
alespoň 50 % z celkových nákladů.                          11-0-0

6. Opravy památek místního významu
Pan starosta informoval o možnosti podat žádost o do-
taci na obnovu památek místního významu. Restaurá-
torský záměr je zpracován na 4 kamenné kříže: 
-  kamenný kříž na Javorské cestě v Jimramově. Rozpo-

čet na restaurování kříže je 90.000,-Kč.
-  kamenný kříž na katolickém hřbitově v Jimramově. 

Rozpočet na restaurování je 60.000,-Kč.
-  kamenný kříž v Ochozi v Jimramově.  Rozpočet na 

restaurování je 80.000,-Kč.
-  kamenný kříž v Horce v Jimramově. Rozpočet na re-

staurování je 80.000,-Kč.
Celkové restaurátorské náklady činí 310.000,-Kč.  
Maximální výše dotace je 70 % uznatelných nákladů.  
Zastupitelé rozhodli o podání žádosti o dotaci a spolu-
financování projektu.                                               11-0-0

7. Projekt elektro na vodovod v Jimramově
Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou firmy ELPREMO  
spol. s.r.o., Olomouc,  na zpracování projektové doku-
mentace elektro ve stupni dokumentace pro provádění 
stavby na akci
„ Posílení vodních zdrojů a zkapacitnění vodovodu v Ji-
mramově“. Celková cena činí 

183.000,-Kč bez DPH. Termín zpracování je do 
31. 5. 2019. Tento projekt je zapotřebí k žádosti o dotaci 
na rekonstrukci vodovodu. Zastupitelé rozhodli objed-
nat u firmy ELPREMO spol. s.r.o. zpracování projektové 
dokumentace za cenu 183.000,-Kč bez DPH.        11-0-0    

8. Poskytnutí daru
Rada na svém zasedání dne 16. 1. 2019 projednala žádost 
Mgr. Jaroslava Jóna, osobního trenéra Lady Vondrové, 
o poskytnutí podpory na zabezpečení sportovní přípravy 
atletky Lady Vondrové. Byla zároveň podána informa-
ce o přípravě Lady a také o plánech a cílech na rok 2019. 
Hlavním cílem halové sezóny bude splnění výkonnostního 
limitu na 400 m pro účast na mistrovství Evropy, které se 
uskuteční ve Skotsku (1. - 3. 3. 2019), a samozřejmě uspět 
na mistrovství ČR mužů a žen v polovině února. Pro let-
ní sezónu je hlavním cílem nominovat se a uspět na mis-
trovství Evropy juniorů do 22 let, které bude v polovině 
července ve Švédsku a pak získat medaile na mistrovstvích 
ČR dospělých a juniorů do 22 let. Bojovat bude i o účast 
na mistrovství světa v Kataru (říjen 2019). Rada navrhla 
poskytnout dar ve výši 30.000,-Kč. Zastupitelé návrh rady 
akceptovali a rozhodli poskytnout Ladě Vondrové dar ve 
výši 30.000,-Kč.                                                                11-0-0  

9. Žádost o opravu obecní cesty v Sedlištích
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o opravu  – vyasfal-
tování obecní cesty v Sedlištích a to k domům  č. p. 38 
a č. p. 19 na pozemcích 56/1 a 54/4 v k. ú. Sedliště u Ji-
mramova. Důvodem žádosti je stálé navážení drobného 
štěrku, kamení a písku. V zimě, kdy se vyhrnuje sníh, už 
po několikáté byl zničen poklop na kanalizaci a v letních 
měsících při zvýšení vodních toků dochází k vymílání 
cesty. V Sedlištích je nutné ještě opravit sjezd k č. p. 2 
a k č. p. 51 na obecním pozemku p. č. 875/10.  Na opravy 
bude vypracována zjednodušená projektová dokumenta-
ce, aby bylo možné požadované práce nacenit.  

10. Smlouva o poskytnutí dotace na sociální služby
Zastupitelé projednali Smlouvu o poskytnutí dotace 
(Příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu) mezi Krajem Vysoči-
na a Městysem Jimramov. Účelem této smlouvy je po-
skytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na 
financování provozních nákladů sociálních služeb.  Do-
tace je poskytnuta jako příspěvek na vyrovnávací platbu 
za poskytování služby obecného hospodářského zájmu. 
Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platbu 
činí 485.000,-Kč (výše dotace z MPSV  je 436.000,-Kč, 
výše dotace Kraje je 49.000,-Kč). Zastupitelé rozhodli 
o přijetí dotace a o uzavření Smlouvy o poskytnutí do-
tace na sociální služby.                                                     11-0-0   

11. Dešťová kanalizace Ubušín
Krajská správa a údržba silnic připravuje opravu sil-
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nice II/375 v Ubušíně. Součástí nově zpracované pro-
jektové dokumentace je i návrh nové dešťové kanalizace, 
která řeší odvodnění silnice a přilehlých nemovitostí. Dle 
návrhu KSÚSV by se měl Městys Jimramov dle rozpočtu 
podílet na vybudování nové dešťové kanalizace částkou 
2.469.000,-Kč + DPH. Zároveň KSÚSV žádá Městys Ji-
mramov o schválení předložené projektové dokumentace. 
Vzhledem k tomu, že částka za novou kanalizaci je pro 
Městys Jimramov značně vysoká a zároveň tato kanalizace 
neumožní připojení odpadních vod ze septiků z přilehlých 
nemovitostí, je požadováno pozdržet schválení projekto-
vé dokumentace do doby, než bude zpracována Studie na 
odkanalizování Ubušína. Zastupitelé pověřili starostu, aby 
zjistil termín vypracování studie a dále jednal s investorem 
této akce tj. KSÚSV.                                                                11-0-0  

12. Dohoda o narovnání sporných práv a povinností
Zastupitelé projednali Dohodou o narovnání sporných 
práv a povinností mezi ALPINE Bau CZ a.s., (zhotovitel), 
Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou 
organizací (objednatel 1) a Městysem Jimramov (objed-
natel 2). Dohoda se týká ukončení vzájemné spolupráce, 
aby mohlo být přistoupeno k výběru nového dodavatele 
stavby „II/357 Jimramov – most ev. č. 357-020“.
Zastupitelé rozhodli o uzavření Dohody o narovnání spor-
ných práv a povinností.               11-0-0

13. Nákup pozemků 
a) Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou Lesů České re-
publiky, s. p. na prodej pozemku p. č. 115 v k. ú. Jimramov, 
ostatní plocha, o výměře 41 m2.  Pozemek je ve vlastnictví 
ČR, s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p. Jedná se o po-
zemek, na kterém se nachází chodník.  Navržená prodejní 
cena činí 3.600,-Kč bez DPH, což je 87,80 Kč/ m2.  Zastu-
pitelé rozhodli o koupi pozemku p. č. 115 v k. ú. Jimramov 
o výměře 41 m2 za cenu 3.600,-Kč bez DPH od 
Lesů ČR, s. p.                                                                   11-0-0

b) Zastupitelé rozhodli o koupi pozemku p. č. 42, trvalý 
travní porost, o výměře 138 m2 v k. ú. Jimramov, který 
bude použit na protipovodňovou ochranu od Římskoka-
tolické farnosti Jimramov, Náměstí Jana Karafi áta 24, Ji-
mramov, za cenu 190,-Kč/m2. Celková cena kupovaného 
pozemku činí 26.220,-Kč.                                                    11-0-0 

14. Projekt na doplnění jednotky Kalového hospo-
dářství na ČOV
Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou fi rmy AQUA PRO-
CON, s.r.o. Brno, na provedení projektových prací pro hygi-
enizaci  čistírenských kalů doplněním jednotky Malého ka-
lového hospodářství na ČOV v Jimramově.  Cílem investice 
je návrh doplnění kalového hospodářství ČOV Jimramov 
o  jednotku malého kalového hospodářství (MKH), která 
zajistí spolehlivou hygienizaci čistírenských kalů na kvalitní 
úroveň kategorie I podle vyhlášky č. 437/2016 Sb., o pod-

mínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, kte-
rá umožní jejich použití v zemědělství buď přímou aplikací, 
nebo prostřednictvím využití jako přísady do průmyslového 
kompostu. 

Předmětem nabídky je:
- zpracování dokumentace pro územní řízení včetně 
zajištění potřebných průzkumných prací (geodetické 
doměření, geologická rešerše, zjištění skutečného sta-
vu) a výkon inženýrské činnosti pro získání rozhodnutí 
o umístění stavby včetně zpracování potřebných příloh 
(majetkoprávní dokumentace, plán BOZP ).   
-zpracování projektové dokumentace pro stavební po-
volení včetně zpracování potřebných příloh (podrobný 
plán BOZP, projekt postupu výstavby) a výkon inženýr-
ské činnosti pro získání stavebního povolení. 
Navrhovanou stavbu tvoří tyto objekty a technologická 
zařízení:
- nový přijímací objekt pro dovážený kal
- nový reaktor MKH s příslušenstvím, umístěný ve 

venkovním prostoru areálu ČOV
- úprava stávajícího kalového hospodářství, doplnění 

zahuštění kalu, čerpací stanice a potrubní rozvody
- doplnění provozního rozvodu silnoproudu pro MKH
 Nabídková cena činí 858.000,-Kč bez DPH.  Zastupite-
lé vzali informaci na vědomí. Bude projednáno na příš-
tím zasedání ZM.

15. Žádost o provedení terénních úprav
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí občanů v Domkách 
v Jimramově o dokončení terénních úprav na místě za-
sypané bývalé kašny a vysypání okružní cesty kolem 
Domků jemnou drtí, která by nenarušovala pneumati-
ky osobních automobilů.
Zastupitelé požadují zpracovat projektovou dokumen-
taci na realizaci výše uvedených požadavků. Na základě 
toho pak bude dále jednáno. 

16. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
Zastupitelé projednali Dodatek č. 1 ke Smlouvě o po-
skytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a Obcí Jimramov. 
Tímto dodatkem se mění Smlouva (Stavební úpravy 
a nástavba hasičské zbrojnice v Jimramově) o poskytnutí 
dotace uzavřená dne 29. 8. 2018. Dodatkem se mění   ter-
mín  realizace  stavby do 30. 6. 2019 a doručení závěreč-
né zprávy Kraji Vysočina  do 31. 12. 2019.   Zastupitelé 
s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace souhla-
sí a rozhodli o jeho uzavření.               11-0-0        

17. Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opat-
ření č. 1, které je přílohou tohoto zápisu.               11-0-0

18. Různé
- Byla podána informace o možnosti podat žádost 
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o  dotaci na konání příměstských táborů. Žádost se 
podává prostřednictvím MAS Zubří země. 

-  Je vyhlášen dotační program „Naše škola 2019“ 
z Kraje Vysočina na podporu projektů v oblasti zkva-
litňování zázemí pro povinnou školní docházku.  
Maximální výše dotace na projekt je 120.000,-Kč, 
minimální podíl příjemce dotace je 50 % celkových 
nákladů projektu. Žádosti se podávají v termínu do 
22. 3. 2019. Na příští jednání ZM budou připraveny 
podklady pro rozhodnutí o podání žádosti o dotaci.

-  AZ-Medica Educa, s.r.o., nabízí kurz „Neodkladná 
první pomoc a resuscitace s použitím AED“ Kurz 
je v celkovém rozsahu 2 hodin ve dvou navazujících 

blocích rozdělených do dvou částí. Cena kurzu je 
400,-Kč/osoba.  

- Bude proveden průzkum mezi občany Trhonic za 
účelem zjištění zájmu o napojení na obecní vodovod.

- Zastupitelé byli seznámeni s informacemi od pro-
jektanta, které se týkaly prodloužení kanalizace ke 
KOOS a k truhlárně Sprint. 

-  Budou zahájeny práce na výběrovém řízení týkající 
se opravy místní komunikace v Trhonicích. 

- Kontejner na textil bude na přechodnou dobu pře-
místěn z Ubušína do Sedlišť. 

- Občané Ubušína požadují zabývat se opravou stře-
chy na domu č. p. 52 v Ubušíně. 

Zápis č. 2/2019
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 21. 3. 2019 v budově radnice v Jimramově.

Přítomni: Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, Hejtmánek Old-
řich, Ing. Homolka Josef, Just Jiří, Mgr. Křížová Věra, 
Ing. Lorencová Ivana, Pachovská Dana, Ing. Petr Jan, 
Sedláková Petra, Vojta Petr           (11)

Omluveni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Hrdlička Radek, 
Petrásová Renata, Procházka Libor               (4) 

Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Za-
stupitelstvo je usnášeníschopné. 

1. Schválení programu jednání
Program jednání byl rozšířen o následující body:
- Program regenerace MPZ

- Projekt II/375 Ubušín – průtah
- Zvonička Trhonice

Program jednání byl doplněn o výše uvedené body 
a bylo upraveno pořadí projednávání.
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Rekonstrukce hasičské zbrojnice
4. Pořízení nové sekačky
5. Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2018
6. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2018
7. Rekonstrukce WC v ZŠ Jimramov
8. Příměstský tábor
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9. Projekt na doplnění jednotky kalového hospodářství 
na ČOV

10. Program regenerace MPZ
11. Projekt II/375 Ubušín – průtah
12. Zvonička Trhonice
13. Různé                                 11-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Milan Ďu-
riš a paní Dana Pachovská.                9-0-2
 (Ďuriš Milan, Pachovská Dana)

3. Rekonstrukce hasičské zbrojnice
a) V současné době se dokončují práce v interiérech hasičské 

zbrojnice. Jakmile to počasí dovolí, bude pokračováno na 
dokončení fasády. Vzhledem k tomu, že stavební fi rma 
nesouhlasí s placením penále za nedodržení termínu re-
alizace, nebyl doposud uzavřen dodatek ke smlouvám na 
prodloužení termínu realizace. Nedodržení termínu fi rma 
zdůvodňuje vícepracemi, které byly na objektu hasičské 
zbrojnice provedeny, a rovněž úpravou vjezdu do hasičské 
zbrojnice a příjezdu k fotbalovému hřišti. Neuzavření do-
datku komplikuje čerpání dotací z ministerstva vnitra. Mi-
nisterstvo požaduje sdělit, zda a v jaké výši budou sankce 
uplatněny. V případě uplatnění sankcí nám budou kráceny 
dotace. Ing. Lorencová žádá zjistit u právníka, zda lze pro-
dloužit stavební fi rmě termín realizace bez uplatnění sank-
cí, aniž bychom se vystavili riziku napadení tohoto aktu 
dalšími fi rmami, které se výběrového řízení zúčastnily.

b)  Zastupitelé projednali cenovou nabídku od fi rmy Milan 
Švarc - Profi styl  na kuchyňské linky do bytu a dvou míst-
ností užívaných hasiči v hasičské zbrojnici v Jimramově. 
Celková cena nabídnutých 3 ks linek činí 298.897,-Kč + 
DPH.  Zastupitelé rozhodli o objednání 3 ks kuchyňských 
linek za celkovou cenu 298.897,-Kč + DPH u fi rmy Milan 
Švarc - Profi styl.          10-0-1

                                                                  (Sedláková Petra)
4. Pořízení nové sekačky
Starosta seznámil zastupitele se záměrem pořídit novou 
travní sekačku GRILLO model FD450 na údržbu veřej-
ných prostranství a sportovišť, která je vybavena výško-
vě vyklápěným zásobníkem, ze kterého lze posekanou 
trávu vyklápět přímo do přistavených kontejnerů. Cena 
sekačky je 312.500,-Kč bez DPH. Současně navrhl se-
kačku, kterou obec používá od roku 2010, trvale zapůj-
čit hasičům do Ubušína, kteří udržují veřejnou zeleň 
v Ubušíně.   Pan Vojta navrhuje pořídit sekačku od firmy 
SECO, která má obdobné technické parametry a pod-
statně nižší cenu. Vzhledem k tomu, že technické para-
metry od firmy SECO nebylo možné v danou chvíli pro-
věřit, bylo projednávání tohoto bodu ukončeno s tím, že 
městys zajistí nabídku sekačky od firmy SECO.   
5. Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2018
Zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2018 před-
nesla její předsedkyně paní Dana Pachovská. Paní Pa-
chovská informovala zastupitele o schůzi finančního 

výboru dne 27. 11. 2018, na které byli členové finanč-
ního výboru seznámeni s výsledkem čerpání rozpočtu 
k 31. 10. 2018 a navrhli sestavení rozpočtu Městyse Ji-
mramov na rok 2019.  Po projednání jednotlivých roz-
počtových položek byl předán zastupitelům. Dále byl 
projednán návrh rozpočtového výhledu Městyse Jimra-
mov na roky 2020 – 2022. Zastupitelstvo schválilo zprá-
vu o činnosti finančního výboru za rok 2018         10-0-1 

(Pachovská Dana) 

6. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2018
Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2018 před-
nesl jeho předseda pan Petr Vojta. Přítomné zastupite-
le informoval o kontrole hospodaření Základní ško-
ly a  Mateřské školy Jimramov za rok 2018 konané dne 
27. 12. 2018. Bylo kontrolováno čerpání neinvestičních 
prostředků. Z kontroly vyplynulo, že škola hospodaření 
věnuje patřičnou pozornost, fi n. prostředky  jsou využity 
hospodárně, výsledky hospodaření lze hodnotit kladně. 
Dále byla podána informace o kontrole ze dne 19. 9. 2018 
ohledně  plnění usnesení zastupitelstva městyse  ze dne 
12. 7. 2018 týkající se  podzemních kontejnerů  a  ne-
bezpečí úrazu dětí z důvodu velké hloubky kontejnerů. 
Vedení obce bylo pověřeno jednáním s výrobcem.
Závěr: Starosta městyse jednal s dodavatelskou firmou 
a vznesl dotaz na bezpečnost kontejnerů. Výrobce sdě-
lil, že kontejnery jsou standardně vyráběny v daném 
provedení dle atestu. Výrobce doporučil pořídit polepy 
s bezpečnostními symboly.  Polepy s bezpečnostními 
symboly byly pořízeny a nalepeny na kontejnery.
Zastupitelé schválili zprávu o činnosti kontrolního vý-
boru za rok 2018.                            10-0-1 
                                                                         (Vojta Petr)        

7. Rekonstrukce WC v ZŠ Jimramov
Zastupitelé projednali grantový program „Naše škola 2019“ 
z Kraje Vysočina na podporu projektů v oblasti zkvalitňo-
vání zázemí pro povinnou školní docházku. Účelem po-
skytovaných fi nančních prostředků je zajistit odpovídající 
zázemí pro povinnou školní docházku na území Kraje Vy-
sočina tak, aby odpovídalo hygienickým, bezpečnostním 
a prostorovým podmínkám v souvislosti s aktuálním de-
mografi ckým vývojem v oblasti počtu žáků školního věku. 
K naplňování účelu programu je jednou z podporovaných 
aktivit i technické zhodnocení, oprava nebo dovybavení so-
ciálního zařízení v budově základní školy.   
Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskyt-
nutí dotace na jeden projekt je 30.000,-Kč, maximální 
výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 120.000, Kč. 
V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pou-
ze jeden projekt.  Minimální podíl příjemce dotace je 50 % 
celkových nákladů projektu.  Projekt musí být ukončen nej-
později do 30. 9. 2020. Termín pro podání žádosti o dotaci je 
do 22. 3. 2019.  Zastupitelé rozhodli podat žádost na rekon-
strukci WC v 2. patře budovy 2. stupně ZŠ. Celkové náklady 
na projekt dle vypracovaného rozpočtu činí 1.072.814,-Kč 
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včetně DPH, požadovaná dotace je 120.000,-Kč, spoluúčast 
žadatele 952.814,-Kč.                                                                11-0-0
 
8. Příměstský tábor
Zastupitelé městyse projednali možnost podání žádos-
ti o  dotaci přes MAS Zubří země na příměstský tábor 
v Jimramově. V případě úspěchu budou podporová-
ny příměstské tábory v období prázdnin v letech 2019 
- 2021. Minimální částka, o kterou je možné žádat, je 
400.000,- Kč, spoluúčast obce je 5 %.  Z případné dotace 
nemůže být podporováno stravování přihlášených dětí. 
Zastupitelé rozhodli o podání žádosti a případném uhra-
zení vlastního podílu ve výši 5 % rozpočtu.               11-0-0
 
9. Projekt na doplnění jednotky kalového hospodář-

ství na ČOV
Zastupitelé projednali grantový program „Čistá voda 
2019“ z Kraje Vysočina na podporu zpracování pro-
jektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou 
vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany 
před povodněmi nebo suchem. Jedním z účelů posky-
tovaných finančních prostředků je přispět ke zvýšení 
podílu čištěných odpadních vod z komunálních zdrojů 
a snížení množství znečištění vypouštěného do povr-
chových nebo podzemních vod.  Minimální výše dota-
ce požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden 
projekt je 20.000,-Kč, maximální výše dotace poskyt-
nuté na jeden projekt je 300.000,-Kč. V rámci jedno-
ho kola Programu může žadatel v případě obce podat 
pouze jeden projekt v každém podprogramu. Minimál-
ní podíl příjemce dotace je 40 % celkových nákladů 
projektu. Žádosti o dotaci se podávají do 25. 3. 2019. 
Zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci na Projekt 
řešící zpracování projektové dokumentace na doplně-
ní jednotky malého kalového hospodářství na ČOV 
Jimramov pro územní řízení.  Celkové náklady na 
projekt jsou 323.000,-Kč, požadovaná výše dotace je 
193.000,-Kč, vlastní podíl je 130.000,-Kč.  Realizace 
projektu je od 6/2019 do 9/2020.         11-0-0  

10. Program regenerace MPZ
Na základě rozpisu státní finanční podpory v programu 
regenerace MPR a MPZ ministerstva kultury byla schvá-
lena pro Městys Jimramov dotace ve výši 200.000,- Kč 
pro poskytnutí příspěvků na obnovu nemovitých kul-
turních památek.
Zastupitelstvo rozdělilo přislíbenou dotaci následujícím 
způsobem:
a) Ing. Dana Kovářová, Náměstí Jana Karafiáta 10, na 

obnovu omítek a nový nátěr fasád hlavní budovy 
i hospodářských částí měšťanského domu č. p. 10 na 
Náměstí Jana Karafiáta v Jimramově obdrží částku 
68.000,-Kč.                                                          11-0-0

b) Městys Jimramov, Náměstí Jana Karafiáta 39, na 
opravu střechy měšťanského domu č. p. 71 na Ná-

městí Jana Karafiáta v Jimramově obdrží částku 
132.000, Kč.                                                        11-0-0 

Zastupitelé rozhodli podat žádost na ministerstvo kul-
tury o navýšení dotace pro Městys Jimramov na opravu 
střechy domu Jimramov, Náměstí Jana Karafiáta 71 do 
výše 50 % uznatelných nákladů  z rezervního fondu.  
      11-0-0
11. Projekt II/375 Ubušín – průtah
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny žádá o schválení 
projektové dokumentace na akci „II/375 Ubušín – prů-
tah, aby se mohla vypořádat s projektantem. Zastupitelé 
schválili projektovou dokumentaci akce „II/375 Ubušín 
– průtah ve stupni pro územní řízení a stavební povo-
lení. Souhlas se stavbou bude vydán až po dořešení fi-
nancování dešťové kanalizace, která je součástí projektu 
a po dořešení odkanalizování Ubušína.                 11-0-0

12. Zvonička Trhonice
Zastupitelé byli seznámeni s cenovými náklady na ob-
novu vnějšího pláště (omítek, štukových prvků, malby) 
a malby (obrazu) ve štukovém rámu zvonice Panny Ma-
rie v Trhonicích: 
-  restaurátorské práce od pana Karla Rossího činí 

125.000,-Kč. 
-  oprava fasády od  pana Jaroslava Macha činí 

130.680, Kč
Celkové náklady na obnovu zvoničky v Trhonicích činí 
255.680,-Kč 
Zastupitelé rozhodli o uzavření smluv o dílo s panem 
Karlem Rossím a panem Jaroslavem Machem.       11-0-0                       

Různé:
- Ing. Lorencová vznesla dotaz ohledně protipovodňového 

opatření v Jimramově – v jaké fázi  se nachází příprava pro-
tipovodňových opatření. V současné době je ve fázi výkupu 
pozemků a dokončení vypracování zbývajících GP. 

- Pan Vojta vznesl dotaz, kdo bydlí v obecních nájemních by-
tech a jaké podmínky musí plnit uchazeči o sociální byty. 

-  Z řad občanů byl vznesen požadavek doplnit svodidla 
k točně na ulici Zahradní. 

Žádáme občany o důkladné třídění odpadu  –  nápojové 
kartony nepatří do papíru, ale patří do plastů, opakovaně 
dochází k míchání různých komodit.
Plastové lahve je nutné slisovat, alespoň sešlapávat z dů-
vodu úspory místa v kontejneru. 
Stejně tak papírový odpad – krabice sešlapat nebo roz-
ložit. Též apelujeme na občany, kteří vhazují komunální 
odpad do nádob na tříděný odpad a tím ho znehodnocu-
jí. Tento odpad se pak musí odvézt jako komunální od-
pad, což se nám všem prodražuje.
Nekvalitním tříděním dochází k navýšení svozu odpadu 
a tím bude následně ovlivněna výše poplatku pro občany.  

Pavel Kaša, technik
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Aktuální informace o dění v naší obci teď 
nově  i ve vašem mobilním telefonu

Městys Jimramov se zapojil do projektu „ Česká Obec“
Česká Obec je projekt, mobilní aplikace a jednotné místo, na 
kterém občané nejen v Jimramově získají rychlé a aktuální in-
formace o událostech ve svém okolí, tj. nejen o své městské 
části, ale např. i o jiných městských částech, obcích a městech, 
kde se právě nacházejí a tráví volný čas, kde mají svou chalupu, 
nebo jen o obci, která je zajímá.  

Zeptali jsme se proto projektového manažera České 
Obce pana Davida Jedlinského, čím je tato mobilní ap-
likace zajímavá?
Jak se říká, v jednoduchosti je síla, a právě to je pořekadlo, které 
naši aplikaci vystihuje, ačkoli je to moderní, přehledný a praktic-
ký komunikátor mezi vaší obcí a uživatelem aplikace.

A k čemu aplikace občanům slouží?
Jak jste byli doposud zvyklí dostávat informace z vaší radnice? … 
sms zprávou, e-mailem, nebo jste prostě ve své volné chvíli navští-
vili webové stránky a posléze se dověděli, že se např. událo něco, 
co jste potřebovali vědět o dvě hodiny dříve, nebo si případně po-
třebujete nové informace poznamenat do svého kalendáře, abyste 
na ně nezapomněli. A právě mobilní aplikace Česká Obec, kterou 
vaše městská část využívá, je přímo propojena s vaší radnicí, která 
vás tak může o dění ve vaší městské části informovat okamžitě. 
Aplikace navíc pracuje s obrázky, videi, textem, externími odka-
zy, najdete tu důležité kontakty na vaši obec a zároveň aplikace 
pracuje i s kalendářem ve vašem mobilním telefonu, takže si např. 
upoutávky na kulturní akce můžete do kalendáře přímo ukládat.

A kromě toho, co jste zmínil, v čem je mobilní aplikace je-
dinečná?
Máte možnost sledovat nejen jednotlivé městské části, ale také 
jiné obce (pokud jsou do projektu Česká Obec zapojeny), a to 
jednoduchým přidáním další obce v mobilní aplikaci. Získáte 
tak přehled i o jiných obcích, které vás zajímají, nebo kde se mo-
mentálně nacházíte. A pokud čtete tento rozhovor, je nasnadě 
poděkovat právě vaší radnici, protože se zapojila do tohoto pro-
jektu a chce, abyste byli okamžitě, moderně a příjemně infor-
mováni.

A jak je tedy možné začít mobilní aplikaci využívat? 
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré telefony (table-
ty) s operačním systémem Android nebo iOS (iPhone). Aplikaci 
Česká Obec stahujte buď přes GooglePlay, nebo App Store.
 
Zde je jednoduchý návod k jejímu stažení:
-  ve svém mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play“ 

nebo „App Store“, kterou rozkliknete, a ve vyhledávači za-
dejte Česká Obec,

- po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat,
- po instalaci klikněte „Otevřít“, aplikace se zobrazí, v pra-

vém horním rohu najdete znaménko „+“, po kliku na něj 

se zobrazí žluté pole s nápisem „Přidat Obec“, po kliknu-
tí na něj můžete jednoduše přidávat nebo odebírat obce, 
které chcete sledovat, dále je můžete řadit v závislosti na 
tom, která obec má být první nebo druhá tím, že danou 
obec přidržíte a přetáhnete nahoru či dolů,

- dále klikněte v levém horním rohu na „Přehled obcí“, 
zobrazí se obec, kterou jste si přidali, pokud je obec za-
pojená do projektu Česká Obec, zobrazí se dané příspěv-
ky, pokud ne, obec je prázdná pouze s upozorněním, že 
s námi nespolupracuje.

- obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo či vpravo.

Mobilní aplikace má velikost 4,56 KB, což zabere minimální 
místo v paměti vašeho mobilního zařízení. Na nové události 
vás upozorní prostřednictvím notifi kací (upozornění) a na 
váš požadavek si načte pouze vybraný příspěvek, který vaše 
město zadá. Je tedy šetrná k vaší baterii i mobilním datům.
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Úspěchy Lady Vondrové
Hlavním cílem Lady Vondrové 

pro halovou sezónu bylo splnit vý-
konnostní kritérium na 400m pro 
nominaci na halové mistrovství 
Evropy do Glasgowa a také me-
dailově uspět na mistrovství ČR. 
Limit pro HME se podařilo splnit 
již 2. března na přeboru Prahy, kdy 
zaběhla čas 52,96.  Na mistrov-
ství ČR 16. - 17. 2. v Ostravě pak 
předvedla famózní výkon, když ve 
fi nále žen na 400m zvítězila ve vy-
nikajícím čase a novém osobním 
rekordu 52,67. V přímém souboji 
jednoznačně porazila ikonu české 
atletiky Zuzanu Hejnovou a po-

tvrdila pozici naší nejlepší současné čtvrtkařky.
V Glasgowě se rozhodně neztratila. Halové mistrovství 

v atletice v Glasgowě se konalo ve dnech 1. - 3. 3. 2019.  
Lada závodila v pátek 1. 3.  Do souboje s nejlepšími šla 
odvážně a v rozběhu doběhla na 3. místě v čase 53,29. To 
bohužel na další postup nestačilo a celkově obsadila Lada 
z 37 startujících 18. místo. Po závodě jsme byli trochu zkla-
maní, chtěli jsme postoupit z rozběhu do semifi nále. Její 

rozběh byl velmi rychle rozběhnut a při souběhu po první 
dvoustovce k mantinelu tam byla trochu strkanice, kde se 
ztratily nějaké desetiny. Ty pak právě chyběly k postupu. 

Byla jednou z nejmladších závodnic a pro další šampi-
onáty si přiváží mnoho zkušeností.

Nyní bude následovat jarní tréninková příprava na 
hlavní sezónu a také na maturitu na sport. gymnáziu v Par-
dubicích.  Hlavní cíl pro léto je mistrovství Evropy do 22 
let  v Gävle ve Švédsku, kde chce postoupit do fi nále.

Mgr. Jaroslav Jón, trenér

TJ Sokol Jimramov – fotbal, rozpis utkání

Vítězství na M-ČRVítězství na M-ČR
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 Zprávy z kulturní komise
Na podzim při Uspává-

ní Broučků si děti zasadily 
semínka budoucích stromů. 
Některá už vyklíčila. Na fo-
tografi i je sazenička budou-
cího buku, který vypěstovala 
Simonka Morávková.

Příspěvky čtenářů
Na mlejně se zase peče

Nevím, kdy se na mlejně pekl naposled chleba, tedy do-
mácí chleba! Kváskový zázrak pečený v chlebové peci. Pec na 
chleba byla vždy v malé místnosti zvané olejna. Tento prostor 
je unikátní hned z několika důvodů.

 Prostor byl doslova vpáčen a postaven na úkor jediné 
obytné místnosti na mlýně (nepočítám-li malou bílou kuchy-
ni). Původní roubená budova mlýna byla objektem na jihozá-
padní straně a skládala se z přízemní obytné části využívající 
cca 40% bloku.  Zbývající části mlýnice, mlecí podlaha, zaváž-
ka a podstřeší jsou zaplněny technologiemi.

 Obydlí složené z černé a bílé kuchyně a obytného roube-
ného pokoje, kde žila celá rodina, často několik generací záro-
veň. Lidé se zde rodili i umírali, vždy nadosah svých blízkých.

Protože hospodářství a výnos z něho byly nade vše, rozho-
dl se tamní hospodář někdy v druhé polovině 18. stol. zmenšit 
(již tak malý) komfort rodině a vestavěl do pokoje zmiňova-
nou olejnu. Místo si vybírat nemohl, protože pro lisování oleje 
je zapotřebí pražírna pro lněné semínko a ta přirozeně musí 
být připojena na komín dýmníkem (dnešní digestoř). Doba, 
kdy se kouř pouštěl zdivem nebo stropem pod střechu půdy, 
byla záhy „vylepšena“ o komíny. Proto kolem jednoho centrál-
ního komína byla všechna ohniště. V našem případě pražírna 
lněného semínka, pec na chleba, která měla vytápění z černé 
kuchyně, a sporák v bílé kuchyni. 

Vraťme se však do olejny. Pražírna a vedle hned unikát-
ní strojní lis na olej je doplněna, spíše vyplněna k prasknutí 
chlebovou pecí. To, že tento stavební počin byl až druhotný, 
dokládá dochovaný krásný barokní trámový strop s vyřezáva-
nou jednoduchou rozetou na středovém trámu místnosti. Ten 
však není ve středu místnosti, ale ve středu stropní konstruk-
ce – nyní cca ve 2/3 obytného pokoje. Díky industrializaci 
a centralizaci potravinové poválečné výroby se nám dochoval 
naprosto autentický původní prostor. Tak, jak vypadá dnešní 
olejna, tak dříve – ve větším, vypadal původní pokoj. Roube-
né, vápnem vylíčené zdi. Dřevěná podlaha, trámový strom. 
Malé okénko bez parapetu.

Pekli jste někdy kváskový chléb? V našem mlýně, a před-
pokládám v širokém okolí, se pekl chléb výhradně žitný. Lze 
tak soudit z toho, že v technologii trhonického  mlýna není 
zařízení, na kterém by se mohla mleti pšenice. Žitný chléb je 
zpravidla o poznání tužší, tedy i obtížnější na přípravu.

Původní mlýnská pec nám spadla někdy v osmdesátých le-
tech minulého století. Podle jedné fotografi e a za výrazné po-
moci Ing. Arch. Jagošové se nám podařilo sestavit konstrukci 
pece, ovšem pouze s teoretickou vizí funkčnosti. Nechci se 
dotknout kamnářů, ale všichni ti, kteří byli oslovení, buď ná-
vrh ani nedodali, nebo nabízeli modernější obloukovou pec 
- podle mě spíše na pizzu - s tradičním pečením nemá tato 

konstrukce mnoho spo-
lečného. Tak jsme si týden 
před založením pece udě-
lali výlet do skanzenu na 
Veselém kopci, tam jsme 
okoukli, jak se s úkolem 
popasovali odborníci, 
a  pak jen stačilo převést 
všechny informace do na-
šich podmínek. Posuďte 
sami, jak se nám to poved-
lo.  A mimochodem - pec 
funguje!! A ten chleba….!

Jak funguje tradiční 
pec? V zaklenuté kopce 
se na zděné ploše založí 
oheň. Několik hodin se 
topí po celé její ploše tak 
dlouho, až je samotné těleso nahřáto na dostatečnou teplo-
tu. Pod šamotovými cihlami je vyskládka z křemene a kře-
mičitého písku z důvodu dobré akumulace.  Zbytkový popel 
se ručně vymete (není zde popelník) a uzavřou se odtahové 
kanály. V naší peci jsou 3 - jeden páteřní a dva boční, které 
vedou horký kouř do komína. Trasa tohoto rozvodu se dělá 
co nejdelší, aby bylo těleso pece dobře nahříváno. Když je pec 
dobře vymetena, vytře se pometlem (bavlněná látka namota-
ná na klacku a namočená do vody), provede se moučný test 
a může se sázet. Chleba se peče 45 - 60 minut podle velikosti 
bochníku a vyhřáté pece. Výsledek pečení je závislý na kvalitě 
kvásku, teplotě prostředí a pece, rosném bodu, tlaku a mys-
lím i na tom, zda měsíc couvá nebo dorůstá. Hlavní ingredi-
encí je však láska, se kterou je náš chleba pečen. 

Text převzatý z původních materiálů.
Gabriela Horčíková

OlejnaOlejna
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MAZANÁ  LIŠKA  A  SKOTAČIVÝ DIVOČÁK 
Žďárské vrchy, okolí koníkovské myslivny; leden 1993

Motto:
Jsou místa, která mi 
z paměti nevymizí nikdy …

Je poslední lednový den roku 1993. Panuje jasné počasí. 
Přestože je nedělní dopoledne, využiji ho k paření brambor. 
Jejich stará zásoba došla a je bezpodmínečně nutné připravit 
novou. Naše prasátko totiž žádné svátky nerespektuje. Uznává 
pouze diktát svého prázdného žaludku, a pokud si ho nena-
plní, je zle…

Naštěstí jsem dopoledne všechno zvládl a po obědě navíc 
absolvuji se svou dcerou tříhodinový výlet na běžkách. Zvolili 
jsme krásnou trasu směřující zasněženou krajinou z Koníko-
va na Studnice. Daleké výhledy, kterými jsme se cestou pod 
azurově modrou oblohou kochali, by nám mohli závidět snad 
všichni malíři poetické Vysočiny.

Po návratu do myslivny hodinku odpočívám. Už v šest 
večer však kráčím ve sněhu ke své kazatelně, která stojí neda-
leko fořtovny. Bylo to správné rozhodnutí. Čtvrt hodiny před 
sedmou se z tmavé stěny zralé smrkové monokultury po mé 
pravici opatrně vysouvá na sníh obrys liščího těla. Je to právě 
na hranici brokového dostřelu. Na počátku zimní sezóny jsem 
si tu účinný dosah shluku broků prozíravě označil dřevěnými 
klacky zapíchanými do sněhu. Pro rychlý odhad vzdálenosti 
jsou velmi důležité. Při lovu lišek, stejně tak jako v životě, ne-
přebývá ani opatrnosti ani pohotovosti…

Bystrouška je opravdu vychytralá. K opuštění porostní stě-
ny si tentokrát vybrala místo, které je při pohledu přední stříl-
nou částečně kryto silnou smrkovou větví. Ta vybíhá z tmavé 
stěny porostu do loučky v horizontálním směru, takže mi čás-
tečně brání ve výhledu. Siluetu zrzavé šelmičky teď ze svého 
palpostu vnímám průzorem střílny, jako kdyby se svým hřbe-
tem zmíněné vodorovné haluze dotýkala. Z pozice střelce to 
samozřejmě není ideální.     

Nyní po milimetrech sunu do ramene pažbu předem od-
jištěné kulobrokové kozlice. Nevím už, co jsem při tom zane-
dbal. Ani se nenaději a liška v příští vteřině fi kne zpátky do 
porostu. Po chvilce je rezavá kmotra opět venku. Tentokrát ji 
nechám, aby vyšla dále na loučku, kde mám pro liščí návštěvy 
připraveno újediště. Ona se však pojednou bez zjevné příči-
ny bleskově otočí a v příštích okamžicích mi zničehonic hbitě 
mizí zpátky v temné stěně lesa.

Už zanedlouho se scénka opakuje potřetí. Tentokrát mi 
k ráně mnoho nechybí, ale jen co mám pušku v rameni, je 
zorné pole puškohledu pojednou opět prázdné. Nic naplat, 
i tentokrát mne vypekla…

 Když to shrnu, pak musím konstatovat, že mne tato maza-

ná liška během pouhé půlhodiny převezla celkem třikrát a to 
jsem si dával setsakramentsky pozor…

Neobvyklé zážitky z dnešní čekané však nekončí. Mají na-
opak svoje pokračování. Vychytralou lišku však nyní v hlavní 
roli vystřídá osamělý divočák. Stejně jako včerejšího dne, tady 
i dnes večer předvádí svůj komediální výstup, hlavní číslo své-
ho večerního programu.  

     Počíná si teď doslova jako klaun v cirkusové manéži. 
Vícekrát přebíhá střídavě ke vnadišti s obilními plevami na 
konci loučky a hned zase nazpět do lesa. Je to k neuvěření, 
ale poskakuje při tom jako skotačivé kůzle. Jeho chování je 
velmi neobvyklé. Štětináč hned poté, co se přiblíží k plevám, 
poskočí a hned nato běží po loučce zpátky, aniž by se o jejich 
konzumaci alespoň pokusil. Připadá mi to, jako by mu dnes 
o  krmivo vůbec nešlo a chtěl se pouze předvádět publiku. 
Toto vystoupení opakuje několikrát po sobě.

Z jeho chování by se možná dala vyčíst i určitá nervozita. 
Je totiž v přímém kontrastu s klidným chováním srnčí zvěře. 
Ta si dnes bere paši na vnadišti naprosto klidně a chová se tak, 
jako by ji kousky předváděné zdejším štětinatým kašparem 
nezajímaly ani v nejmenším … 

 Dlužno poznamenat, že divočák se dnes dostavil na scénu 
našeho lesního minidivadla už o půl sedmé. Přišel olšinkou 
na konci loučky. Poté, co se zde uvedl jako jakýsi bavič, při-
chází pokaždé zprava, tedy z černé stěny smrkové kmenoviny. 
Při jednom ze svých příchodů na scénu se projevil jako jakýsi 
samozvaný inspektor. Zastavil se u stojícího prkna, které mi 
ve vzdálenosti padesáti metrů od kazatelny slouží při nastře-
lování kulových zbraní k upevnění terčů. Dlouho a pečlivě si 
je očichával, jako by se rozhodoval, zda mi je má či nemá po-
volit k dalšímu používání.

Divočáci přicházeli pokaždéDivočáci přicházeli pokaždé
 z olšinky na konci loučky retuš z olšinky na konci loučky retuš
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Ve věci bystroušky jsem po delší době zjistil, že se pořád 
drží stejného scénáře. Zřejmě se jí na otevřené prostranství ni-
kdy nechtělo. Z toho důvodu jsem její stopy pokaždé nacházel 
pouze těsně podél stěny smrkové kmenoviny. Jediná stezička, 
kterou si vyšlapala pro opuštění lesního porostu, vedla kolmo 
na jeho stěnu ve vzdálenosti jednoho metru před dříve zmíně-
nými dřevěnými klacky.     

Vnadiště pro divočáky s kazatelnou bylo současně újediš-
těm pro lišky. Jeho umístění na loučce zabíhající do lesa, která 
je pro zvěř pokaždé jakýmsi magnetem, považuji za ideální. 
Byl to pro mne jakýsi myslivecký areál bezprostředně nava-
zující na budovu fořtovny. I po letech  ho považuji za dar od 
Nejvyššího a dodnes si o něm nechávám zdát…

Pavel Sztwiertnia,,  bývalý polesný z Koníkova

V okolí kazatelny V okolí kazatelny 
černé vždy chutnaločerné vždy chutnalo

Slovo hejtmana (březen 2019)

Pamatuji dobu s budovami, výklady a nástěnkami plnými 
hesel. Jako například „Se Sovětským svazem na věčné časy“ 
nebo „Úkoly XIV. sjezdu splníme“. A podobně. Tyto fráze dnes 
zmizely, místo nich jsme zaplaveni horami reklam všeho dru-
hu. Často stejně lživými jako ty dřívější nesmyslné politické 
výkřiky, které nikdo nebral vážně. Dnes na nás zase útočí ba-
revnými velikými písmeny hity jako „Zázračná léčba – za 7 
dnů vás zbavíme artrózy kloubů“ apod. Rozumní lidé tomu 
nevěří stejně jako kdysi těm politickým blábolům. 

Ve třetím měsíci se ale už kdysi objevovalo motto, které mě 
jako jedno z mála nedráždilo. Březen – měsíc knihy. Dnes si 
na ně vzpomenu nejen v březnu. Různí amatérští prognosti-
ci předvídali v devadesátých letech, že lidé už skoro nebudou 
číst. Že knihy budou vycházet jen v malém sortimentu a ma-
lých nákladech. Že knihovny budou prázdné. Nestalo se. Jen 
se neskutečně rozšířila nabídka knih nejrůznějšího původu a 
žánrů. Bez ideologických omezení a podtextů. Pořád jsme ná-
rodem čtenářů. Je to jedna z těch nemnoha věcí, na něž může-
me být i ve srovnání se světem pyšní. Síť knihoven v naší zemi 
je dokonce údajně nejhustší na světě. V Kraji Vysočina bylo v 

roce 2018 evidováno celkem 613 knihoven, z nichž 40 je pro-
fesionálních, 503 neprofesionálních (pracovní úvazek kni-
hovníka do 15 hodin týdně) a 70 poboček (z toho 61 pobo-
ček funguje jako neprofesionální knihovny v obcích, kde ani 
není obecní úřad). Počet výpůjček za kalendářní rok v našem 
kraji se přitom pohybuje kolem 3,3 milionů knih nebo jiných 
nosičů. Knihovny na malých obcích jsou otevřené třeba jed-
nou za týden v sobotu a knihy si tam chodí půjčovat i chalu-
páři. Na mnoho titulů jsou pořadníky, lidé se tam setkávají, 
často je to i náhrada za malé venkovské prodejny, které z obcí 
mizí. I to je ve světě ne zcela běžné a leckde nám to závidějí.

Knihovny v bývalých okresních městech přitom zajišťují 
poradenskou, konzultační činnost, vzdělávání zaměstnanců 
knihoven, pořádání seminářů a porad pro všechny základní 
knihovny v kraji, nakupují a zpracovávají nové knihy, tvoří 
a distribuují výměnné soubory a i v jiných směrech pomá-
hají základním knihovnám. Dominantním činitelem v tom 
směru je Krajská knihovna Vysočiny se sídlem v Havlíčkově 
Brodě. Ta funguje jako příspěvková organizace Kraje Vysoči-
na. Vlastně už od vzniku kraje jim slibujeme novou budovu. 
Za ty roky vzniklo více projektů a proběhlo mnoho jednání. 
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Jsem rád, že se ledy hnuly a výstavba nových prostor v lokalitě 
Ostrov už začala a do roku 2020 by nová krajská knihovna 
měla být uživatelům k dispozici. Celková cena za stavební 
práce má činit cca 172 mil. Kč, náklady na vnitřní vybavení 
asi 29 milionů. Můžeme se těšit na opravdu moderní krásnou 
knihovnu.

Léta je samozřejmostí, že se v knihovnách nejen půjču-
jí knihy a další novodobé nosiče umění a poznání, ale jsou 

v  nich připravovány přednášky, výstavy, besedy. Oblíbená 
jsou i setkání čtenářů – zvláště těch malých – na akcích jako 
je např. „Noc v knihovně“. Knihovníci (většinou ženy) jsou 
pro svou práci nadšenci a svým vztahem ke knihám a kultuře 
obecně umí potěšit a motivovat i své okolí. Přeji jim, aby stále 
s chutí udržovali pověst našeho národa jako společnosti vní-
mající a šířící dobrá slova, poznání a vůbec kulturní hodnoty.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Centrum pro zdravotně postižené Žďár nad Sázavou  informuje

DÁVKY PRO SENIORY?
Stát poskytuje seniorům, kteří na to mají nárok, peníze 

každý měsíc. Starobní důchod však není jedinou platbou 
státu důchodcům. Pojďme se společně podívat na to, na jaké 
sociální dávky mají senioři v České republice nárok.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Tento příspěvek není určen výhradně seniorům, ale mo-

hou jej také využívat. Jde o platby pro lidi, kteří se dlouho-
době potřebují dalšího člověka k péči o sebe sama. Závislost 
se řadí do několika stupňů a určuje se právě podle toho, do 
jaké míry pomoc druhé osoby potřebujete. A kolik tento 
příspěvek dělá? Jde o kategorie lehká, středně těžká, těžká 
a úplná závislost. Měsíční příspěvek pak dělá v jednotlivých 
kategoriích 880, 4 400, 8 800 a 13 200 korun. O tuto dávku 
můžete žádat na příslušném úřadu práce pro vaše bydliště.

PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU
Zde se již jedná o příspěvek neboli dávku, kterou čerpají 

v převážné míře právě důchodci a senioři. Jde o částky, jež 
náleží těm, kdož mají zdravotní postižení a hradí jim ná-
klady na jejich dopravu. Jde o částku 550 korun na měsíc. 
A jaké jsou podmínky? Dávka se týká lidí, kteří musí někam 

opakovaně dopravovat, a to za úhradu. Musí mít trvalý po-
byt v České republice a průkaz zdravotního postižení ZTP 
nebo ZTP/P, jenž je vystaven po 1. 1. 2014. Peníze jsou vy-
pláceny zpětně a žádat o ně lze opět u úřadu práce.

PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU
Posledním představovaným příspěvkem od státu je pří-

spěvek na zvláštní pomůcku. Každý, kdo trpí postižením 
nohou, všech končetin nebo těžkým postižením zraku či 
sluchu, má na tuto dávku nárok. Za tyto peníze si mohou 
pořídit pomůcku pro sebeobsluhu nebo zlepšení pracov-
ního uplatnění či studia. Pomůcka však nesmí být částečně 
ani plně hrazena pojištěním. Může jít tedy o berle, chodítka, 
naslouchátka, úpravy bytu nebo pořízení vodicího psa. Šká-
la je velká. Maximum je 350 tisíc korun nebo 400 tisíc na 
schodišťovou plošinu a 200 tisíc na vozidlo.

Kontakt: Centrum pro zdravotně postižené
Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

vedoucí: Květoslava Růžičková                              
tel.: 566 625 703, mob.605 353 612    

Centrum pro zdravotně postižené Žďár nad Sázavou                                    
 e-mail: czp.zdar@volny.cz    

Termín odjezdu: 30. srpna 2019 (návrat 8. září 2019) Předpokládaná cena zájezdu do 5 000,-Kč (pobyt + doprava). 
Ubytování v pěkných 4 až 6 lůžkových apartmánech. Apartmány přímo u pláže nebo v její blízkosti.
Zájemci se mohou hlásit osobně nebo telefonicky na CZP Žďár nad Sázavou
Kontaktní osoba: Květoslava Růžičková, telefon: 566 625 703, mob. 605 353 612.
Závazné přihlášky budou přijímány do 31.května 2019.
Případní zájemci po termínu nás mohou i nadále kontaktovat (náhradní místa-nemoc, úraz účastníka aj). 

Pracoviště Žďár nad Sázavou pořádá ozdravný zájezd k moři
Itálie - Bibione
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Tisková zpráva – 13. únor 2019

Kriminalita se na Vysočině loni opět snížila 
Objasněnost v Kraji Vysočina dosáhla v loňském roce té-
měř 60 procent

KRAJ VYSOČINA – V Kraji Vysočina vyšetřovali v loň-
ském roce policisté celkem 5 312 trestných činů, což je ve srov-
nání s rokem předchozím o 147 případů méně. Meziročně jde 
o snížení nápadu trestné činnosti o 2,69 procenta. Loni se 
podařilo v našem kraji objasnit 3 152 trestných činů a objas-
něnost tak dosáhla 59,34 procenta.  V loňském roce se policis-
tům dodatečně podařilo objasnit dalších 384 trestných činů. 
Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Celková ob-
jasněnost trestné činnosti v rámci našeho krajského ředitelství 
tak dosáhla 66,56 procenta.

„Těmito výsledky se Kraj Vysočina řadí dlouhodobě mezi 
nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky. Pokud 
bychom porovnali nápad trestné činnosti dlouhodobě, tak od 
roku 2014, kdy jsme vyšetřovali 8  107 trestných činů, došlo 
k poklesu nápadu trestné činnosti o 34,5 procenta,“ komento-
val dosažené výsledky plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředite-
le pro službu kriminální policie a vyšetřování.

Na loňském snížení nápadu trestné činnosti mělo na úze-
mí našeho kraje, ale také v celé České republice vliv stejně jako 
v předchozích letech několik faktorů. Patří mezi ně poměrně 
stabilní ekonomika a s tím související větší pracovní příleži-
tosti a trvající poptávka po pracovní síle. Nižší počet trestných 
činů lze přičíst také skutečnosti, že především někteří recidi-
visté, jsou v současné době stále ve výkonu trestu. 

Za negativní jev lze považovat skutečnost, že se v rámci na-
šeho kraje loni mírně zvýšila násilná kriminalita, a to o 3,92 
procenta. Loni jsme v našem kraji vyšetřovali 530 případů 
násilné kriminality, z nichž se jich 409 podařilo objasnit, což 
představuje objasněnost přesahující 77 procent. Loni jsme do-
datečně objasnili dalších 47 násilných trestných činů spácha-
ných v předchozím roce. V průběhu loňského roku jsme na 
Vysočině prověřovali a vyšetřovali celkem tři zločiny vraždy 
nebo pokusů vraždy a všechny případy se kriminalistům po-
dařilo objasnit. 

Za pozitivní jev lze považovat výrazný – dvacetiprocentní 
- pokles nápadu trestných činů loupeže. Loni jsme na Vysoči-
ně vyšetřovali 28 případů loupeží, což bylo o sedm méně než 
v roce 2017. Celkem 22 případů loupeží se podařilo objasnit, 
což představuje objasněnost ve výši 78,57 procenta. Loni se 
nám podařilo objasnit také dvě loupeže, které se staly v před-
chozím roce. 

Mírný nárůst v počtu případů jsme loni zaznamenali 
u  trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Loni jsme 
vyšetřovali 244 případů, což je o šest případů více než v roce 
2017 – vyjádřeno procenty činí nárůst 2,52 procenta. Objas-
něnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla hranice téměř 
80 procent. Dalších 26 skutků se podařilo objasnit dodatečně. 
Stále platí, že nejrůznější rvačky a potyčky mohou mít váž-
né následky na životech a zdraví účastníků těchto incidentů 
a  proto považujeme tato jednání pachatelů za společensky 
vysoce škodlivá. 

V loňském roce došlo na Vysočině k poměrně vysokému 
nárůstu počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminali-
ty, a to o téměř 49 procent.  Loni jsme vyšetřovali 116 případů 
mravnostních trestných činů a 80 z nich se podařilo objasnit, 
když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 68,97 
procenta.  Ze 116 skutků na úseku mravnostní kriminality 
jich 25 bylo kvalifi kováno jako trestný čin znásilnění a dal-
ších 39 případů bylo kvalifi kováno jako trestný čin pohlavní-
ho zneužívání. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nej-
častěji mezi osobami stejného nebo přibližně stejného věku, 
které jsou mladší patnácti let.

Na území kraje Vysočina došlo loni k mírnému snížení 
nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnos-
ti, a to o 3,51 procenta.  Loni jsme vyšetřovali celkem 2 007 
trestných činů v oblasti majetkové činnosti a 629 skutků se 
podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 
31,34 procenta, což je v rámci celé České republiky velmi 
dobrý výsledek. Pokud bychom porovnali nápad majetkové 
trestné činnosti dlouhodobě, tak od roku 2014, kdy jsme vy-
šetřovali 3 971 trestných činů, došlo k poklesu nápadu trestné 
činnosti o 49,5 procenta. 

Na majetkové trestné činnosti se 515 případy podílejí 
krádeže vloupáním. Pokud bychom porovnali počet případů 
krádeží vloupáním dlouhodobě, tak od roku 2014, kdy jsme 
vyšetřovali 1 473 trestných činů krádeží vloupáním, došlo 
k poklesu nápadu trestné činnosti o 65 procent. Na majetko-
vé trestné činnosti se 87 případy podílejí krádeže vloupáním 
do rekreačních chat, 117 případy krádeže vloupáním do ro-
dinných domů a 962 případy pak krádeže prosté. Loni jsme 
v našem kraji zaregistrovali 67 případů krádeží dvoustopých 
motorových vozidel. Celkem 32 těchto krádeží dvoustopých 
vozidel kriminalisté objasnili, což je objasněností ve výši 
47,76 procenta řadí dlouhodobě mezi nejúspěšnější týmy 
v rámci celé České republiky. Dalších šest případů krádeží 
osobních vozidel objasnili kriminalisté z předchozích let. Pa-
chatelé nebo skupiny pachatelů se při krádežích nejčastěji za-
měřovali na vozidla řady Škoda Octavia. Loni jsme v našem 
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kraji registrovali celkem 123 případů krádeží vloupáním do 
automobilů a 99 případů krádeží pohonných hmot a dalších 
součástek motorových vozidel. Celkové mírné snížení majet-
kové trestné činnosti v našem kraji velice úzce souvisí s pokra-
čujícím odhalováním trestné činnosti a zadržením pachatelů 
v oblasti drogové scény.

 V loňském roce se na Vysočině mírně zvýšil nápad trest-
né činnosti v oblasti ostatních trestných činů. Loni jsme jich 
v kraji vyšetřovali celkem 1 027, což bylo v meziročním po-
rovnání o 32 případů více. Loni policisté 812 případů ostat-
ních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 79,07 
procenta a dodatečně objasnili dalších 63 skutků z předcho-
zích let. Do této oblasti trestné činnosti řadíme všechny dro-
gové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vy-
kázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek 
a jedů, výtržnictví, sprejerství, ohrožování výchovy mládeže 
nebo zanedbání povinné výživy. Loni jsme v Kraji Vysočina 
registrovali 357 trestných činů maření výkonu úředního roz-
hodnutí a 178 případů sprejerství. 

Na úseku drogové kriminality loni policisté v našem kraji 
vyšetřovali 263 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem 
předchozím o 16 skutků více než v roce 2017. Objasněnost u to-
hoto druhu trestné činnosti přesáhla loni hranici 88 procent – 
88,59 procenta. V tomto případě se jedná dlouhodobě o velice 
pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní 
kriminalitu a policisté pachatele odhalují na základě vlastních 
operativních poznatků. Pro úspěšnost v této oblasti je důležitá 
také důkladná systematická práce kriminalistů, kteří se aktivně 
věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti.

K poklesu nápadu trestné činnosti došlo loni v Kraji Vy-
sočina v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté 
loni vyšetřovali celkem 744 trestných činů, což je o 101 méně 
než za rok 2017. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 11,95 
procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti po-
hybuje za hranicí 61 procent. Dalších 119 skutků kriminalisté 
objasnili z předchozích let. U hospodářských trestných činů 
kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody (316 
trestných činů), úvěrové podvody (112 trestných činů), a také 
daňovou trestnou činnost. 

„Nárůst o více než čtrnáct procent jsme loni zaznamenali 

v oblasti daňových deliktů, kdy jsme registrovali 56 případů 
a  25 se jich podařilo objasnit. Velkou pozornost jsme také 
loni věnovali problematice zajišťovaní výnosů z trestné čin-
nosti, kdy loni činila hodnota zajištěného majetku částku 84 
484 719 korun, a v této souvislosti bylo provedeno 588 zajiš-
ťovacích úkonů. K tomuto účelu využíváme všech institutů, 
které nám umožňuje český právní řád,“ řekl plk. Mgr. Pavel 
Peňáz. 

Loni jsme v kraji vyšetřovali 243 trestných činů, které 
měly znaky informační kriminality. Celkem 97 případů se 
podařilo objasnit a objasněnost tak dosáhla téměř 40 procent. 
Dalších 22 případů kriminalisté objasnili dodatečně – jedna-
lo se o případy z předešlého roku. Největší počet případů se 
týká majetku – jde o nejrůznější formy internetových podvo-
dů a protiprávních jednání, k nimž pachatel využije prostředí 
internetu. Další případy se týkají mravnostní kriminality, ale 
také násilné kriminality a oblasti nehmotných práv.

Velkým problémem v našem kraji jsou stále recidivisté, 
kteří se podíleli loni na celkové kriminalitě 39 procenty. V pří-
padě majetkové trestné činnosti dokonce na 57 procentech 
tohoto druhu kriminality, v oblasti násilné trestné činnosti na 
40 procentech tohoto druhu kriminality a v oblasti drogové 
kriminality se recidivisté podílejí na 40 procentech. Děti ve 
věku do 17 let se podílejí v Kraji Vysočina na pěti procen-
tech  nápadu celkové kriminality, na šesti procentech v oblasti 
majetkové kriminality, na pěti procentech spáchané násilné 
kriminality a na osmi procentech drogové kriminality. 

Loni se trestných činů v našem kraji dopouštěli také cizinci 
– celkem 250 cizích státních příslušníků, což představuje podíl 
ve výši téměř 7,9 procenta na počtu všech stíhaných pachatelů. 
Nejčastěji se trestné činnosti dopouštěli státní příslušníci Slo-
venské republiky, Ukrajiny a Rumunska, Bulharska.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

mjr. JUDr. Dana Čírtková
vedoucí oddělení - tisková mluvčí

tel: 974 261 207
mobil: 725 375 094

e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

Srovnání nápadu trestné činnosti v Kraji Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince:
2014 2015 2016 2017 2018

Počet trestných činů 8 107 6 880 5 986 5 459 5 312
Objasněno 4 575 4 103 3 683 3 342 3 152
% objasněnosti 56,41 59,64 61,53 61,22 59,34
Objasněno dodatečně 475 458 464 415 384
Objasněno celkem 5 048 4 561 4 147 3 757 3 536

Srovnání nápadu trestné činnosti na jednotlivých územních odborech Krajského ředitelství policie kraje Vysočina 
za období od 1. ledna do 31. prosince 2018:

Jihlava Třebíč Žďár n S. H. Brod Pelhřimov
Počet trestných činů 1 488 1 074 957 988 805
Objasněno 849 681 573 594 455
% objasněnosti 57,05 63,40 59,87 60,12 56,52
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Tisková zpráva – 5. března 2019 

Územní odbor Žďár nad Sázavou
Při nakupování přes internet buďte obezřetní!

Žďárští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality pro-
věřují dva případy majetkové trestné činnosti spadající do kate-
gorie počítačové kriminality, kdy se pachatelé dopustili podvodu 
prostřednictvím internetu. Tito pachatelé na různých interneto-
vých inzertních portálech nabízejí k prodeji zemědělskou tech-
niku za velmi výhodné ceny. Ve skutečnosti jen vyčkají, zda jim 
nějaký zájemce předem pošle na bankovní účet peníze a rázem 
komunikaci přeruší. Během února tak policisté na Žďársku za-
dokumentovali dva takové případy. V jednom případě poškoze-
ný muž peníze na účet odeslal. Druhý muž byl již obezřetnější, 
a jakmile mu přišlo jednání prodejce podezřelé, ihned o všem 
informoval žďárské kriminalisty. Kriminalisté proto díky mužo-
vě duchapřítomnosti v tomto případě zahájili úkony trestního ří-
zení pro podezření ze spáchání trestného činu ve stádiu pokusu.

V souvislosti s těmito případy důrazně apelujeme na uživatele 
internetu, kteří zde hledají výhodné koupě zemědělských strojů, 
vozidel, pracovních strojů, nářadí a jiných věcí, aby byli obezřet-
ní a nepodléhali lákavosti mimořádně výhodné nabídky. V žád-
ném případě neplaťte předem za věci, které jste předem neviděli 
a nepřesvědčili se, zda opravdu existují. Na lákavě vypadajících 
fotografi ích a bezkonkurenční ceně vydělá pak jen pachatel této 
trestné činnosti. Připraví vás o peníze a v žádném případě vám 
nehodlá zaslat slíbené, ve většině případů jen imaginární, zboží.

Počítačová kriminalita je trestná činnost, která je páchána za 
využití informačních a komunikačních technologií, nebo jsou 
oblasti těchto technologií předmětem pachatelova útoku. Vyvíjí 
se velmi rychle a jde ruku v ruce s vývojem naší společnosti. Pa-
chatelé se vždy velmi rychle přizpůsobí dané situaci. Jejich cílem 
je obohatit se na úkor jiných. Objasňování počítačové kriminali-
ty je velice obtížné a za každým objasněným případem stojí vel-
mi náročná práce kriminalistů. Ve většině případů však peníze 
podvedených lidí končí na zahraničních účtech a jsou nedohle-
datelné. Jedná se o kriminalitu, jež je specifi cká tím, že zahrnuje 
různé druhy trestné činnosti. Nejčastěji se jedná o majetkovou 
trestnou činnost, kdy hlavním pachatelovým cílem je obohacení 
a podvodné získání fi nančních prostředků.

Právě inzeráty patří k velmi častým podvodným jednáním 
páchaných prostřednictvím internetu, kde pachatelé nabízejí 
k prodeji zboží, ve velké míře pocházející ze zahraničí a za ve-
lice příznivou cenu. Pachatelé jsou zdatní manipulátoři a snaží 
se dosáhnout svého cíle, což je získání fi nančních prostředků. 
Jsou velmi vstřícní, komunikují velmi mile a ochotně, na každou 

komunikaci reagují pohotově až do doby, kdy dosáhnou svého 
a obdrží požadované peníze. Používají legendy o nutné potřebě 
fi nancí na uhrazení nákladů spojených s přepravou zboží, jeho 
proclením. Kupující následně neobdrží ani zakoupené zboží, 
ale ani mu nejsou vráceny zaslané peníze. Po nějaké době zjistí, 
že se stal obětí podvodu.

Tak tomu bylo i v případě podvedeného muže, který přišel 
o částku kolem sedmdesáti tisíc korun. Muž si na konci února 
na jednom inzertním portálu našel inzerát na prodej zeměděl-
ského traktoru ze zahraničí za více jak šest tisíc eur a na tento 
inzerát zareagoval. S inzerentem muž komunikoval telefonicky 
a prostřednictvím emailu a zemědělský stroj nikdy neviděl. Po 
vzájemné komunikaci muž poslal na zahraniční účet zálohu na 
traktor ve výši sedmdesáti tisíc korun. Vzápětí ustala ze strany 
inzerenta veškerá komunikace a podvedený muž nezískal ani 
traktor, ani zpět své peníze. Případ byl právně kvalifi kován jako 
trestný čin podvodu v dokonaném stadiu.

Stejný scénář měl i druhý případ. Muž zareagoval na dva in-
zeráty, kde vždy inzerent nabízel za velmi příznivou cenu země-
dělský traktor. Komunikace probíhala výhradně prostřednic-
tvím emailu. Ve chvíli, kdy ho kontaktovala údajná přepravní 
společnost a požadovala zaplacení fi nanční částky kolem osm-
desáti tisíc korun předem zasláním na bankovní účet, přerušil 
muž veškerou komunikaci a o všem informoval policii. V tom-
to případě si muž svojí obezřetností na poslední chvilku zachrá-
nil své našetřené peníze. Případ kriminalisté prověřují pro po-
dezření ze spáchání trestného činu podvodu ve stadiu pokusu. 
Za takovou trestnou činnost lze uložit až pětiletý trest odnětí 
svobody.

Při nakupování přes internet buďte velmi obezřetní. Zvláště 
při platbách za zboží či služby, které jsou vyžadovány předem 
prostřednictvím bankovního převodu, je nutné dbát mimořád-
né opatrnosti. Pravděpodobnost, že naletíte podvodníkovi, je 
velká zejména v případech, kdy je cena výrazně nižší, než je na 
běžném trhu. Obzvláště v případě koupí vozidel, zemědělských 
strojů, výrobních strojů a jiných věcí vyšší hodnoty se přesvědč-
te, zda vůbec existuje a v jakém je technickém stavu. Zajímejte 
se také o to, zda ho vůbec prodává jeho skutečný majitel a za ja-
kých podmínek. Nikdy neprovádějte platbu předem, aniž byste 
si takovéto základní věci osobně ověřili, nepodléhejte lákavosti 
výrazně nízkých cen a pěkně vypadajícím fotografi ím. Můžete 
tak přijít o své našetřené peníze a sen o novém vozidle či stroji 
se vám nenávratně rozplyne.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, 
oddělení tisku a prevence

por. Mgr. Stanislava Miláčková, tisková mluvčí
tel. 974 266 208, mobil: 725 292 419 
e-mail: stanislava.milackova@pcr.cz
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Blahopřání
Zde uveřejňujeme jubilanty, kteří nám k tomu dali písemný souhlas. Všem jubilantům srdeč-
ně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.

29. 3. 2019   p. Jiří Sedlák, Jimramov                 82 let
21. 4. 2019   p. Jaroslava Boháčová, Ubušín     88 let
29. 4. 2019   p. Alena Kovářová, Trhonice        60 let
2. 5. 2019     p. Rudolf Chrištof, Jimramov        80 let
3. 5. 2019     p. Radovan Hobl, Jimramov          60 let
11. 5. 2019   p. Bohuslav Šedý, Jimramov        83 let
14. 5. 2019   p. Zdeněk Karásek, Sedliště         83 let
21. 5. 2019   p. Alena Karafi átová, Jimramov   84 let
21. 5. 2019   p. Anna Menšíková, Jimramov    80 let
31. 5. 2019   p. Vlastimil Juránek, Jimramov    60 let

31. 5. 2019   p. Ludmila Teplá, Jimramov         60 let
1. 6. 2019     p. Jana Hřebíčková, Sedliště        50 let
22. 6. 2019  p. Milan Müller, Benátky              60 let
23. 6. 2019  p. Jan Sobotka, Sedliště                70 let

Vzpomínka na Josefa Štěrbu

Dne 1.4.2019 by se pan Josef 
Štěrba, rodák z Ubušína, dožil 80 
let. Mnozí si jej pamatují jako au-
tora básniček, určených pro potě-
šení a obveselení přátel a známých 
u příležitosti jejich životních výro-
čí. Mimo to napsal i několik básní 
o rodném kraji, který měl moc rád.

Jimramov
Josef Štěrba

Jimramove, Jimramove,
městečko mé, můj domove,

skrytý mezi kopci třemi,
Meránem tys v české zemi.

Kde pod keřem šípkovým
svatojánků chýšku zřím,

kde Svratka s Fryšávkou v lukách se 
pění,

kout nikde krásnější na světě není.

Jan Karafi át tu Broučky psal,
kde asi pan farář tenkrát stál,

když sledoval na paloučku
rej večerních těch svých broučků?

Z Kabačky mu, kdož to ví,
lesík šuměl borový,

zdalipak mu hučel jez,
stejně, jak nám hučí dnes?

V Kominářce kluci malí
Mrštíkovi vyrůstali.

Vilém s Lojzou, bratři milí,
psaním svým se proslavili.

Mrštík Josef, hanba je mi,
že upadnul v zapomnění.

Na Krausově dneska mostě,
vděkem kvítek kdy vyroste?

Věže dvě tu k nebi ční,
střežíc spánek poslední.

Bratři čeští, katolíci,
vedle sebe spí tu všici.

Jan Slavíček tiše sní
sen v Číně svůj poslední.
Misionář z Jimramova
u císaře byl jak doma.

Od Žabárny v jara čase
koncert žabí ozývá se.

Na zahrádkách samý květ,
zemský ráj to na pohled.

A když Martin na svém koni,
po stráních se vůkol honí,

srdce naše s nebem splynou,
když kraj dříme pod peřinou.
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Ubušínu
Josef Štěrba

věnováno malíři 
Čeňku Dobiášovi

Mezi kopci usebrána
Ubušínem jsouce zvána,

jak na dlani perlička
leží malá vesnička.

Vysočiny kraj toť chudý,
chléb vezdejší rodí tvrdý.
V Mistra Jana pevná víra
domovem tu vždycky byla.

Před sto lety, jak to bylo,
tři sta duší tady žilo.

Na rozloučenou
Josef Štěrba

Až ze mě, přátelé, mráček jen zbude,
vzlétnu já nad lesy, nad pole chudé,

nad městečka, nad dědiny,
v kout rodný mé Vysočiny.

Kde pod kopcem Pavlovým 
svatojánků chýšku zřím,

kde Svratka s Fryšávkou v lukách se pění,
snesu se tichounce k matičce zemi.

Ubušíne, vísko milá,
domovem mým vždy jsi byla.

Sbohem, sbohem přátelé,
spolužáci, sousedé. 

Ubušínská školička,
 tam dětí byla plničká.

V koutě chudé světničky
verštat hrkal chudičký,

na cukr a na kafe, 
dětí plný kanape.

Z dob těch dávných do podkovy
dřevěnic pár dodnes stojí.
Co bych za to, Čendo, dal,

kdybys je zas maloval.

K Unčínu zde cesta běží,
na hřbitůvku mistr leží.
Žežuličky z jara v máji,

kukaj mu tam v Paniháji. 

Známý grafik, malíř a mystik Josef Váchal 
prošel v roce 1921  Jimramovem a přespal tady

Dnes velmi ceněný umělec Josef Váchal (1884 – 1969) je spojován 
v našem regionu především s litomyšlským tiskařem a bibliofi lem Jose-
fem Portmanem (1893–1968), kterému v letech 1920 – 1924 vymaloval 
dům, dnes veřejnosti otevřený jako Portmoneum – Museum Josefa Vá-
chala. Když Váchal do Litomyšle jezdil, začal také jeho vztah s grafi čkou 
Annou Mackovou. Všichni tři podnikli v srpnu roku 1921 čtyřdenní 
výlet na Vysočinu. Vyrazili přes Poličku do Jimramova, dále do Nového 
Města na Moravě, přes Žďár nad Sázavou, Krucemburk, Hlinsko, Rych-
mburk, Luži až do Vysokého Mýta a poté vlakem zpět do Litomyšle.

První den dorazila trojice poutníků až do Jimramova. Portman měl 
cestou zdravotní problémy po požití salámu, proto se Váchal s Macko-
vou vydali hledat ubytování napřed. Předpokládáme, že spali v hotelu 
U Slunce, jelikož byl první, který při příchodu do Jimramova potkali. 
Bohužel, jedinou stopou jsou nám obrazy Masaryka a amerického pre-
zidenta Wilsona, které jim visely nad postelemi. 

Pokud Vás líčení cesty zaujalo, máte možnost až do 7. července 2019 
navštívit výstavu Cestopisák Josefa Váchala v Portmoneu v Litomyšli. 
Vtipně komentované komiksově pojaté Váchalovy ilustrace zaujmou 
a pobaví každého. K výstavě vyšel také katalog s reprintem Váchalova 
Cestopisáku, doplněný odbornými texty, fotografi emi a dobovým ma-
teriálem. 

A pokud máte chuť se na podobný výlet vydat, naplánujte si čtyř-
denní dovolenou. Na stránkách www.portmoneum.cz najdete všechny 
informace, jak absolvovat Putování ve stopách Josefa Váchala, Anny 
Mackové a Josefa Portmana Vysočinou. Na bezmála 140 km dlouhou 
cestu Vás vybavíme poutním pasem, do kterého cestou nasbíráte uni-
kátní razítka. Jedno je právě v Jimramově. V cíli Vás kromě odpočinku 
čeká potvrzovací glejt o absolvování poutě a třetinová sleva na Cestopi-
sák Josefa Váchala. 

 Hana Klimešová, Regionální muzeum v Litomyšli
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 Velikonoce

Velikonoce (latinsky pascha, řecky  pascha, heb-
rejsky pesach – přechod, přejítí) jsou nyní nejvý-
znamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrt-
výchvstání Ježíše Krista. Kromě toho jsou Velikonoce 
i obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, 
které s náboženským svátkem souvisí jen volně. 

V užším náboženském pojetí se Velikonocemi 
míní pouze slavnost Zmrtvýchvstání Páně neboli 
Vzkříšení Krista (Boží hod velikonoční), ke kterému 
mělo dojít třetího dne po jeho ukřižování, resp. vigilie 
na Bílou sobotu („velká noc“), v širším pojetí se jimi 
myslí Velikonoční triduum (přičemž období od Zele-
ného čtvrtka až do sobotní vigilie je vlastně součástí 
postní doby, tedy ne doby velikonoční, toto pojetí je 
tedy terminologicky ne zcela správné), v nejširším 
smyslu pak celá doba velikonoční, tedy padesátidenní 
období od neděle Zmrtvýchvstání do letnic. Kristovo 
ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti 
významného židovského svátku pesach, který je pa-
mátkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského 
otroctví. Tak jako Letnice jsou tedy původně (i podle 
latinského názvu) svátkem židovským a do roku 325 
se slavily ve stejný den jako svátek židovský. 

Velikonoce jsou pohyblivý svátek, datum se rok od 
roku mění. Pravidla pro určení data Velikonoc stano-
vil roku 325 První nikajský koncil. Podle něj připada-
jí velikonoční svátky na neděli následující po prvním 
jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne 
na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí 
velikonoční podle těchto pravidel může připadnout 
na den v rozmezí od 22. března do 25. dubna, tedy 
přibližně znamení Berana. 

U Slovanů a Germánů splynuly lidové oslavy Veli-
konoc s pohanskými slavnostmi jara (pohanský název 
Easter), které oslavovaly procitnutí přírody ze zimní-
ho spánku. Díky tomu do lidových oslav Velikonoc 
přešly v germánském a slovanském prostoru mnohé 
původem pohanské zvyky. Historicky lze symboly 
Velikonoc vystopovat jako univerzální symboly jara 
a plodnosti například až do starověkého Egypta, kde 
zelený Chonsu, syn beraního Amona, stvořitelsky 
oplodní Kosmické vejce.  Lidové zvyklosti spojené 
s  Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vzhle-
dem k časové blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní 
rovnodennosti mají tyto tradice původ v pohanských 
oslavách příchodu jara. Podle etnologie tedy navazu-
jí na tradici původně pohanskou (jako např. Beltain, 
Morana). 

Velikonoční symboly
Beránek představoval v židovské tradici Izrael 

jako Boží stádo, které 
vede Hospodin. Zá-
roveň Židé při svém 
svátku pojídají beránka 
jako připomínku svého 
vysvobození z Egypta. 
V  křesťanství je berá-
nek jedním ze symbolů 
Ježíše Krista, neboť ob-
razně podle křesťanské 
víry on je beránek, obě-
tovaný za spásu světa. 

Mazanec je vlast-
ně sladký velikonoční 
chléb Pascha, svým tva-
rem připomíná sluneč-
ní kotouč.

Kříž je nejdůleži-
tějším z křesťanských 
symbolů, protože Kris-
tus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Tento trest 
patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím. Tento 
symbol je ale mnohem starší. Ukřižování odpovídá 
zimnímu slunovratu, kdy Slunce vstupuje do sou-
hvězdí Jižního kříže. 

Bohoslužba velikonoční vigilie začíná zapálením 
velikonočního ohně, který symbolizuje vítězství Je-
žíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se 
pak zapaluje velikonoční svíce (paškál). Ta je v mno-
ha kulturách chápána jako znamení života. Takto 
zapálená svíce se v průběhu velikonoční bohoslužby 
noří do křestní vody, je ozdobena znamením kříže 
a symboly Α a Ω, tj. začátku a konce věků, jimiž je 
Kristus. Tato svíce se potom zapaluje po celou veli-
konoční dobu až do letnic a při každém křtu, aby se 
naznačilo, že křest patří k Velikonocům. Tato svíce se 
též rozžíhá při křesťanském pohřbu na znamení toho, 
že zemřelý stejně jako Kristus prošel branou smrti; 
a  církev se za něj modlí, aby vstal k novému životu 
s Bohem

Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, sym-
bol nového života, neboť samo zárodek života obsa-
huje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plod-
nosti, života a vzkříšení. Už ve starověkém Egyptě či 
Persii se na svátky jara barvila červeně vajíčka (červe-
ná jako symbol krve).  V souvislosti s lidovou tradicí 
se zvyk tato vejce malovat udržuje i nadále (označení 
„kraslice“ je pak odvozeno od červené barvy). Důvo-
dem pojídání vajec o Velikonocích byla zřejmě i sku-
tečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době jakožto 
lacticinie. V západním křesťanství se vejce vykládá 
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jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, 
jako symbol nesmrtelnosti. Ve východním křesťanství 
se červené vykládá jako krev Krista. 

Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými 
vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista. 
Tradičním křesťanským zvykem je jejich svěcení na 
Květnou neděli a používání popela z jejich spálení 
o Popeleční středě. 

Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své koře-
ny v křesťanské symbolice, některé velikonoční sym-
boly můžeme vystopovat až z předkřesťanské doby. 
Například zajíček má zřejmě původ v pohanských ri-
tuálech oslavující příchod jara, avšak např. v byzant-
ské ikonografii představoval zajíc Krista. Symbolika 
zajíce pochází z tradice oslav svátku pohanské bohyně 
plodnosti Eostre. Z jejího jména je odvozeno slovo 
Easter, anglický název křesťanských Velikonoc. Podle 
legendy bohyně Eostre proměnila ptáčka, který umrzl 
ve vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro kladl 
vejce jako pták. 

Mléko s medem symbolizuje dvojjedinost Krista. 
Mléko a strdí symbolizuje zaslíbenou zem z Exodu, 
což je přejato i do legendy o Praotci Čechovi. S berán-
čím Amonem byl ztotožňován i Zeus, který byl jako 
mladý krmen mlékem a medem. Dvojjediný Amon-
-Re má slzy, ze kterých se zrodili lidé a které symboli-
zují med nebo včely. 

Nenáboženské velikonoční tradice
Už od svátků jara, které jsou starší než Velikonoce, 

jsou časem oslav a veselí. Dnes jsou i komerčně dů-
ležité, protože se na ně váže mnoho zvyků, k jejichž 
uskutečnění je třeba vynaložit nějaké úsilí nebo jen 
tak zajít na nákup. Prodávají se například velikonoční 
pohlednice, ozdoby nebo cukroví v podobě veliko-
nočních vajíček, beránků nebo zajíčků. 

Řehtání - od čtvrtka do soboty chodili po vsi chlap-
ci školou povinní a nahrazovali zvony, které odletěly 
do Říma. V zelený čtvrtek se šlo po škole a navečer, na 
velký pátek ráno před školou, po škole a na večer a na-
posledy na bílou sobotu ráno. Chodili tak, aby obešli 
celou vesnici, a u každého křížku se modlili. V pátek 

v podvečer obešli ves dům od domu, kde vykoledo-
vali nějaké vajíčko, sladkost - sušené švestky, křížaly 
či drobné mince. Nejstarší z chlapců se nazýval kap-
rál. V některých oblastech měli slaměného Jidáše. 

U nás je prastarou tradicí hodování a pomlázka. 
Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po 
domácnostech svých známých a šlehají ženy a  dív-
ky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. 
Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř proutků a je 
obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená 
pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradi-
ce muži při hodování pronášejí koledy.  Nejznámější 
velikonoční koledou je tato krátká říkanka: „Hody, 
hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li ma-
lovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný…” 

Jestli dojde dříve na pomlázku, nebo koledy, záleží 
na situaci. Ačkoli může být vyšlehání bolestivé, není 
cílem způsobovat příkoří. Spíše je pomlázka symbo-
lem zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky se mo-
hou dokonce cítit uražené. Vyšupaná žena dává muži 
barevné vajíčko jako symbol jejích díků a prominutí. 
Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšle-
hány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plod-
nost. V některých oblastech ženy mohou pomlázku 
oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže a  chlapce 
kbelíky studené vody. Zvyk se napříč českými země-
mi mírně mění. 

Jiný výklad pomlázky – odvozeno od pomlaze-
ní, tj. omlazení. Proto muži používají mladé proutí 
s největším podílem „životní síly“ kterou jakoby pře-
dávají vyšlehané osobě. Z téhož důvodu ženy dávají 
jako odměnu za omlazení vajíčko, prastarý symbol 
nového života. Jinak v Čechách nejsou tradicí hody, 
ale koleda (hody jsou spíše pomístní název), přičemž 
koleda probíhala v průběhu roku vícekrát, nejen 
v období Velikonoc a jejím původním smyslem byla 
ochrana před špatnými vlivy a posílení těch dobrých. 
Za toto byli koledníci odměňováni. V průběhu doby 
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se původní smysl vytrácel a vlastně se stala „lepší“ 
formou žebroty chudší části obyvatelstva. 

Náboženské velikonoční tradice
Kromě velmi podstatné návštěvy bohoslužeb bě-

hem velikonočního tridua můžeme mezi náboženské 
tradice zařadit velikonoční pozdrav, zvyk pocházející 
především z východních církví, který se rozšířil i mezi 
římské katolíky i protestanty. Zvyk spočívá v tom, že 
se křesťané o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně zdraví 
místo běžného pozdravu: „Kristus vstal z mrtvých!“ 
Odpovědí pak je: „Opravdu vstal z mrtvých!“

Velikonoční tradice v jiných zemích
Ve Spojených státech jsou velikonoční svátky ná-

boženským svátkem, takže mnoho amerických ro-
din mimo návštěvy kostela se schází kolem zdobení 
velikonočních vajíček v sobotu večer a jejich „lovu“ 
v neděli ráno. Podle dětských pohádek byla vajíčka 
během noci přinesena velikonočním zajíčkem a po-
schovávaná po domě a zahradě, aby počkala na děti, 
až se probudí. Důvod, proč by to měl zajíček dělat, se 
vysvětluje jen zřídka. 

V Anglii tradičně ženy přivazují muže k židlím 
a za propuštění požadují peníze. 

V Norsku je, kromě lyžování v horách a malová-
ní vajíček, tradicí řešení vražd. Všechny velké tele-
vizní stanice vysílají kriminální a detektivní příběhy, 
jako je například Hercule Poirot nebo jiné příběhy od 
Agathy Christie. Také noviny otiskují články, ze kte-
rých mohou čtenáři zkusit odvodit, kdo je pachate-
lem. Samozřejmě také vychází mnoho knih. Dokonce 
i krabice od mléka bývají potištěny příběhy s vražda-
mi. 

Ukrajinský velikonoční chléb pascha je tradičně 
pečen v několika různých velikostech pro každého 
člena rodiny a jeden velký pro celou rodinu. Pascha 
je zdobená různými ornamenty – osmiramennými 
kříži, věnci, květinami a ptáčky z téhož těsta. I tímto 
se liší od ruské kuliči – neozdobeného chleba poli-
tého sněhem z bílků. Pro pečení paschy se používají 
speciálně vytvořené keramické formy, v mnoha do-
mácnostech se využívají i různě široké hrnce. Pascha 
se peče v pecích na Velký pátek. 

Velikonočního období a tradiční jídla
Škaredá středa má vliv i na jídlo, které by mělo 

vypadat jako nepovedené, a být dokonce i nevzhled-
né. Většinou se v tento den pekly různé placky nebo 
bramboráky, které se při smažení a opékání při otá-
čení úmyslně potrhaly, a tak vznikaly známé trhance.

Zelený čtvrtek je podle tradice ve znamení jarní 
zeleně a luštěnin. Připravovala se jídla z mladých kop-
řiv nebo petržele, pekly se škvarkové placky a různé 
preclíky. Mezi oblíbená jídla patřil třeba kočičí tanec 
(zapečená směs čočky a krup, ochucená česnekem, 
smaženou cibulkou a majoránkou), šumajstr (zape-
čené fazole s kroupami, česnekem, smaženou cibul-
kou a majoránkou) nebo pučálka (vyklíčený hrách 
opečený na másle, podávaný na sladko s medem, 
skořicí a rozinkami).

Velký pátek byl obvykle postní, v některých kra-
jích se půst dodržoval velmi přísně a mohl se narušit 
pouze jídlem z ryb. Když si někde rybí maso nemoh-
li dovolit, pekli místo ní bramborové těsto ve formě, 
která měla podobu ryby. Na Velký pátek se také při-
pravovalo jen jedno jediné jídlo - nejčastěji hustá po-
lévka z kysaného zelí a brambor. Připravoval se také 
špenát, hrách, jáhly, čočka nebo sladké knedlíky se 
sušeným ovocem, tedy jídla z potravin, které byly 
v každé domácnosti.

Bílá sobota už byla z pohledu hodování mno-
hem veselejší. Pekly se mazance, bochánky a věnce, 
které se ale v minulosti nesladily cukrem. Většinou 
se používala sladká smetana, v některých krajích se 
mazanec plnil tvarohem nebo se namáčel do vína. 
Dalším tradičním velikonočním jídlem byly pečené 
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Zveme vás na besedu s RNDr. Jiřím Grygarem, českým ast-
ronomem a astrofyzikem, popularizátorem vědy v oblasti ast-
ronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, členem České astro-
nomické společnosti a členem Učené společnosti ČR.

Beseda se uskuteční v pátek 31. května v 16.00 hodin
v sokolovně v Jimramově.

 Pozvánka

jidáše (kynuté těsto ve tvaru splétaného provázku, po-
lité medem a sypané mandlemi) a jako hlavní chod se 
v sobotu podávala nádivka, které se říkalo  hlavička, 
sekanina, sekanice nebo snítek (v ní nesměly chybět 
vajíčka, něco zeleného – kopřivy, uzené maso).

Boží hod velikonoční - neděle je dnem, kdy se 
ještě upečou klasické buchty z kynutého těsta a také 
tradiční beránek, připravovalo se ale i maso. Hostina 
podle tradice začínala masovým vývarem a pak se po-
dávalo různě upravené, většinou ovšem pečené jehně-

čí, telecí nebo kůzlečí maso. Na slavnostně prostře-
ném stole ale nikdy nesměl chybět beránek – pokud 
nebyl opravdový z masa, musel být alespoň upečený 
ze sladkého těsta.

Velikonoční pondělí je tradičně ve znamení va-
jíček. Vajíčka jako symbol nového života jsou sou-
částí mnoha velikonočních jídel. Připravují se sma-
žená i různě plněná, dělají se z nich pomazánky, 
přidávají se do omáček a samozřejmě nesmí chybět 
ve velikonoční nádivce.  



Jimramovský zpravodaj 2/2019

22

Mladá rodina hledá bydlení v této lokalitě.  Rekonstrukce nevadí.  605 816 353.

Hledáme chatu, chalupu na Vysočině. Platba hotově. Tel. + sms  739710776.

INZERCE

Městys Jimramov připravuje pro rok 2020 vydání knihy fotografi í Jimramovska

 „Jimramov včera a dnes“

Na jedné stránce by vždy byla historická fotografi e
 a na protilehlé straně totéž místo v současnosti.

 Prosíme občany o poskytnutí starých, pokud možno neznámých fotografi í 
či pohlednic obce, ale i o fotografi e nové.

Děkujeme
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