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Jimramovský zpravodaj
Jimramovský zpravodaj

2/2017

Zápis č. 1/2017
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 16.2.2017 v budově radnice v Jimramově

Přítomni: Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, Gregor Jiří, 
Ing. Homolka Josef, Just Jiří, Matýsek Miroslav, 
Pachovská Dana, Pajkr Jaroslav, Ing. Petr Jan, Tušla Josef,
Vojta Petr   (11) 

Omluveni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Mgr. Křížová Věra, 
Sedláková Petra (3)

Neomluven: Kalášek Pavel  (1)

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

1. Schválení programu jednání:
Program jednání byl rozšířen o následující body:
- Žádost o bezúplatný převod pozemků
- Elektrický pohon zvonu v kapličce v Trhonicích
- Dotace na sociální služby
- Dohoda o splácení dluhu
Program jednání ZM byl doplněn o výše uvedené body a 
bylo upraveno pořadí projednání.

1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Zpráva fi nančního výboru za rok 2016
4. Zpráva kontrolního výboru za rok 2016
5. Podání žádosti o dotaci na dopravní automobil a rekon-

strukci hasičské zbrojnice
6. Nákup a prodej pozemků

7. Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny
8. Dotace Naše škola
9. Dotace z programu Informační a komunikační techno-

logie
10. Památky místního významu
11. Žádost o bezúplatný převod pozemků
12. Elektrický pohon zvonu v kapličce v Trhonicích
13. Dotace na sociální služby
14. Dohoda o splácení dluhu
15. Rozpočtové opatření č. 1
16. Různé 11-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni paní Pachovská 

Dana a pan Ďuriš Milan.          9-0-2

3. Zpráva fi nančního výboru za rok 2016
Zprávu o činnosti fi nančního výboru za rok 2016 přednesl 
jeho předseda Ing. Jan Petr. 
Ing. Petr informoval zastupitele o schůzi fi nančního výbo-
ru dne 22.11.2016, na které byli  členové fi n. výboru sezná-
meni s  výsledkem čerpání rozpočtu k  30.9.2016 a navrhli 
sestavení rozpočtu Městyse Jimramov na rok 2017. Návrh 
byl vytvořen s předběžným zůstatkem 1 milion Kč z  roku 
2016 a po projednání jednotlivých rozpočtových položek, 
byl předán zastupitelům.
Dále byl projednán návrh rozpočtového výhledu Městyse 
Jimramova na roky 2018 - 2020. Zastupitelstvo vzalo zprá-
vu o činnosti fi nančního výboru na vědomí. 
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4. Zpráva kontrolního výboru za rok 2016
Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2016 předne-
sl jeho předseda pan Petr Vojta. Přítomné zastupitele infor-
moval o kontrole hospodaření  Základní školy a Mateřské 
školy Jimramov za rok 2016.  Bylo kontrolováno  čerpání 
neinvestičních prostředků.  Z kontroly vyplynulo, že škola 
hospodaření věnuje patřičnou pozornost, fi n. prostředky 
jsou využity hospodárně, výsledky hospodaření lze hod-
notit kladně. 
Zastupitelstvo vzalo zprávu o činnosti kontrolního výboru 
na vědomí.  

5. Podání žádosti o dotaci na dopravní automobil a re-
konstrukci hasičské zbrojnice
Zastupitelé byli seznámeni s možností podat žádost o do-
taci z  Programu dotace pro jednotky SDH obcí z  Mini-
sterstva vnitra ČR a Kraje Vysočina na pořízení nového 
dopravního automobilu a na rekonstrukci či  výstavbu ha-
sičské zbrojnice.  Žádosti se podávají do 28. 4. 2017. 
Zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci na dopravní au-
tomobil pro SDH Trhonice a SDH Jimramov a rekonstruk-
ci hasičské zbrojnice v Jimramově 11-0-0

6. Nákup a prodej pozemků
a) Zastupitelé rozhodli o prodeji pozemku paní Marii Ko-

louškové, V Potokách 24, Jimramov-Benátky. Jedná se 
o pozemek p.č. 833/12 v k.ú. Trhonice o výměře 51 m2, 
vedený jako zahrada. Záměr byl řádně zveřejněn a ne-
byly vzneseny žádné připomínky. Zastupitelé rozhodli 
pozemek prodat  za cenu 30,-Kč/m2. Cena za pozemek 
činí 1530,-Kč.   11-0-0

b) Zastupitelé rozhodli o koupi následujících pozemků 
od pana Jana Chrištofa: Pozemek p.č. 595/5 v  k.ú. Ji-
mramov o výměře 175 m2, trvalý travní porost, za 
cenu40,- Kč/m2.  Celková cena pozemku činí 7000,-Kč 
a pozemek p.č.  596/1 v k.ú. Jimramov o výměře 1205 
m2, lesní pozemek, za cenu stanovenou znaleckým po-
sudkem, která činí 20370,-Kč. 

Celková cena za výše uvedené pozemky činí 27370,-Kč. 
11-0-0

Městys Jimramov prodává panu Janu Chrištofovi, poze-
mek PK 727/1 v k.ú. Jimramov o výměře 7892 m2, trvalý 
travní porost za cenu 27370,-Kč. Jedná se o protihodnotu 
pozemků nakupovaných od pana Chrištofa.  11-0-0

c) Městys Jimramov kupuje od MUDr. Ivy Hájkové a 
RNDr. Vítězslavy Švehlové, CSc.,  pozemek p.č. 647/18 
v k.ú. Jimramov o výměře 37 m2, trvalý travní porost, 
za cenu 40,-Kč/ m2. Celková cena za pozemek činí 
1480,-Kč. 11-0-0

7. Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny
Zastupitelé rozhodli o podání žádosti o poskytnutí dotace 
v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny na dešťovou 
kanalizaci v Jimramově.  Jedná se o rozšíření hlavního řadu 

dešťové kanalizace na náměstí v  celkové délce 66,45 m. 
Celkové náklady činí 603802,-Kč, požadovaná výše dotace 
je 120000,-Kč, spoluúčast městyse je 483802,-Kč. 11-0-0

8. Dotace Naše škola
Zastupitelé rozhodli o podání žádosti o dotaci z programu 
„Naše škola“. Jedná se o Krajskou dotaci z  Fondu Vysoči-
ny. Maximální výše dotace je 120000,-Kč, minimální podíl 
vlastníka je 50 % celkových nákladů projektu. Žádost se 
podává od 10.3.2017 do 31.3.2017. Z oslovených fi rem byla 
vybrána nabídka fi rmy Stavební společnost V & K s.r.o.,Bys-
třice nad Pernštejnem, která nabídla cenu 343745,-Kč.
Zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci na vybudování 
nových WC u školní jídelny. V případě získání dotace bude 
podíl městyse činit 223745,-Kč. 11-0-0

9. Dotace z programu Informační a komunikační tech-
nologie
Zastupitelé byli seznámeni s možností předkládání projek-
tů na dotační titul Informační a komunikační technologie. 
Jedná se o grantový program využitelný mimo jiné na tvor-
bu webových stránek. Zastupitelé požadují připravit pod-
klady na příští jednání ZM a pokusit se požádat o dotaci 
na vylepšení webových stránek Městyse Jimramov.  Výše 
dotace je v  rozmezí 5000 – 50000,-Kč. Minimální podíl 
příjemce dotace je 50 %. Žádosti se podávají od 13.3.2017 
do 10.4. 2017.

10. Památky místního významu
V  roce 2013 zastupitelé rozhodli o prohlášení některých 
významných objektů památkami místního významu. 
Vzhledem k tomu, že u některých památek místního vý-
znamu nebyl znám majitel, byla dne 10.1.2014 na zákla-
dě rozhodnutí rady Městyse Jimramov vyvěšena výzva 
k určení vlastníků. Vzhledem k tomu, že od této doby již 
uplynuly tři roky, stal se Městys Jimramov jejich majitelem. 
Jedná se o tyto objekty:  
- Pamětní deska padlým na mostě v Jimramově, směr Po-

lička
- Kamenný kříž na Javorské cestě 
- Kamenný kříž na katolickém hřbitově  
- Kamenný kříž v Horce 
- Kamenný kříž v Ochozi
- Pamětní deska Janu Kozákovi v Ubušíně
- Smírčí kámen na Benátkách
- Litinový kříž na ulici Borovnické
- Litinový kříž za propustkem přes Trhonický potok, směr 

Ubušín
- Litinový kříž  v Trhonicích „u Vystrčanovské polní cesty“
- Litinový kříž u horní autobusové zastávky v Trhonicích
- Hraniční kámen u Benátského mostu
- Hraniční kámen u propustku přes Trhonický potok

ZM rozhodlo o prohlášení  následujících objektů památka-
mi místního významu:
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- Litinový kříž na ulici Borovnické
- Litinový kříž za propustkem přes Trhonický potok, směr 

Ubušín
- Litinový kříž v Trhonicích „u Vystrčanovské polní cesty“
- Litinový kříž u horní autobusové zastávky v Trhonicích
- Hraniční kámen u Benátského mostu
- Hraniční kámen u propustku přes Trhonický potok
- Pamětní desky osobností Matěj Josef Sychra, Guth Jar-

kovský, Karel Slavíček
- Kamenný kříž u kapličky v Sedlištích
- Kamenný kříž u kapičky v Trhonicích 11-0-0

11. Žádost o bezúplatný převod pozemků
Zastupitelé rozhodli podat žádost na Státní pozemkový úřad 
o bezúplatný převod následujících pozemků do majetku 
Městyse Jimramov:
- p.č. 595/2, trvalý travní porost, o výměře 2075 m2. Jedná 

se o pozemek, kde se nachází prameniště pitné vody. 
- p.č. 1288, ostatní plocha, o výměře 249 m2 v k.ú. Jimra-

mov. Jedná se o pozemek pod skládkou komunálního 
odpadu. 11-0-0

12. Elektrický pohon zvonu v kapličce v Trhonicích
Zastupitelé projednali cenovou nabídku od fi rmy Jiří Ko-
pečný z Olomouce na montáž zařízení pro elektrický pohon 
1 zvonu včetně nového technického vybavení na kapličku 
v Trhonicích.  Cenová nabídka činí 41636,-Kč včetně DPH. 
Zastupitelé rozhodli o realizaci této akce a uzavření smlouvy 
o dílo s fi rmou Jiří Kopečný. 11-0-0

13. Dotace na sociální služby
Zastupitelé projednali Smlouvu o poskytování příspěvku na 
vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospo-
dářského zájmu. Účelem této smlouvy je poskytnutí dotace 
z rozpočtu Kraje na fi nancování provozních  nákladů soci-
álních služeb – pečovatelské služby. Celková výše příspěv-

ku Kraje na vyrovnávací platbu je 313000,-Kč (výše dotace 
MPSV je 259000,-Kč, dotace Kraje je 54000,-Kč). Zastupite-
lé rozhodli o přijetí dotace a podepsání smlouvy o poskyt-
nutí dotace s Krajem Vysočina. 11-0-0 

14. Dohoda o splácení dluhu
Zastupitelé projednali a schválili dohodu o splá-
cení dluhu mezi Městysem Jimramov a panem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 11-0-0

 
15. Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 1/2017, které je 
přílohou tohoto zápisu.  11-0-0

16. Různé
- Byla podána informace o vypsaném dotačním programu 

„Čistá voda 2017“ na podporu zpracování projektových 
dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvá-
dění a čištění odpadních vod.

- Zastupitelé vyslechli přítomné rodiče a jejich požadavek 
na otevření mateřské školy a družiny o letních prázdni-
nách a to v termínu 10.7.2017 - 5.8.2017 a 21.8.2017 – 
31.8.2017. Důvodem této žádosti jsou problémy s hlídá-
ním dětí z důvodu zaměstnání rodičů. Bude zjištěn počet 
dětí, které by o prázdninách chodily do školky a následně 
projednáno na příštím jednání ZM.

- Zastupitelé byli seznámení s nabídkou aplikace „Česká 
obec“. Hlavním cílem je komunikace mezi úřady obcí 
s občany. 

- Zastupitelé byli seznámeni s provozními podmínkami a 
předběžnými náklady provozu letního kina v Jimramo-
vě.

- Městys Jimramov obdržel příslib dotace z  ministerstva 
kultury ve výši 200000,-Kč na opravu památkového ob-
jektu Jimramov, Náměstí Jana Karafi áta 68. Podíl Městy-
se Jimramov není podle zásad povinný.

RO č. 1/2017 (ZM 16.2.2017)

příjmy: Kč
dotace na pečovatelskou službu  z MPSV  259 000,00
dotace pro pečovatelskou službu z kraje Vysočina  54 000,00
dotace pro ZŠ - oper.program VVV  839 752,00
dotace z POV  120 000,00
navýšení zůstatku z r. 2016  3 238 000,00
autobusová zastávka-dotace z r. 2016  87 000,00 

 4 597 752,00

výdaje:  Kč
dotace pro ZŠ - oper.program VVV  839 752,00 
Nové Město na Mor. - přenesená agenda  30 000,00
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kanalizace Trhonice - dokončení realizace  475 000,00      
kanalizace  Trhonice - technický dozor,BOZP,pronájem,archeologie  160 000,00

elektropohon zvonu v kapličce - Trhonice  41 636,00 
splátka úvěru ČS - investiční -10 883,00 

 1 535 505,00
Rezerva po schválení RO 1 5 285 869,00 Kč

Jimramov: 16.2.2017

Zápis č. 2/2017
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 16.3.2017 v budově radnice v Jimramově

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Ďuriš Milan, Gregor 
Jiří, Ing. Homolka Josef, Just Jiří, Mgr. Křížová Věra, 
Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Pajkr Jaroslav, Ing. 
Petr Jan, Sedláková Petra, Tušla Josef, Vojta Petr 

(13) 

 Omluveni: Bureš Zdeněk, Kalášek Pavel (2)

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

1. Schválení programu jednání
- 1. Schválení programu jednání
- 2. Volba ověřovatelů zápisu
- 3. Provoz mateřské školy o letních prázdninách
- 4. Nákup a prodej pozemků
- 5. Dotace z programu Informační a komunikační tech-

nologie
- 6. Dotace z Programu Čistá voda 2017
- 7. Obecně závazná vyhláška Městyse Jimramov č. 

1/2017 o regulaci provozování některých hazardních 
her na území obce

- 8. Různé 13-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni paní Sedláková 
Petra a pan Gregor Jiří.          11-0-2

3. Provoz mateřské školy o letních prázdninách
Základní škola provedla průzkum zájmu o provoz mateř-
ské školy o letních prázdninách s následujícím výsledkem: 
z 63 přihlášených dětí do MŠ požadují otevření školky po 
celé letní prázdniny (8 týdnů) 
2 zájemci, 7 zájemců požaduje otevření 6 týdnů (kromě ce-
lozávodní dovolené v Gamě), 
10 zájemců požaduje otevření školky v rozmezí 1 – 4 týdnů, 
největší zájem je o termíny 10. – 21. července a 21. srpna 
– 1. září.

Provoz mateřské školy v červenci a v srpnu je plně v kom-
petenci ředitelky školy.  Do konce měsíce dubna bude zveřej-
něno podle Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v aktuálním 
znění, v kterém období bude mateřská škola otevřena (předpo-
klad 3 - 4 týdny). Městys Jimramov prověří provoz mateřských 
školek v okolních obcích a zda mohou jejich provoz využít i  
děti z naší mateřské školy. O výsledku budou zákonní zástupci 
dětí informováni prostřednictvím internetových stránek ZŠ a 
MŠ Jimramov a nástěnky v mateřské škole.
Provoz družiny není o letních prázdninách možný, z  tohoto 
důvodu městys prověří zájem rodičů  a možnosti zorganizová-
ní příměstského tábora o letních prázdninách. 13-0-0  

4. Nákup a prodej pozemků
a) Zastupitelé rozhodli o prodeji pozemků panu Janu Sobot-

kovi, Sedliště 57. Jedná se o pozemek p.č. 904/3, ostatní plo-
cha, jiná plocha, o výměře 926 m2 v k.ú. Sedliště a p.č. 905, 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 167 m2 v k.ú. Sedliště. 
Záměr byl řádně zveřejněn a nebyly vzneseny žádné při-
pomínky. Zastupitelé rozhodli pozemky odprodat  za cenu 
30,-Kč/m2. Celková cena za pozemky činí 32790,-Kč. 

13-0-0

b) Zastupitelé rozhodli o prodeji pozemků Ing. Jaromíru Pit-
rochovi, Révová 8, Židenice, čp. 4474, 628 00 Brno a paní 
Věře Pitrochové, Révová 8, Židenice, čp. 4474, 62800 Brno. 
Jedná se o pozemek p.č. 947, ostatní plocha, jiná plocha, o 
výměře 43 m2 v k.ú. Trhonice  a díl „d“ o výměře 22 m2, 
který se odděluje z  parcely 66/5 a připojuje se k  parcele  
64/1, vše v k.ú. Trhonice.  Zastupitelé rozhodli pozemky 
odprodat za cenu 30,-Kč/m2. Celková cena za pozemky 
činí 1950,-Kč. 13-0-0

c) Zastupitelé rozhodli o koupi dílu „b“  o výměře 18 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, od Ing. Jaromíra 
Pitrochy, Révová 8, Židenice, čp. 4474, 628 00  Brno 
a paní Věry Pitrochové, Révová 8, Židenice, čp. 4474, 
628  00 Brno. Tento díl se odděluje z  parcely  64/1 a 
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připojuje se k parcele 66/5 vše v k.ú.Trhonice. Pozemek 
bude odkoupen za cenu 30,-Kč/m2.  Celková cena  činí 
540,-Kč. 13-0-0

5. Dotace z programu Informační a komunikační techno-
logie
Zastupitelé  rozhodli o podání žádosti o dotaci z programu 
„Informační a komunikační technologie 2017“. Tento gran-
tový program je využitelný  mimo jiné na tvorbu webových 
stránek. Jedná se o Krajskou dotaci z Fondu Vysočiny. Výše 
dotace je 5000 – 50000,-Kč. Minimální podíl vlastníka je 
50 %. Žádost se podává od 13.3.2017 do 10. 4. 2017. Z oslo-
vených fi rem podali nabídku fi rma Vít Kratochvíl a fi rma  
WEBHOUSE, s.r.o.
Zastupitelé vybrali nabídku fi rmy pana Víta Kratochvíla za 
cenu 26000,-Kč a rozhodli podat žádost o dotaci  na nové 
webové stránky Městyse Jimramov . 13-0-0

6. Dotace z programu Čistá voda 2017
V sobotu 11.3.2017  proběhlo jednání s občany a chalupáři 
místní části Ubušín ohledně plánované výstavby kanalizace  
v  této místní části. Byly diskutovány různé varianty řešení 
likvidace odpadních vod. V současném platném Plánu roz-
voje vodovodu a kanalizace  Městyse Jimramov je počítáno 
s gravitační kanalizací v místní části Ubušín,  s výtlakem do 
kanalizace v Trhonicích, která je před dokončením. 
Dále byla diskutována otázka stanovení stočného pro jednot-
livé místní části.
Zastupitelé rozhodli, že výše stočného bude pro všechny 
místní části ( Jimramov, Benátky, Sedliště, Trhonice a Ubu-
šín - pokud se připojí na jimramovskou ČOV) stanovena ve 
stejné výši.  13-0-0

Městys Jimramov obdržel nabídku od fi rmy BETA-PROJEKT, 

s.r.o. Svitavy na zpracování projektové dokumentace pro 
územní řízení za cenu 115000,-Kč a projektové dokumentace 
pro stavební řízení, včetně dokumentace potřebné pro vyhlá-
šení výběrového řízení na dodavatele stavby, za cenu 365000,-
Kč. V současné době je vypsán Krajem Vysočina dotační titul 
„Čistá voda 2017“, na základě kterého lze žádat o dotaci až do 
výše 60 % uznatelných nákladů. Zastupitelé rozhodli o podání 
žádosti o dotaci na výše uvedené projekty do 24.3.2017 (což 
je poslední termín k podání žádosti). Zastupitelé se usnesli, 
že pokud do příštího jednání zastupitelstva bude na základě 
jednání s vodoprávním úřadem v Novém Městě na Moravě 
nalezeno jiné, lepší,  realizovatelné variantní řešení, budou 
záležitosti týkající se kanalizace v Ubušíně na příštím jednání 
ZM znovu projednány. 13-0-0

7. Obecně závazná vyhláška Městyse Jimramov č. 1/2017 o 
regulaci provozování některých hazardních her na území 
obce
Zastupitelstvo Městyse Jimramov rozhodlo o vydání obecně 
závazné vyhlášky Městyse Jimramov č. 1/2017 o regulaci pro-
vozování některých hazardních her na území obce. Vyhláš-
ka nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2017. Touto vyhláškou 
se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o stanovení 
okruhu, vzdálenosti, v němž nesmí být provozování výher-
ních hracích přístrojů povoleno a Obecně závazná vyhláška č. 
4/2007 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provo-
zovány výherní hrací přístroje. 13-0-0

8. Různé
V  letošním roce bude instalován ukazatel rychlosti vozidel 
v místní části Ubušín na příjezdu od Olešnice.
Zastupitelé byli seznámeni s požadavky nových majitelů po-
zemků v chatové oblasti na „Žákovině“ na zapracování jejich 
pozemků do územního plánu.

Příspěvky čtenářů
Vzpomínky paní Bohušky Gondové z Lísku 

Byla to 70. léta minulého století, kdy 
jsem s manželem a dětmi přijela navští-
vit své rodiče do Lísku. Tehdy jsem se 
sešla se svým bratrancem Pepíkem. Při 
řeči mně sdělil, že uklízel kolem chalupy 
a vzadu za chalupou našel pod větším 
kamenem plechovou krabičku, kterou 
si tam za 2. svět. války uschoval a do 
ní uložil adresu na ruského partyzána, 
mladého lékaře N. Čursina. Schoval si ji 
tam proto, kdyby nedej Bože, přišlo ge-
stapo, aby to nenašlo. Tehdy mu ruský 
člověk řekl: „Až skončí válka a já se vrá-
tím domů do Rostova na Donu, tak mi 
na tuto adresu napiš, budu moc rád. Ni-

kolaj Čursin spolu s dalšími partyzány 
přišel v r. 1944 do osady Lísek a zastavili 
se u Štorků. Tam se partyzáni, když šli 
přes Lísek, stavovali a pro Pepíka to byla 
příležitost poznat se s Nikolajevem. Pe-
píka potěšilo, že si ho  Nikolajev všim-
nul, pohovořili spolu a při této příleži-
tosti Nikolajev předal Pepíkovi svoji 
adresu.

Pepík, když po tolika letech ob-
jevil uschovanou krabičku a v ní na-
prosto nepoškozený papír s  adresou, 
chtěl svému slibu dostát a Nikolajevo-
vi napsat. Tehdy mně řekl, že by mu 
rád  napsal, ale neumí rusky, protože 

se ve škole učil němčinu. Pepíkovi 
jsem řekla: „To není žádný problém, 
já rusky znám, já ti ten dopis napíšu. 
Ty mně řekneš, co bys mu chtěl sdělit, 
dáme dopis dohromady a pošleme.“ 
Pepík mi svěřil, že by moc rád věděl, 
jak se  mu daří. Při dalších setkáních 
jsme už o tom nemluvili a úplně se na 
to zapomnělo.

V  roce 2016 se mi do rukou do-
stala kniha o partyzánském odboji 
v okolí Víru. Kniha má název „Jermak 
na Moravě“ od  A. A. Stěnina.

Ve Víru a okolí se pohybovala par-
tyzánská skupina Romana Chluda. 
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K Chludovi přidělili doktora Nikolaje 
Čursina, který byl dřív v  oddíle Ča-
pajev. I Jermakovci ho znali jako zku-
šeného partyzána. Převzato z  knihy: 
„Jermak na Moravě“.

Vír je městečko v  údolí Svratky, 
kolem dokola obklopené lesnatými 
stráněmi. Na okraji  obce, skoro na sa-
mém břehu řeky, stojí textilní továrna. 
Při silnici protínající obec vyniká pěk-
ný poschoďový dům, který se liší od 
ostatních už svou ozdobnou fasádou. 
Všechno to svědčí o zámožném ma-
jiteli. Na brance, hned vedle širokých 
vrat, visí úhledná tabulka s  nápisem 
– VALENTIN EHM, továrník. Když 
se dobře podíváme zblízka, můžeme 
na ní rozeznat sedřený, už popraska-
ný, ale stále ještě čitelný nápis ROTT, 
jméno bývalého majitele továrny, žida, 
kterého gestapo poslalo do koncent-
račního tábora.

Obyvatelé obce, kteří žili už šestý 
rok pod vládou okupantů se museli 
přizpůsobit „novému pořádku“ říše. A 
EHM sám o to pečuje pevnou rukou. 
Lidé pracují pod přísnou kontrolou, 
jinak se raději zavírají ve svých domo-
vech. Vycházet večer ven není radno.

Ehmova továrna pracuje pro Hitle-
rovu armádu a pan továrník se pova-
žuje za důležitou fi guru v  okupačním 
systému. V tajných spisech brněnského 
gestapa je veden jako důležitý rezident. 
Partyzáni si zjistili, že často dostává 
korespondenci přímo z Berlína. Party-
záni se opatrně přiblížili k domu, který 
tonul v noční tmě. Jen ze zatemnělých 
oken v  prvním poschodí skulinami 
prosvítalo světlo. Přeřezali telefonní ve-
dení a po chvíli se jim podařilo otevřít i 
venkovní branku. V té chvíli se stalo, co 
nečekali. Na domě bylo namontované 
poplašné zařízení, začala výt siréna a 
před domem se naplno rozsvítilo elek-
trické světlo. Ani si neuvědomili, že se 
v jeho jasu ocitli jako na jevišti. Poplaš-
né zařízení fungovalo bezvadně. Naho-
ře v poschodí bouchlo okno a ozval se 
mužský hlas. „Kdo je tam?! Co chcete!“ 
„Neseme vám balíček z  Berlína,“ vy-
křikl N. Čursin větu, kterou si předem 
připravili.
„Banditi! Mrzáci!“ zaječela shora něja-
ká žena, „mají automaty.“

V několika vteřinách zarachotil z hor-
ního okna kulomet. Čursin dostal pl-
nou dávku a skácel se. Roman Chlud 
skočil k brance, vystřelil po oknech, 
ale v té době vybuchl na zahradě gra-
nát hozený shora a Roman se svezl 
k zemi. Ztratil vědomí. Těžce zraněný 
Roman přežil. Potud text z knihy „Jer-
mak na Moravě“.

Pamětní deska připomíná smrt N. 
Čursina. Je umístěna na vile továrníka 
EHMA, nyní Mateřské školy ve Víru.
Poručík Z/S NIKOLAJ ČURSIN
Nar. 6.1.1920, v Rostově
Položil zde svůj život 20.1.1945
V boji proti něm. vetřelcům.

Můj bratranec Pepík v r. 1999 ze-
mřel, takže se o Nikolovi Čursinovi 
nedověděl, že zemřel v  nedalekém 
Víru, mladičký, pětadvaceliletý. Pepík 
se s ním seznámil na podzim r. 1944, 
a když se s ním podáním ruky loučil, 
netušili ani jeden, že Nikolovi zbývají 
asi jen 2 měsíce života. Tolik se těšil 
domů do rodného Rostova na Donu 
a Pepík věřil, že jeho přání se mu vy-
plnilo a on tam šťastně žije a je z něho 
úspěšná lékařská kapacita. O tragédii 
ve Víru se vědělo, ale že obětí je Čur-
sin, nám uniklo.

I mne zpráva po přečtení v  knize 
„Jermak na Moravě“ zasáhla. Vrátila 
se mi vzpomínka  na Pepíka, kdy mně 
sděloval nalezení adresy od Nikolaje a 
velikou touhu dovědět se, jak asi žije? 
To mne překvapilo a rozsmutnilo, že 
Nikolaj u nás, na naší Vysočině zahy-
nul. Ano, byla to doba válečná, plná 
strachu a obav a hlavně zmařených 
životů.

Vážení a milí čtenáři,
rozhodla jsem se ukončit svoje vzpo-
mínání. To, co jsem napsala, jsou 
vzpomínky prožité od raného dětství 
až po školní léta, tak jak byly prožité a 
viděné dětskýma očima a dětským ro-
zumem. Vzpomínky na svoje nejbližší 
a mně nejmilejší. Byli to moje rodiče, 
dědeček, rodina strýčka Josefa Štorka 
a strýček Láďa. Tím nejmilovanějším 
člověkem pro mne byla moje vlídná 
a laskavá maminka, o kterou jsem se 
tolik let bála, když v mé přítomnosti 
jí dva uniformovaní vojáci za 2. svět. 

války u Fridrichů vyhrožovali, že jí 
uříznou hlavu. Pro mou dětskou duši 
to byl ukrutný šok, který mi nikdy 
z mysli nevymizí. Jednou rukou jsem 
se držela maminky za ruku a druhou 
za sukni. Hleděla jí do očí, hrozně se o 
ni bála a začala plakat. Ta chvíle stra-
chu byla ukrutná a ta hrůza v mé duši 
zůstala navždy. Byla doba válečná, 
proto nebezpečná a sebemenší nedo-
rozumění mohlo zle dopadnout.

Tatínek byl starostlivý a pracovitý 
člověk. Byl mlynář, mlel na několika 
mlýnech na Moravě, kolem Brna a 
v Brně – Cacovicích. Mlynařina byla 
práce těžká – namáhavá, ale on ji mi-
loval. Vzpomínám, že jednou, když 
tatínek přijel domů, řekl mamince, že 
mu nabízí zaměstnavatel v Brně byt a 
my bychom se mohli do Brna odstě-
hovat. Já jsem tehdy tatínkovi řekla: 
„Tatínku, prosím Vás, do toho Brna 
my nemůžeme odejít. Já tady chodím 
ve Lhotě do školy, mám tu děti – spo-
lužáky a nemůžeme tady nechat dě-
douška a strýčka Láďu. Kdopak by se 
o ně staral? Maminka se o ně stará, 
vaří a pere jim.“ I tento pohled byl 
viděný dětskýma očima. Dnes vím, 
že pro tatínka to bylo hodně těžké. 
Celý týden byl sám v Brně, pracovalo 
se i v sobotu. Přijel za námi v sobotu 
večer a v  neděli odpoledne odjížděl 
vlakem z Rovného do Brna. Vím, jak 
on miloval mlýn a své řemeslo. Vyře-
šil to tak, že ve mlýně skončil práci 
a vrátil se domů do Lísku. Nastoupil 
do práce jako hlídač v tírně „Česko-
moravský len“ v  Písečném, kde pra-
coval až do důchodu. Tatínek měl rád 
dědouška, svého tchána, a uznal, že 
dědoušek potřebuje ve stáří péči. Dě-
doušek měl rád dobré jídlo a mamin-
ka byla dobrá kuchařka.

Dědoušek rád užíval slova z  ital-
štiny, která si přinesl z  italské fron-
ty. Když bylo něco potřeba honem - 
rychle, tak to bylo šupito presto, když 
něco skončilo – tak to bylo fi nito. 
Měl rád švestkové knedlíky, které mu 
moc chutnaly, a tak říkal mamince: 
„Mařo, jestli by ještě troška byla, dal 
bych si repete.“ To znamenalo, přidal 
bych si. Těch slov bylo více, ale ode-
šly v zapomnění.
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Ivan Fleischer - Vzpomínka

Musím vzpomenout také rodinu 
strýčka Pepíka z Lísku. Měli 4 děti, Pe-
píka, Toníka, Ludvu a Martičku. Pepík 
a Toník byli ode mne starší, brala jsem 
je s úctou a respektem. Ludva, Martič-
ka a já jsme si byli léty blízko a dobře 
si rozuměli. To bylo krásných prožitků 
a her. Vzpomínám na dobu vánoční, 
jak jsme ji prožívali. Každý večer jsme 
u Štorků zpívali vánoční koledy. Strý-
ček Pepík byl nás dirigent. Předzpěvem 
zahájil vánoční koledy. To byla paráda, 
rozsvícený stromeček, rozzářené líce 
nás dětí a  radostný zpěv koled. Neza-
pomenutelné. Tehdy ještě na Lísku ne-
byla elektřina, svítilo se petrolejkami. 
Světlo od petrolejek bylo ponuré, ale 
ten rozsvícený stromeček vánočními 
svíčkami, to byl jas a vůně vosku a lesa. 
Každý večer jsme se na to těšili. Musím 
doplnit, že elektrické vedení do Lísku 
bylo zavedeno až v r. 1955.

Ráda bych ještě vzpomněla a vy-
zvedla statečnost svého strýčka Jose-
fa, který kromě pomoci partyzánům, 
ukrýval ještě uprchlého svého bratran-
ce ze Zubří. Ten byl nasazen na práci 
v  Německu a podařilo se mu uprch-
nout z  Reichu. Do konce války ho 
ukrývala rod. Štorkova v Lísku.

Ještě chci vzpomenout obrovské 
statečnosti p. Adolfa Fridricha a jeho 
rodiny za poskytnutí úkrytu a příklad-
nou péči o dva raněné. Anglického let-
ce a těžce nemocného ruského vojáka. 
Jejich péče si vyžadovala i lékařského 
ošetření dr. Königa z Bystřice n. Pernšt. 
Těmto statečným lidem za poskytnutí 
úkrytu hrozil i trest smrti. Byli to lidé 
se srdcem na dlani, lidé citliví a sou-
citní. Uměli se vcítiti v  potřebu toho 
druhého a pomoci mu. Nečekali za to 
žádnou odměnu, vedl je pocit, že byli 
prospěšní a těmto potřebným pomoh-

li. A já si vážím toho, že tyto lidi jsem 
mohla poznat a s  nimi žít. Takovíto 
lidé žili na osadě v Lísku, žili skromně 
a poctivě, uměli se rozdat, i když jim 
samotným se také hojnosti nedostáva-
lo. Byla to doba, kdy jeden druhému 
dokázal pomoci jak slovem, tak činem. 
To byl pro mne vzor lidské důstojnosti. 
Pomáhat a nezradit.

A tak se vážení čtenáři na stránkách 
„Jimramovského  zpravodaje“ s  Vámi 
loučím a všem Vám přeji dobrého 
zdraví, klidu a pohody.

Na školní docházku do Jimramo-
va ráda vzpomínám, na paní  a pány 
učitele a na svoje spolužáky. Do Jimra-
mova se ráda vracím. Moje prababič-
ka byla rodačka z  Jimramova a bratr 
mého otce se do Jimramova přiženil. 
Takže rodné moje vazby se váží také 
k Jimramovu.

Text je doslova převzatý od autorky

MUDr. Kusák ve svých pamětech m. j. uvádí:
MUDr. Kusák sloužil za první republiky jako vojenský 

lékař. Velitelem pluku byl jistý pplk. Matoušek. Byl malé 
postavy, poněkud malého vzdělání, ale družné a veselé po-
vahy. Rád se napil a potom býval velmi podnikavý. Jeho 
podniky bývaly různého druhu. Mezi jiným se o tom vy-
právěla tato historka:

Velitelství pluku bylo po dobu pobytu pluku na Žitném 
ostrově v Dunajské Stredě. Štáb se stravoval v kterési hos-
podě, kde sloužila dvě fešná děvčata. A jednou k půlnoci, 
když užší štáb, k němuž patřil také lékař kpt. MUDr. Sou-
hrada, přišel do nálady, začal obtěžovat tato dvě děvčata. 
Ale děvčata stála morálně výše než podobný personál a 
prostě utekla a zabarikádovala se ve svojí komůrce na dvo-
ře hostince. Hrdinní dobyvatelé se však vypravili na dvůr 
a dali se do dobývání komůrky. Vtom však odněkud padla 
rána a ozval se nějaký křik. Oblehatelům to připadalo, jako 
by se někdo dvorem dal za nimi, a proto zahájili ústup. Dali 
se na útěk do zahrady. Na konci zahrady však byl vysoký 
plot a jen v jednom místě byl plot seříznut a dva schůdky 
vedly do sousedovy zahrady ke společné studni s nízkým 
roubením, ze které obě zahrady čerpaly vodu na zalévání 
zeleniny.

První běžel pplk. Matoušek, za ním dr. Souhrada a pak 
ještě dva hrdinové oné bojovné čety. Byla úplná tma, ale 
museli alespoň tolik vidět, že Matoušek zahlédl schůdky k 
nízkému plotu a chtěje uniknout pronásledování, vyběhl 

po schůdkách a skočil do prázdna do tmy a zmizel. Z plotu 
skočil rovnou do otevřené studny. Za ním Souhrada vyběhl 
po schůdkách, skočil a už byl také ve studni. A pak i ti dva 
další prchající zmizeli také ve studni. Souhrada skočil Ma-
touškovi, který stál po krk ve vodě, na hlavu a ti dva další 
ho zranili opět, i Souhradu. A tak byli všichni čtyři nešťast-
níci pohromadě ve studené vodě, tři potlučení, jen poru-
čík Jabůrek byl nezraněný, a protože byl nejmenší, stál ve 
vodě po nos. Přestože bylo léto, byla voda značně studená 
a nešťastníci byli zimou úplně schváceni. Okamžitě ovšem 
vystřízlivěli a uvažovali, co teď. Křičet se neodvažovali, ale 
i kdyby ve studni stříleli, nebylo to nic platné, protože by 
to stejně nikdo nezaslechl. Když se chvíli potřásli chladem, 
vztekem i ostudou, snažili se uniknout. Souhrada si posta-
vil na ramena Jabůrka, ale i tak nedosáhl na roubení. Stud-
na byla stavěná z cihel skoro beze spárů, nebylo se čeho 
chytit, a tak jejich postavení bylo opravdu zoufalé.

Milá děvčata, když oblehatelé naráz zmizeli, za chvíli 
vylezla, vrátila se do hostince a byla celá zkoprnělá, že hos-
té jsou pryč, všechno šatstvo mají na věšácích a že dlouho 
nejdou. Sluhové za chvíli přišli pro své pány, protože jejich 
povinností bylo v noci vodit své pány a někdy je i nosit. 
Když se panstvo dlouho nevracelo, vyprávěla děvčata slu-
hům, co se stalo, jak páni běželi do zahrady a jak tam zmi-
zeli. Proto šli sluhové s děvčaty opatrně do zahrady a jeden 
sluha se přiblížil se světlem až ke schůdkům a tam zaslechl 
tlumené: „Pomóóóc!“ Zprvu se lekl, bylo to strašné jako 
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z hrobu. Ale když to slyšeli i ostatní, odvážil se kdosi na 
schůdky, posvítil si do sousedovy zahrady a spatřil obru-
beň studny těsně pod schůdky. A právě z té studny slyšel 
volání o pomoc. Posvítil si do studny a v hloubi viděl něco 
se hemžit. A nyní věděli rázem, kde jsou jejich páni.

Nevím už, jak je sluhové dostali ze studny, ale příští 
den byli všichni nemocní. Matoušek byl celý oteklý, měl 
horečku, ani na oči neviděl a ležel celých 14 dnů. Souhra-
da dostal zápal plic a také ostatní to odleželi. Ještě asi za 
dva měsíce po oné slavné události nebyl Matoušek schopen 
ukázat se na veřejnosti a Souhrada sotva chodil. Přirozeně 
se to nikdo nesměl dovědět, protože bylo přísně zakázáno 
sluhům i děvčatům se o tom někde zmínit, ale přesto se 
všelicos šuškalo. Mně o tom vyprávěl v družné náladě sám 
dr. Souhrada i poručík Jabůrek. Tento nadaný chlapec se 
později spustil, a když nemohl vyúčtovat 7.000,- erárních 
peněz, ze zoufalství se zastřelil.

MUDr. Kusák ve svých pamětech m. j. uvádí:
Jistý MUDr. Pekelský byla fi gura přízemní, hamižná, 

plazivá. Byl v Bratislavě a byl ženatý a jeho manželka po-
cházela z Bukoviny a byla asi tamní Němka. On vyprávěl, 
že je rumunská šlechtična. Nebyla ani hezká, ani vtipná, 
ale Pekelskému veřejně zahýbala. Bylo z toho plno řečí, a 
aby jim ušel, přesídlil do Brna a dal se naverbovat na voj-
nu do vojenské nemocnice jako psychiatr. Byla to zvláštní 
osoba, stále něco hledal, v něčem se rýpal, donášel naho-
ru i dolů, byl to rozkladný živel. Potřeboval hodně peněz. 
Vyšlapal si místo soudního znalce u krajského soudu v 
Brně. Založil si soukromou psychiatrickou praxi a svoje 
pacienty dosti neeticky vysával zbytečným opakovaným 
předvoláváním a na skutečnou práci neměl čas.

Jednou byl Pekelský poslán jako soudní znalec do Čer-
novic, aby posoudil oprávněnost návrhu manželky jedno-
ho pacienta o jeho zbavení svéprávnosti. Šlo o následující 
případ: Nějaký pan Kárný, úředník státní dráhy v Brně, 
bytem v Židenicích, vedle bytu Dr. Dršky, byl jednou ve-
čer ve veselejší společnosti, rozšoupl se a vrátil se domů 
později. Jeho manželka mu činila výčitky a došlo k živější 
diskuzi, při níž rozjařený manžel dal hubující manželce 
po hubě. Ta se rozčílila, dostala nervový záchvat, vřískala 
po domě a vylítla na ulici tak, jak byla, jen v noční košili a 
nějací lidé ji zavedli do ordinace Dr. Dršky, aby prý udě-
lal pořádek a „šíleného“ blázna dal dopravit do blázince. 
Žena vylíčila případ tak, že manžel náhle zešílel a v amo-
ku se pokusil ji zavraždit. Dr. Drška znal pana Kárného 
jako rozumného člověka, ale nechal se svést k tomu, že 
zatelefonoval pro záchranku a uvedl, že jde o zuřivého, 
nebezpečného a duševně chorého člověka v alkoholic-
kém opojení. Když přijeli zřízenci Červeného kříže, bu-
dili zatím usnuvšího Kárného, který nechápal, co po něm 
chtějí, a prohlásil, aby mu dali pokoj a šli, odkud přišli. 
Vznikla hádka a tahanice, byl převrácen stůl, rozbita židle 
a lampa a jeden zřízenec utrpěl bouli na čele. Kárný byl 
přemožen, navlečen do svěrací kazajky a za shonu celé 

ulice byl zuřící, podroušený Kárný dopraven do blázince 
v Černovicích. Protože neodpovídal na otázky a domáhal 
se propuštění, byl dán do cely pro neklidné nemocné. A 
tam seděl den, dva, týden a stále se domáhal, aby byl vy-
šetřen a propuštěn. Napřed po dobrém s prosbou, pak s 
hrozbami, ale to bylo ještě horší. Kárný zatím celý zarostl, 
byl vousatý, roztrhaný, zdivočelý vztekem a žalem, křičel, 
zuřil, bouchal do dveří a zase seděl a v zoufalství se mod-
lil. Lékaře neviděl. Ten jen zapisoval zprávy od zřízenců a 
nezaobíral se zuřícím bláznem.

Za tohoto stavu jej přišel „vyšetřit“ dr. Pekelský tak, že 
zvedl klapku na špehýrce a skrze dveře se ptal: „Kolikáté-
ho máme dnes, pane Kárný?“ Nemocný, který byl již sko-
ro rok v separaci, hned neodpověděl na tuto otázku ne-
známého tazatele. Na to Pekelský: „A pane Kárný, mohl 
byste mi říci, kde to jste nyní?“ Kárný zase neodpověděl, 
protože se domníval, že jiný nemocný chodí po chodbě a 
dělá si z něj legraci. Na to Pekelský dále: „A pane Kárný, 
jestlipak byste mi mohl říct, kolik je 7 x 25?“. Když ani 
pak nemocný neodpovídal, tu řekl Pekelský: „Já jim pane 
Kárný, pomohu: 4 x 25 je sto. Není-li pravda a třikrát x 
25 – kolikpak to je?“ Nato se sužovaný Kárný rozčilil a 
zařval: „Jdi do hajzlu, ty vole, a dej mi pokoj!“ Pekelský 
sklapl okénko a do protokolu zapsal: „Nemocného jsem 
podrobně prohlédl a zjistil, že jde o onemocnění těžkou 
nevyléčitelnou duševní chorobu zvanou schizofrenie ve 
stavu úplného duševního rozvratu. Nemocný je časově i 
místně desorientován, agresivní, nebezpečný svému okolí 
i sobě a musí býti po více měsíců držen v cele pro zuřivé 
a nebezpečné duševně choré. Ošetřující personál se ho 
obává a jen korporativně – když nemocný občas odmítá 
stravu – ho uměle živí ve svěrací kazajce.“

Neznámo, po jak dlouhém čase nastala změna lékařů 
na odděleních. Oddělení, kde byl „léčen“ Kárný, přebral 
Dr. Sonnenschein a postupně si svoje nemocné vyšetřo-
val. Tak přišel i na nešťastného Kárného a zjistil tragický 
omyl. Kárný byl již tak dořízen dvouročním „léčením“, 
že by pomalu propadl duševní chorobě. Po propuštění 
zjistil, že je zbaven svéprávnosti, svého místa u dráhy, 
že nemá byt a vůbec nic, protože jeho manželka se zno-
vu provdala a užívala všechny jeho věci. Zkrátka byla to 
hrůza. Popadl ho hrozný vztek a začal se soudit. Žaloval 
Dr. Dršku, dr. Pekelského a léčebný ústav v Černovicích. 
Drška i Pekelský byli potrestáni. Nevím, jak dr. Drška, ale 
dr. Pekelský byl dočasně zbaven místa soudního znalce a 
lékařská komora mu dala výstrahu. Kárný byl přijat zpět 
na svoje místo u dráhy, když jeho zbavení svéprávnosti 
bylo úředně odvoláno na dobrozdání dr. Sonnescheina. 
Kárný však již nebyl tak hodný jako dříve. Když v r. 1939 
k nám přišli Němci, přidal se k nim, stal se zuřivým rene-
gátem a oženil se s nějakou Němkou. Když jsem byl poz-
ději zatčen, dostavil se osobně na gestapo a žádal, abych 
byl propuštěn jako nevinně zatčený, že mne zná a ručí za 
mne. Já jsem jej totiž léčil, když bydlel se svojí Němkou v 
Husovicích, a on mi tehdy svoji historii vylíčil.
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Pekelský neskončil dobře. Za mobilizace v r. 1938 byl 
určen k polní nemocnici v Bystřici pod Hostýnem. Ale 
místo toho jezdil po celém slezském pohraničí, kde byly 
dislokovány naše útvary, jezdil až do pozic na hranicích. 
Zjistil také, kde je hlavní velitelství, kde jsou velitelství 
divizí a jednotlivých útvarů. Potom lidé vyslechli tyto in-
formace a řadu dalších z rakouského rozhlasu. Bylo jasné, 
že tyto informace poskytl dr. Pekelský. Před spravedlivým 
trestem jej zachránil Mnichov a rozpadající se českoslo-
venská armáda. Dr. Pekelský se přihlásil s celou rodinou 
k Němcům a pilně s nimi spolupracoval. Ale protože byl 

odporný zjev, také Němci jím brzo opovrhli a nedosáhl 
toho, po čem toužil. Ke konci války nestačil utéct a po 
válce byl zatčen, uvězněn na Cejlu a měl být postaven 
před lidový soud spolu s Bujňákem a jinými zločinci. 
Než došlo k soudu, byli vězni voděni k odklízení trosek 
po bombardování. Při práci se něčím poranil ve tváři na 
hřbetu nosu. Rána byla infi kována růží, dostal horečku a 
vážně onemocněl. Dozorce jej přesto hnal do práce, kde 
se Pekelský zhroutil, byl odnesen do nemocnice, kde bíd-
ně zemřel všemi opovržen.

Text je  doslovně převzatý od autora 

Upozornění na knihu „Loučení s tetřevy“
Vážení přátelé,

Dovoluji se Vás upozornit na svoji literární prvotinu, 
která je součástí trilogie a právě vyšla ve vydavatelství 
AKCENT Třebíč.

Jmenuje se „Loučení s tetřevy“.

Druhý díl se bude jmenovat „S mikrofonem za tetře-
vy“ a poslední – třetí díl – ponese název „Za tetřevy na 
Alfrédku“.

Knížky (budou vycházet postupně) si můžete objed-

nat v kterémkoli knihkupectví nejbližším Vašemu byd-
lišti.

Jako optimální se však ukázala objednávka telefonic-
ky (na čís. 568 844 553) či e-mailem (akcent@vydavate-
elstvíakcent.cz) přímo u vydavatele.

Vydavatel si neúčtuje poštovné a knížku máte doma 
do tří dnů za cca 220 Kč.

Zdravím vás a přeji pěkné počtení
Pavel Sztwiertnia

Autor knížky bydlel jedenáct let (1986 – 1997) v koníkovské myslivně. Vykonával zde lesnické povolání. Z tohoto období 
tu šest let působil jako vedoucí polesí Koníkov.
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O knize napsal Ota Bouzek, nositel Umělecké ceny 
ČMMJ za literaturu:

…Když jsem si před osmi lety v  časopise Myslivost a 
jeho přílohách přečetl první povídku podepsanou iniciá-
lami PS, zaujala mě a doufal jsem v otištění dalších. Líbil 
se mi autorův popis událostí, jeho relativně stručný, přes-
to však výstižný styl. Dovede ve správném okamžiku děj 
zdramatizovat a vygradovat čtenářovo napjaté očekávání, 
aby brzy nato zcela přirozeným vývojem následujících 
událostí jeho napětí uvolnil.

Povídky  tohoto autora, lesáka, bývalého fořta a mys-
livce z povolání, jsou logicky situovány do prostředí jeho 
„denního chleba“. Nesou v  sobě obrovskou lidskost pod-
trhující úžas člověka ve vztahu k  přírodě a správně zvý-
razňují i nezbytnou, místy skoro až nábožnou pokoru. 

Motto:
 Myslivec, který uloví 

bílou laň, do roka
zemře, praví stará 

myslivecká pověra…

V povídkách PS není vždy hlavním tématem lov. Autor nás 
v nich často zavede do prostředí obyvatel malé vesnice na 
Českomoravské vysočině a dokáže trefně vystihnout klady 
mezilidských vztahů tohoto specifi ckého prostředí, stejně 
tak jako nešvary tehdejší společnosti.

Hned jak bylo potvrzeno, že tajemný PS. je skutečně 
Pavel Sztwiertnia a psané příběhy pocházejí z  jeho dílny, 
vyzval jsem ho, ať povídky vydá knižně. Trvalo to sice, ale 
konečně se dočkáme.

Vážení a milí čtenáři, troufám si tvrdit, že tato knížka 
se vám bude líbit, neboť je čtivá, příjemná, v dnešní době 
akorát tak patřičná k  nabídnutí „jiných myšlenek“, k  po-
klidnému počtení a k pohlazení zelené duše.

Povídka z knihy Loučení s tetřevy 
Pavel Sztwiertnia

Bílá laň
Ždárské vrchy, polesí Koníkov – okolí koníkovské myslivny, 1991

Tento příběh není hodný násle-
dování. Je jakýmsi nahlédnutím do 
mé pomyslné „třinácté komnaty“. 
Během života jsem do ní odkládal 
vzpomínku na některé svoje zážitky, 
kterými bych se raději nechlubil…

Stará myslivecká pověra praví, že 
střelec, který uloví bílou laň, do roka 
zemře. Traduje se z generace na ge-
neraci a přežívá dodnes. Nikdy jsem 
se nad jejím obsahem hlouběji neza-
mýšlel, protože tento problém se mne 
netýkal. Ani ve své nejbujnější fanta-
zii jsem nebyl ochoten si připustit, že 
by tomu snad někdy mohlo být jinak. 
Musím však poctivě přiznat, že jsem 
přece jen trochu pověrčivý jako snad 
každý myslivec… Když si sáhnu do 
svědomí a nad věcí se zamyslím, můj 
názor negující tuto pověru již není 
tak neochvějný. Poctivě řečeno, zá-
měrně bych na řádně obeznanou bíle 

zbarvenou zvěř ani nevystřelil…
Vysoká nadmořská výška koní-

kovské myslivny, která činila 725 m 
n. m., měla svá pro i proti. Sníh se tu 
každoročně držel nezvykle dlouho, 
což v  zimě pochopitelně kompliko-
valo dopravu, avšak z hlediska noč-
ních lovů to byla naopak jednoznač-
ná výhoda.

Blížil se konec roku 1991 a první 
sníh napadl již koncem první deká-
dy listopadu. V té době nastoupil na 
naše polesí jakožto soukromý dře-
vorubec Honza D., můj kamarád. 
Tento zapálený myslivec přišel tehdy 
o dobře placenou práci u podniku 
Uranové doly Rožná a rázem se ocitl 
v tíživě fi nanční situaci. Jelikož však 
měl oprávnění k  práci s  motorovou 
pilou, mohl jsem ho zaměstnat. Těž-
ba dřeva tímto nářadím mu tehdy 
pomohla jeho momentální problémy 
překlenout.

Honzovo pracoviště se nacházelo 
v nejvýše položených partiích polesí. 
Do práce i nazpět ho vozila osobním 
autem jeho manželka. Kteréhosi od-
poledne se za mnou zastavil v kance-
láři polesí a povídá: „Věřil bys Pavle, 
že když pro mne včera odpoledne 
jela Božka do lesa, potkala na sváž-

nici bílou laň?“ Já na to: „Prosím tě, a 
kolik toho předtím vypila?“ Dušoval 
se však, že to, co říká, myslí naprosto 
vážně. Ještě doplnil, že tato laň byla 
sama. Nebyl z lidí, kteří mluví do vě-
tru, takže jsem mu nakonec uvěřil. 
Zanedlouho jsem však na tuto neob-
vyklou informaci pozapomněl.

Přišel čtvrtek 21. listopadu. Roz-
hodl jsem se, že dnešní večer strávím 
na čekané u újediště za myslivnou. 
Pokud mi  bude svatý Hubert mi-
lostiv, mohu se tu setkat s  divočáky 
nebo alespoň s  kmotřičkou liškou. 
V posedovém vaku s rukávy jsem se 
na kazatelně uvelebil už ve tři čtvrtě 
na osm večer. Předtím jsem na jeho 
dno vhodil termofor plný teplé vody. 
S takovou výbavou jsem byl perfekt-
ně zajištěn proti chladu a mohl tu ná-
sledně strávit i několik hodin. Chví-
li tu tak sedím bez hnutí, abych se 
adaptoval na atmosféru tmy a ticha… 
Vychutnávám si svéráznost tohoto 
prostředí, jakoby vytrženého ze světa 
neustálého shonu a přívalu informa-
cí. Pak postupně neslyšně odklápím 
nahoru obě zasklená okénka širo-
kých střílen. Každé z  nich následně  
opatrně zajišťuji obrtlíkem a začínám 
pozorně sledovat okolí kazatelny.
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Už po čtvrthodině čekané si po-
všimnu poněkud nezvyklé věci. Stříl-
nou po levici totiž zahlédnu pohyb. 
Ve vzdálenosti asi sto dvaceti metrů 
od kazatelny právě vytahuje z olšiny 
na velkou zasněženou plochu osamě-
lý kus vysoké holé. Předpokládám, 
že se k  němu připojí další kusy, ale 
nic se neděje. Dlouho si zvěř prohlí-
žím dalekohledem. Chci se ujistit, 
že je to opravdu vysoká, především 
vzhledem k  velikosti kusu. Ta nej-
víc odpovídá silnějšímu kolouchovi. 
Nesedí mi však to, že je sám. Takhle 
individualisticky se přece chová pou-
ze srnčí zvěř. Vysoká se na rozdíl od 
ní pohybuje zásadně v tlupách. V tu 
chvíli si vůbec nevzpomenu na to, co 
mi před nedávnem řekl Honza. Kus 
vysoké sice chvilku na okraji rozlehlé 
louky postojí, na výsledek mých úvah 
však nečeká. Pomalu se dává do po-
hybu a beze spěchu teď zprava doleva 
přetahuje napříč zasněženou loukou. 
Vzdaluje se mi čím dál víc, až koneč-
ně překříží okresní silnici a mizí ve 
smrkové kmenovině za ní. Pozoroval 
jsem ho světelným triedrem 7 x 50, 
ale na tak velkou vzdálenost se toho 
při skromných podmínkách moc vi-
dět nedalo.

Už další den však přinesl vysvět-
lení. S  večerem padla na kraj hustá 
mlha. Na noční čekanou se mi za ta-
kového počasí moc nechtělo. Později 
však bílý závoj přece jen trochu pro-
řídl, takže zanedlouho už opět sedím 
na kazatelně poblíž újediště. Vpředu 
před kazatelnou, na konci úzkého 
výběžku louky zabíhajícího do lesa, 
je prostřeno pro zvěř. Kromě maso-
vých pamlsků pro lišky je tu i odpad 
z brambor.  Přední střílnou právě po-
zoruji srnčí, jak si na něm pochutná-
vá.  A pak se to stalo…

U brambor se náhle objevuje kus 
vysoké holé. Je sám. Právě se vylo-
mil z černé stěny smrkového laťáku. 
Je to na konci zmíněného výběžku. 
Osamělý kus tu vyčkává ve vzdále-
nosti pouhých šedesáti metrů od ka-
zatelny. Opatrně přikládám k  očím 
triedr a dle fi gury na základě rutiny 
určuji, že je to kolouch. Má střapatý 
krk, tedy sirotek. Zase nějaký nena-

žraný nimrod, napadlo mne. Z hladu 
po zvěřině mu odstřelil matku. Mí-
řím mu na lopatku a v příští vteřině 
roztrhne ticho rachot kulové rány. 
Následuje kratinký úprk k  nejbližší 
houštině, ale už po patnácti metrech 
se kus zlomí.

Chvilku počkám a pak beze spě-
chu kráčím s  halogenovou svítilnou 
na nástřel a odtud po barvě k  úlov-
ku. V momentě, kdy si na něj posví-
tím, mám dojem, že má zasněženou 
srst, ale hned v  následující vteřině 
mi dochází, že to není možné. Vždyť 
nesněží a od výstřelu uplynulo sot-
va deset minut… Zkoprněl jsem a 
v hlavě mi to pojednou vře. Výkon-
ná svítilna mne ujišťuje o tom, co se 
tu doopravdy přihodilo. To, co mám 
před sebou, je přece ulovený kus bíle 
zbarvené jelení zvěře! A není to ko-
louch, ale slabá laňka. To znamená, 
že do roka zemřu?

Loni operovaná páteř mne dosud 
bolí, musím tedy být opatrný. Spě-
chám proto k  sousední hájence pro 
pomoc. Náš traktorista Milan mi 
s  transportem úlovku ochotně po-
může. Ví, že tradiční odměna v  po-
době jater uloveného kusu ho ani 
dneska nemine.

Dalšího dne ráno přicházejí do 
dvora  myslivny moji kolegové. Te-
prve nyní si můžeme úlovek v klidu 
důkladně prohlédnout. Všichni se 
mu podivují, nikdo z nich něco po-
dobného jakživ neviděl. Laňka je celá 
bílá, s  výjimkou kostrče. V  těchto  
místech má nepatrné zbytky běžné 
rezavohnědé zimní srsti. Spárky jsou 
téměř bez pigmentace, tedy sko-
ro bílé. Její oční duhovka je hnědá. 
Tedy taková, jakou má standardně 
zbarvený kus. Je však ve velmi špat-
né kondici, váží pouhých padesát 
kilogramů. Dá se předpokládat, že ji 
tlupa normálně zbarvené jelení zvě-
ře odbíjela. Vždyť tak to funguje i u 
ostatních druhů zvěře. Kus s  bílou 
srstí je lákadlem pro predátory, a tak 
vždycky představuje pro zbytek tlupy 
ohrožení…

Zdalipak se tato laňka zúčastnila 
říje, a pokud ano, byla vůbec oplo-
zená? To se přece dá snadno zjistit 

rozříznutím dělohy, vždyť v  této 
roční době bývá zárodek již poměr-
ně velký. Teprve teď mi to dochází… 
Vzápětí běžím na újediště, abych 
zachránil vývrh. Jenže pozdě, příliš 
pozdě, divočáci ho už přes noc sta-
čili zkonzumovat… Nikdy už ne-
zjistím, zda případnému jelenímu 
nápadníkovi vadilo při námluvách 
bílé zbarvení říjné laňky či nikoliv…

Honem se pouštím do studia 
odborné literatury. Ta v  souvislosti 
s  bílou barvou srsti mluví o třech 
možnostech. Konkrétně uvádí toto:

1/ Leucizmus – výskyt pigmentu 
jenom v duhovce a kůži, ne však na 
srsti zvířete.

2/ Albinizmus – vrozený nedo-
statek pigmentu v kůži a dalších or-
gánech lidí nebo zvířat.

3/ Žehušická jelení zvěř – jde o 
takzvanou leucistickou formu jelena 
evropského, jež se vyznačuje mod-
rou oční duhovkou a černým pig-
mentem kůže.

Když to shrneme, je v  prvním 
případě oční duhovka zbarvená 
hnědě, ve druhém červeně a ve tře-
tím modře. První případ bývá při-
tom v  přírodě nejvzácnější. Mnou 
ulovená laňka byla právě tímto pří-
padem.

Byl jsem v té době novopečeným 
fořtem a někteří moji podřízení ješ-
tě poměrně často nostalgicky vzpo-
mínali na mého předchůdce, který 
jim připadal ve srovnání se mnou  
liberální. Nedivil jsem se proto, že 
nyní těžko skrývali svoji  spoko-
jenost s  tím, jaký osud mne má do 
roka potkat. Jeden z  nich mi do-
konce nezakrytě řekl, abych si teď 
vybral mezi klasickým pohřbem do 
země a kremací.

To už jsem se však stihl s novou 
situací duševně vypořádat. Pohoto-
vě jsem mu odpověděl, že kdo má 
do roka umřít, ten umře, aniž by 
předtím ulovil bílou laň, zatímco 
jiný jich může ulovit třeba několik, 
a přežije.

Vždyť nakonec i staré přísloví 
praví, že kdo se má oběsit, ten se ne-
utopí…

Text je doslovně převzatý z knihy
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Šlehačka
Školáci i ti malí puntíci

chodí dům od domu a vymrskávají
si vajíčka. 

Někteří koledující:
„Zkázal kadlec i kadlička,

habe dala dvě vajíčka,
jedno bílý, dvě červený,

šak ti slepička snese  hjiný.“

„Na peci v kótku,
na červeným prótku,

slepička se popelí,
vajíčko se kotólí“.

„Koláče só v peci,
podme na ně všeci.“

Fókalů Honzík říkal tu „népěknější“:

„Pochválen buď, Ježíš Kristus, tetičko,
přišel jsem k vám pro červený vajíčko.

Vajíčko mně déte, nic se mně nesm-
jéte.

Budete-li se smáti, mosíte mně krécar 
dáti.

A ve, stréčko, ve tetičko, 
vetáhnite z vašé kapce grešličko.“

No, dostal „totiž“ vajec, že musil opatr-
ně jít, aby nepřinesl domů slupky

Alois a Vilém Mrštíkovi,  ROK NA VSI

Poskytl a vybral pan Josef Pavlík

Rozhovor s příslušnicí armády kpt. Ing. Petrou Kudovou

V  minulém čísle zpravodaje vyšel rozhovor s  kpt. 
Petrou Kudovou o jejím působení v  misi pozorovatelů 
OSN v  Sierra Leone. Jejím dalším působením v  Africe 
byla mise v sousední Libérii v  letech 2007 – 2008. Li-
bérii založili na počátku 19. století osvobození otroci, 
kteří se vraceli ze Severní Ameriky. Roku 1847 byla Li-
bérie uznána jako nezávislá země. Její rozloha je o 40% 
větší než ČR. Počet obyvatel je asi 3,6 milionů. Po eko-
nomické stránce těží z  rozsáhlých kaučukových plan-
táží a velké obchodní flotily plavidel, plujících pod li-
berijskou „levnou“ vlajkou. Přes značné zásoby dřeva a 
nerostných surovin zůstává tato země chudá, protože jí 
od roku 1980 zmítá po vojenském převratu krvavá ob-
čanská válka, která zcela rozvrátila hospodářství i státní 
správu. Nad obtížně sjednaným příměřím dohlíží pozo-
rovatelské oddíly OSN, v nichž také působili tři přísluš-
níci naší armády, mezi nimi také Petra Kudová, která o 
svém působení vypráví:

Jsem zpátky, moje milovaná Afriko

„Po návratu z pozorovatelské mise v Sierra Leone jsem 
dlouho nemohla najít způsob začlenění zpět do normál-
ního života tady doma, začlenit se zpátky do společnosti, 
která byla na hony vzdálená tomu, kde jsem dosud žila a 
byla šťastná. Lidé kolem mě sice komunikovali stejným 
jazykem, ale já jejich problémům přesto nerozuměla.

Afrika a život tam je pro Evropana složitý, ale já to 
přesto postrádala a velmi citelně.

Chyběla mi ta práce, která mě naplňovala pocitem, že 
jsem užitečná na místě, kde nás lidé potřebují a jsou vděč-
ni jen třeba za to, že jste se objevili v jejich vesnici, která je 
hluboko v buši a zajímali se o jejich problémy. Oni věděli, 
že pokud je OSN přítomno, je tam mír.

A proto jsem v prosinci 2007 znovu přistávala na mně 
známém kontinentu, přesněji v Libérii, která stejně jako 
Sierra Leone leží v západní Africe, při pobřeží Atlantic-
kého oceánu. Konfl ikty v obou zemích byly částečně geo-
grafi cky i politicky provázané.

Libérie 2007

Občanská válka v  Libérii začala 24. prosince 1989, 
kdy vyústily konflikty mezi vládou a povstalci. Podle 
odhadů OSN zemřelo v  těchto bojích na 250  000 lidí 
a více jak 1 milion obyvatel musel opustit své domovy. 

Stejně jako v Sierre Leone byli v konfliktu velkým pro-
centem zapojeni i dětští bojovníci (zdroje OSN uvádějí 
15 - 20 000), kteří byli pod vlivem drog učeni vraždit, 
znásilňovat a mrzačit.
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V  roce 2003 válka skončila, lidé nemají prakticky 
žádný majetek, a pokud něco mají, jsou na to náležitě 
hrdí a „vysvětlují to“, aby ostatní viděli, co si pořídili. 
Paradoxem zůstává pohled na ženu na ulici, na zádech 
nese podvyživené dítě, ale v rukou má mobilní telefon. 
Žebříček lidských hodnost je po prožitých hrůzách ob-

čanské války naprosto otočený, lidský život jejich, nebo 
jejich dětí je postaven až na samý konec. Žena si raději 
koupí mobil, než aby za jeho cenu nakoupila zásoby a 
nakrmila děti. To je odvrácená tvář Afriky, kterou po-
znáte až ve chvíli, kdy tam jste a s těmi lidmi nějaký čas 
žijete.

Harper

První část mise jsem prožila 
v  Harperu, který leží až na hranici 
s  Pobřežím slonoviny, kde v  té době 
probíhala epidemie cholery, což je 
nebezpečné průjmové onemocnění, 
které se nejčastěji přenáší pitnou vo-
dou znečištěnou fekáliemi, nebo infi -
kovanými potravinami. Harper je pří-
mořské městečko s překrásnou pláží, 
až později jsem zjistila, že toto místo 
je používáno jako veřejný záchod pro 
celé městečko.

Naším úkolem bylo monitorování 
situace a předávání informací. Při ná-
vštěvách v nemocnici jsem zde popr-
vé viděla postele s otvorem uprostřed 
roštu a pod tím nádobu s výkaly. Lidé 
zde leželi na postelích bez matrací. Na 
oddělení tam bylo kolem stovky paci-
entů, takže pro hrstku personálu bylo 
nemožné ohlídat průjmové onemoc-
nění tolika pacientů, proto ty „zlepšo-
váky“ s postelemi.

V  našem prostoru odpovědnosti 
se nacházela leprosária, kde jsou sou-
střeďováni lidé s leprou, tzv. malomo-
censtvím. Je to infekční onemocnění 
způsobované bakteriemi, které napa-
dají kůži. Původně řecké slovo lepra 

označuje vyrážku, prašivinu. Byla 
jsem dobrovolníkem pro tuto akci 
v leprosáriu. Tak tedy já a jeden dán-
ský voják jsme se vypravili navštívit 
tyto chudáky. Nakoupila jsem něja-
ké jídlo, vzala hračky, které mi zase 
posbíraly české děti, abych je předa-
la černouškům v daleké Africe. Po-
hled na nemocné leprou byl vskutku 
zoufalý, jednou týdně přijedou lidé 
z  humanitární organizace, rozda-
jí antibiotika a tím veškerá pomoc 
končí. Po návratu na tým nám ni-
kdo nechtěl ani podat ruku, panika 
z  možné nákazy byla velká. Musela 
jsem všem přeložit informace, kte-
ré jsem našla na internetu. Tedy, že 
nemoc často probíhá bezpříznakově 
a není nijak zvlášť nakažlivá, vyjma 
kožní formy, vytvářející vředy, kte-
rá je velmi nakažlivá. Za určitých 
okolností může dojít k rozvinutí de-
struktivní formy, kdy odumírají čás-
ti tkání a končetin. Zvýšené riziko 
nákazy by bylo, kdyby s nimi člověk 
delší dobu žil, jedl z  jednoho talíře 
a spal v jedné posteli. Při zachování 
běžných hygienických pravidel jsme 
byli chráněni.
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Mé zkušenosti z  Libérie jsou po 
těchto dvou akcích bohatší, než jsem 
měla možnosti zažít v  mojí milované 
Sieře, a to ještě není výčet kompletní. 
Měsíc po mém nástupu na tým jsem 
byla na patrole, při které s námi jely obr-
něné transportéry senegalského kontin-
gentu s vojáky určenými k potlačování 
davu, tzv. těžkooděnci. Bylo totiž hláše-
né srocení davu v nedaleké vesnici. Po 
příjezdu naší patroly jsme zjistili, že jde 
o sporné vlastnictví již obdělané půdy. 
V  Libérii nemají úředně vyznačené a 
zaznamenané pozemky, takže spory o 
vlastnictví mohou být na denním po-
řádku. Vlastnictví půdy je dané z gene-
race na generaci. Zde, uprostřed davu, 
jsem poznala, že Liberijci jsou daleko 

emotivnější, než jsou lidé Sierry. Mu-
sím také přiznat, že jsem měla poprvé 
opravdový strach, obklopená muži, kte-
ří vyžadovali křikem a máváním mačet 
svých práv na půdu na straně jedné a na 
druhé straně podobní s  mačetami jen 
z jiné vesnice. Říkala jsem si, jeden sek-
ne a je s námi konec, i přes přítomnost 
senegalských vojáků. To je ta situace, 
kterou jsme trénovali v  kurzu – umět 
diplomaticky problém alespoň pro tuto 
chvíli vyřešit. Společnými silami nás tří 
přítomných pozorovatelů se nám po-
dařilo emoce davu uklidnit a domluvit 
společné setkání.

Bohužel řešení sporu se nenašlo, a 
tak byli po čase voláni znovu do stej-
né vesnice, odkud byli uneseni tři lidé 

a zničena úroda. Jednoho ze tří unese-
ných potkali krvácejícího cestou, ten 
utekl a zachránil se. Další dva byli na-
lezeni zohaveni s  usekanými končeti-
nami. Spor o půdu nebyl vyřešen a do 
budoucna může eskalovat do větších 
rozměrů. Byla jsem v Harperu také na-
vštívit sirotčinec, který je závislý na ne-
pravidelné státní pomoci a pomoci hu-
manitárních organizací. V té době zde 
bylo sedmnáct dětí, nejstaršímu bylo 16 
let a nejmladší byl Bobo, kterému bylo 6 
měsíců. Jeho matka zemřela při porodu  
vykrvácením. Předala jsem dětem hrač-
ky posbírané dětmi z České republiky a 
bonbóny. Také jsem koupila pytel rýže, 
což je v Libérii základní potravina stejně 
jako v Sierra Leone.

Sinje a Tubmanburg

Po půlroce jsem byla poslána na 
tým do městečka Sinje, které leží na 
hranicích se Sierra Leone severně od 
Libérie. Zde byla naší hlavní náplní 
kontrola hraničních přechodů a ná-
vštěvy kaučukových plantáží, které 
dávaly alespoň části populace mož-
nosti výdělku. Při jedné patrole na 
hranice jsem Sierra leonské celníky 
pozdravila jejich nářečím, což vzbu-
dilo ohromný poprask. Běželi pro 
náčelníka, že je tam voják, bílá žena, 
mluvící jejich řečí Mende. Od té doby 
jsem byla vítaná již z dálky.

Prakticky denně jsem se účastnila 
patrol a o jejich výsledcích jsem psala 
hlášení, i různá mimořádná, dle po-
žadavků velitelství a na ranní porady 
jsem pro tým připravovala nejdůleži-
tější informace z okolních zemí a také 
aktivity v  Libérii za posledních 24 
hodin. Čas v misi neúprosně běžel a 
já se díky snižování počtu týmů do-
stala mimořádně na své další působi-
ště, do Tubmanburgu, nedaleko Sinje. 
Převzali jsme prostor odpovědnosti 
za zrušený tým Sinje, takže patroly 
byly dost časově náročné. Pro malý 
početní stav příslušníků jsme mívali 
i dvanáctihodinové patroly. Čas ply-
nul, a tak jsem se také připravovala 
na ukončení mise. Každý voják, který 
končí misi, bývá za svoji práci hodno-

cen. Toto hodnocení je posíláno jak 
do země, odkud voják pochází, tak i 
do centrály OSN. Já jsem byla znovu 
hodnocena nejvyšší známkou a velitel 
mně při loučení podal ruku se slovy, že 
zastanu práci za čtyři muže a je velmi 
rád, že jsem byla členem jeho týmu. 
Vážím si toho uznání stejně jako slov 
mých spolubojovníků na týmu: „Jsem 
rád, že jsem mohl sloužit s vojákem – 
ženou –  jako jsi ty, děkuji!“

Loučení se všemi bylo smutné, 
jako loučení s  celou Libérií. Brečela 
jsem a znovu rekapitulovala celý rok 
v misi, kde jsem svojí prací přispívala 

k obnovení stability v zemi, kde válka 
pustošila ekonomiku a infrastrukturu, 
ale hlavně lidi a jejich morální hodno-
ty.

Jsem ráda, že jsem měla šanci do-
stat se do zemí, kam se běžný turista 
nevydává, pomáhat v  rámci svých 
možností nejen jako voják armády 
České republiky, ale také jako občan 
– člověk.

Toto jsou osobní vzpomínky kpt. 
Ing. Petry Kudové na druhou africkou 
misi. 

Pokračování vzpomínek v příštím 
čísle J. Dobiáš
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Blahopřání
Zde uveřejňujeme jubilanty, kteří nám k tomu dali písemný souhlas.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.

02.05.2017 pan Miroslav Zástěra, Ubušín 81 let

04.05.2017 paní Miroslava Dobiášová, Jimramov 81 let

11.05.2017 pan Bohuslav Šedý, Jimramov 81 let

11.05.2017 paní Zdena Kalášková, Jimramov 50 let

13.05.2017 pan František Šejnoha, Ubušín 70 let

15.05.2017 paní Ilona Ceplová, Jimramov 70 let

21.05.2017 paní Alena Karafi átová, Jimramov 82 let

29.05.2017 pan Jaroslav Mach, Jimramov 60 let

31.05.2017 pan Milan Andrle, Jimramov 50 let

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý.
Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.

Lucius Annaeus Seneca

Tímto světem projdu jen jednou.
Proto každé dobro a laskavost, 

kterou mohu prokázat kterékoli lidské bytosti
nebo němé tváři, nechť vykonám nyní

a nechť je neodkládám, neboť  nepůjdu znovu touto 
cestou.

Galsworthy John

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku
je přesně tím, co otevírá dveře zlu.

Václav Havel

Citáty poskytla paní N. Šléglová

06.06.2017 pan František Beneš, Sedliště 60 let

20.06.2017 pan Jiří Šafránek , Jimramov 60 let

27.06.2017 pan Ladislav Fajmon, Sedliště 75 let

Informace pro občany
Preventivní akce „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ a „Vidíme se“

KRAJ VYSOČINA  - Bezpečnost chodců se v letoš-
ním roce řadí v Kraji Vysočina mezi priority dopravních 
policistů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, 
protože chodci patří stále mezi nejohroženější účastníky 
silničního provozu. 

V  roce 2016 šetřili policisté Krajského ředitelství 
policie kraje Vysočina celkem 122 dopravních nehod 
s  účastí chodců. Při těchto nehodách byly čtyři osoby 
usmrceny, jedenáct utrpělo těžké zranění a 101 chodců 
se při nehodách zranilo lehce. V 39 případech dopravní 
nehodu zavinili sami chodci. Při šetření sedmnácti ne-
hod policisté zjistili, že chodec byl pod vlivem alkoholu.

V  průběhu celého letošního roku se budou policis-
té v  rámci běžného výkonu služby a při mimořádných 
dopravně bezpečnostních akcích zaměřovat na kontrolu 
chodců s cílem co nejvíce zvýšit jejich právní vědomí 
v oblasti bezpečného chování v silničním provozu.  Za-
čátkem dubna se v našem kraji budou konat dvě doprav-
ně bezpečnostní akce zaměřené na chodce. Jedna z nich 
– celorepublikový projekt „Vidíme se“ - bude  zaměřená 
na viditelnost účastníků silničního provozu. Tato akce 
začala již loni začátkem prosince a pokračovala v lednu 
a v únoru letošního roku. Do dubnové dopravně bez-
pečnostní akce budou zapojeni především dopravní po-
licisté, kteří se ve spolupráci s policisty oddělení tisku a 
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Statistika dopravní nehodovosti chodců v Kraji Vysočina v roce 2016

celkem usmrceno těžce zraněno lehce zraněno
Územní odbor Pelhřimov 16 1 1 14
Územní odbor Havlíčkův Brod 22 1 4 15
Územní odbor Jihlava 20 0 1 19
Územní odbor Třebíč 35 0 1 34
Územní odbor Žďár nad Sázavou 26 2 2 18
Dálniční oddělení Velký Beranov 3 0 2 1
Kraj - celkem 122 4 11 101

prevence budou v rámci kontrol zaměřovat na chodce, 
zdali dodržují všechna ustanovení zákona o provozu na 
pozemních komunikacích.

Souběžně bude probíhat preventivní projekt „Zebra 
se za Tebe nerozhlédne!“. Tento projekt je v  podmín-
kách Policie České republiky realizován již deset let a 
uskutečňuje se dvakrát ročně  po celém území České 
republiky. Cílem projektu je preventivně působit na 
chodce a další účastníky silničního provozu především 
v  blízkosti přechodů pro chodce tak, aby chodci umě-
li správně přecházet přes komunikaci v místech, kde je 
vyznačený přechod pro chodce, ale také v místech, kde 
takový přechod není.  

Chodec je povinen při přecházení vozovky použít 
přechod pro chodce vždy, když je od něho vzdálen do 
padesáti metrů. Na přechodu pro chodce se chodí vpra-
vo. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vo-
zovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na komunikaci 
se chodec musí přesvědčit, zda může vozovku bezpečně 
přejít. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohle-
dem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel 
nedonutí jejich řidiče náhlé změnit směr nebo rychlost 
jízdy. Dále nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo 
na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. 
Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo 
na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo 
zdržovat. Chodec také nesmí překonávat zábradlí nebo 
jiné zábrany na vozovce.

Akce v  rámci celorepublikového projektu „Zebra 
se za Tebe nerozhlédne“ a „Vidíme se“ budou na silni-
cích v Kraji Vysočina probíhat od 3. do 7. dubna 2017.

Pravidla pohybu chodců po pozemních komunika-
cích upravuje zákon o provozu na pozemních komuni-
kacích. Od 20. února loňského roku vstoupila v účinnost 
novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, 

která přinesla novou povinnost pro chodce. Jde o po-
vinnost použití reflexního prvku při nedostatečné vidi-
telnosti. Jde o povinnost, která výrazně přispívá ke sní-
žení rizik střetů osob s vozidly na místech, která nejsou 
dostatečně osvětlena a zároveň na nich chybí chodník. 
Použitím reflexního prvku nebo oděvního prvku s  re-
flexními doplňky se dosáhne významného zviditelně-
ní chodce, přičemž tím dojde k větší bezpečnosti pro 
všechny účastníky silničního provozu. S reflexními prv-
ky je chodec vidět až na vzdálenost 200 metrů, takže ři-
dič má možnost adekvátně zareagovat.

Reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí 
mít každý chodec, který se bude za snížené viditelnosti 
pohybovat po pozemní komunikaci, na níž není chodník 
ani veřejné osvětlení. Novelizované ustanovení zní: „Po-
hybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti 
po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není 
osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě 
prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly 
viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních 
komunikacích.“ Za nesplnění povinnosti dané noveli-
zovaným zákonem lze chodci uložit na místě bloko-
vou pokutu až do výše 2 000 korun.

Důležité je také upozornění, že chodci smějí jít po 
pozemní komunikaci nejvýše dva vedle sebe. Při snížené 
viditelnosti nebo v nebezpečných a nepřehledných úse-
cích smějí jít chodci pouze za sebou.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Kancelář ředitele

Oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart

vrchní inspektor
tel: 974 261 208

mobil: 725 868 475
e-mail: david.linhart@pcr.cz
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Velikonoce
Název „Velikonoce“ v  sobě nese 

starý příběh, který se odehrál před 
mnoha tisíci lety v  Egyptě. Tehdy 
zde existovalo malé etnikum – Heb-
rejové (Židé). Ti po různých peri-
petiích jedné noci Egypt opustili, 
protože v něm nechtěli déle vykoná-
vat otrocké práce. Tato noc byla pro 
Židy tak významná, že jí začali říkat 
Veliká. Od toho i naše Velikonoce. 
Tedy tento svátek byl a je úzce spo-
jený s myšlenkou svobody.

Jak slavíme Velikonoce, víme 
všichni dobře, ale jak se slaví ve svě-
tě? 

Velikonoce v  Anglii – v  Anglii 
mají jeden zajímavý starý zvyk spo-
jený s obdarováváním. Od 12. stole-
tí obdarovává před Velkým pátkem 
anglický panovník chudé. Počínaje 
15. stoletím stalo se tradicí, že po-
čet obdarovaných je stejný jako věk 
panovníka. Dnes má již tento zvyk 
význam spíše symbolický, přesto 
jsou zvláštní mince ražené pro tuto 
příležitost draze ceněnou sběratel-
skou raritou. Královna Alžběta II. 
tak obdaruje na Zelený čtvrtek rok 
co rok o jednoho muže či ženu víc, 
než v předešlém roce. Tito „vyvole-
ní“ jsou vybíráni z  řad jejích pod-
daných. V  Anglii lze však nalézt i 
další zajímavé velikonoční tradice. 
V  Londýně například oblíbené zá-
vody univerzitních osmiveslic Ox-
fordu a Cambridge na Temži nebo 
velikonoční průvody. Velikonoční 
závod s pánví, na níž je třeba udržet 
palačinku, populární zejména v hrab-
ství Buckinghampshire, je skutečnou 
raritou. I zde je symbolem Velikonoc 
vajíčko. Koupit lze kraslice všeho dru-
hu. Křehkou kraslicí z cukrové krajky 
či čokolády počínaje a zlatými krasli-
cemi vykládanými diamanty konče.

Velikonoce v  Austrálii -  jediným 
dnem, kdy jsou všechny obchody 
v  Austrálii zavřené, je Velký pátek. 
V den  Velikonoc hledají děti v zahra-
dách schovaná vajíčka, která jim na-
dělil velikonoční zajíček.

Velikonoce v  Bulharsku – den 
nebo dva před Velikonocemi posílají 
křesťanské rodiny bochník chleba a 
10 – 15 vajec obarvených načerveno 
svým tureckým přátelům, kteří ten-
to dar považují za čest. Posel, který 
ho předává, je tradičně obdarován 
malou peněžní částkou.

Velikonoce ve Francii – patříte-
-li k opravdovým milovníkům slad-
kostí, pak se rozhodně nechte zlákat 
velikonoční Francií. Tato kulinářská 
velmoc nabízí nejen tradiční obřa-
dy, ale báječné sladkosti, které s mi-
strovským umem vyrábějí cukráři 
z  čokolády, marcipánu, barevných 
polev, ozdob a mnoha dalších ingre-
diencí. Někdy jde skutečně o umě-
lecká díla, čemuž ovšem odpovídá 
i cena. Asi nejvyhlášenější pařížské 
lahůdkářství Fauchon nabízí obrov-
ský výběr těchto nádherně zdobe-
ných specialit. Jsou ke koupi např. 
čokoládová vejce plněná nugátem, 
pařížským nebo mandlovým kré-
mem, či kokosem. A aby bylo „na-
krmeno“ skutečně do nejmenších 
podrobností též oko labužníka, tato 
vajíčka dostanete koupit na platu, 
které je vyrobené také ze slaďoučké 
čokolády. Můžete zde objevit rovněž 
obří vejce s chybějící částí skořápky, 
a jsou tak k nahlédnutí cukrová ku-
řátka či králíčci, jimž je toto sladké 
království domovem, samozřejmě 
zabydleným – tedy s  cukrovým ná-
bytkem. Francouzi tyto sladkosti 

nejen milují, ale rovněž se jimi hoj-
ně obdarovávají.

Ve Francii zvou zvony každý den 
věřící ke mši. Výjimkou jsou Veli-
konoce, kdy od zeleného čtvrtku do 
bílé soboty oněmí. Říká se, že odle-
těly do Říma, aby tam byly požeh-
nány a zpátky se vrátily s  vajíčky a 
sladkostmi pro hodné děti. A když 
letí nad Francií, všechny ty dobroty 
– vajíčka, kuřátka, zajíčci – k  velké 
radosti dětí popadají dolů. Děti pak 
odpoledne vyrážejí do zahrad, aby 
tam poztrácené sladkosti posbíraly.

Velikonoce v Itálii – kněz požeh-
ná velikonoční vajíčka, která pak 
hospodyně umístí doprostřed stolu 
a okolo nich rozmístí nádoby s  jíd-
lem.

Velikonoce v Irsku – ráno v den 
Velikonoc se pojídají vajíčka, aby 
se tak uzavřel půst. Během dne ten, 
kdo chce získat velikonoční koláč, 
musí zatančit.

Velikonoce v Mexiku – v předve-
čer Velikonoc po setmění tisíce lidí 
zaplaví ulice. Mají s  sebou obráz-
ky nebo pinata – papírové krabice 
s bonbóny a pamlsky, které symbo-
lizují Jidáše. Ty se věší, pálí nebo se 
do nich mlátí holí tak dlouho, až se 
obal protrhne a k zemi se snese zá-
plava sladkostí.

Velikonoce v Německu – v před-
večer Velikonoc děti vyrábějí slamě-
ná hnízda, která pak jejich rodiče 
schovají doma nebo na zahradě. Do 



Jimramovský zpravodaj2/2017

19

nich velikonoční zajíček snese růz-
nobarevná vajíčka. Ráno na veliko-
noční pondělí je děti vyrážejí hle-
dat. Také se vyměňují dárky ukryté 
v obalu ve formě vajíčka. Tuto tradi-
ci proslavila značka Kinder a její va-
jíčka s překvapením. Dalším němec-
kým zvykem je velikonoční strom 
ozdobený vajíčky a jinými veliko-
nočními dekoracemi.

Velikonoce v Řecku – v den pra-
voslavných Velikonoc se v rodinách 
koná vajíčková bitva. Účastníci se 
snaží házením svého vajíčka rozbít 
vajíčko protivníka. Při úspěšném 
zásahu se pronáší věta: „Christos 
anesti.“

Velikonoce ve Finsku – Také 
obyvatelé Finska, ač si o jaru v  té 
pravé podobě mohou nechat v tom-
to čase zdát, mají velikonoční svátky 
ve velké oblibě. Radost jim udělají 
doma rozkvetlé kočičky nebo naklí-
čená tráva. Stane se, že se nezadaří, 
a tak se těší z barevné kytičky z peří 
a papíru. Krom tradičních oslav a 
obřadů o Velikonocích Finové často 
sledovali východ slunce, které údaj-
ně v  těchto dnech tančí z  radosti 
nad vzkříšením Ježíše Krista. Někde 
dodnes lidé brzy ráno pozorují zla-
tou kouli, jež přináší toužebně oče-
kávané jaro a teplé dny. Finské děti 
hledají velikonoční vajíčka. Nejob-
líbenější výzdobou jsou asi kuřátka, 
která svojí žlutou barvou navozu-
jí slunce a příslib blížícího se jara. 
K  vidění jsou také obarvená vejce, 
zajíčci a malí ptáčci. I ve Finsku cho-
dí děti koledovat. Ale jinak než u nás! 
Tady se malí koledníci převlékají za 
čarodějnice! Tato tradice, pro nás ne-
zvyklá, vychází z pověr, že období od 
Velkého pátku do Božího hodu veli-
konočního je časem, kdy čarodějnice 
létají na košťatech na své reje u hoří-
cích ohňů. S Velikonocemi ve Finsku 
jsou čarodějnice nerozlučně spjaty, 
takže pokud navštívíte v čase veliko-
nočním tuto severskou zemi, setkání 
s malými kolednicemi přestrojenými 
za ošklivé babizny s  košťaty vás ne-
může minout.

Velikonoce v  USA – většina lidí 
ve Spojených státech je silně nábo-

žensky (křesťansky) založená, a tak 
není divu, že první věc, na kterou 
pomyslí při vyslovení slova „Easter“ 
(Velikonoce), je Ježíš, jeho ukřižo-
vání, smrt a zmrtvýchvstání.

Již na „Popelečnou středu“ (40 
dní před Velikonocemi), se ve všech 
kostelech pořádají mše, lidé začína-
jí půst a chystají se na „Velkou noc“. 
Někteří tu berou půst skoro jako 
Nový rok a dávají si „předsevzetí“, 
např. během doby postní se nebu-
dou dívat na televizi, nebudou pít 
žádný alkohol, nebudou jíst tučná 
jídla nebo nebudou jíst v  rychlém 
občerstvení. Někomu se mohou zdát 
dost  svazující, ale protože je to „jen“ 
40 dní, lze to vydržet.

Na „Zelený čtvrtek“ a „Velký 
pátek“ jdou lidé do kostela, kde si 
poslechnou velikonoční hudbu, 
zhlédnou film o Ježíšovi a to vše se 
neobejde bez čtení z Bible.

V  sobotu dopoledne chodí ro-
diny do kostelů nebo do škol, kde 
mají pro děti přichystané různé hry, 
představení apod. Pro ty, jež necho-
dí do kostela, se pořádají veliko-
noční průvody se spoustou různých 
pěveckých a tanečních vystoupení. 
Zbytek dne pak všichni tráví se svý-
mi rodinami a přáteli.

Velikonoční neděle je den, na 
který všichni čekali. Hlavně děti, 
protože doufají, že přihopkal veli-
konoční zajíček, který každému do-
nesl velikonoční košíček, jenž bývá 
naplněn trochou sladkostí a nějakou 
drobnou hračkou.

Ale to už jsou vzhůru rodiče, kteří 
nemohou přeslechnout dětský smích 
a jásot. Po společné snídani se všich-
ni obléknou do svých svátečních, 
většinou nových šatů, děti si vezmou 
košíčky a jsou do zahrady posbírat 
vajíčka a sladkosti, které velikonoční 
zajíček poztrácel, když spěchal k sou-
sedům. Pak přijde veliké rozbalování.

Po „lovu vajíček“ jde celá rodina 
do kostela a pak na společný oběd. 
Odpoledne už všichni tráví v  klidu 
doma a říkají si, že už je po Veliko-
nocích.

Velikonoce připadají na první ne-
děli po jarním úplňku po rovnoden-

nosti. Mohou tedy proběhnout kdy-
koli mezi 22. březnem a 25. dubnem. 
V  letošním roce vychází na 16.4., 
Velikonoční pondělí na 17.4. Sváteč-
ním dnům předchází šest postních 
týdnů a každá ze šesti nedělí má 
své jméno podle dříve udržovaných 
specifických rituálů příchodu jara: 
Pučálka, Pražná, Kýchavá, Družná, 
Smrtná a poslední Květná neděle.

Také jednotlivé dny pašijového 
(svatého) týdne mají svá pojmeno-
vání. Zatímco na Modré pondělí 
bylo v  minulosti zvykem neuklízet, 
o Žlutém úterý se muselo výhradně 
uklízet. Na Škaredou středu, kdy Ji-
dáš zradil Ježíše, pálili kněží snítky 
kočiček, které byly  posvěceny, Ze-
lený čtvrtek je spojován s Kristovou 
poslední večeří. Jelikož se tento den 
traduje, že zvony odletěly do Říma, 
jejich zvuk na vesnicích nahradily 
hrkačky, jimiž obvykle malí chlapci 
zaháněli Jidáše. Na Zelený čtvrtek 
by se měly jíst pouze zelené pokrmy. 
Velký pátek připomíná ukřižování 
Krista a ten den by se měl držet nej-
větší půst. Bílá sobota se nese v du-
chu příprav na slavnost Vzkříšení a 
Boží hod velikonoční přináší velké 
hodování po dnech hladovění. Tra-
diční velikonoční pokrmy jsou jidá-
še, mazance a velikonoční beránci.
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Zelená polévka z jarních bylinek
Hrst špenátu nebo mladých kopřiv, hrst šťovíku, hrst 

polníčku nebo salátových listů, hrst jahodového a fi alkové-
ho listí, lžíce popence, zelené petrželky, pažitky nebo bazal-
ky, 5 dkg másla, 2 žloutky, trocha soli.

Bylinky dobře opereme a najemno nasekáme, potom 
připravíme z mouky a másla řídkou jíšku, přidáme bylinky 
a trochu osmažíme. Vše zalijeme vodou, osolíme a povaří-
me, zašleháme žloutky a povaříme.

Velikonoční nádivka
500 g uzeného masa, 6 rohlíků, 6 vajec, 200 ml mléka, 

hrst mladých kopřiv, 250 g brokolice, 4 stroužky česneku, 
pepř, sůl.Pečivo nakrájíme na kostičky a zalijeme vejci roz-
šlehanými v mléce. Uzené s brokolicí nakrájíme na kostičky 
a přimícháme i nasekané kopřivy, vše smícháme a dochutí-
me solí, pepřem a česnekem a rozetřeme do pekáčku nebo 
zapékací misky. Pečeme v troubě vyhřáté na 200°C, nejprve 
přikryté 25 min a potom odkryjeme a pečeme dalších 20 
min, dokud nemá nádivka křupavou kůrčičku.

Mrkvový beránek
100 g polohrubé mouky, 150 g hrubé mouky, 4 lžíce ro-

zehřátého rostlinného tuku, 1 vejce, 100 g práškového cuk-
ru, 200 g jemně nastrouhané mrkve, 2 lžíce rozinek, trochu 
mléka nebo vody, 1 balíček prášku do pečiva, vanilkový 
cukr.

K mouce smíchané s práškem do pečiva přidáme jem-
ně nastrouhanou mrkev, tuk, cukr, vejce mléko nebo vodu, 
rozinky a vše promícháme. Formu beránka vymažeme a 
vysypeme a těsto rozetřeme a pečeme do růžova.

Rychlé jidáše
Balíček listového těsta, 1 lžíce mleté skořice, 4 lžíce 

pískového cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 5 dkg ro-
zinek, rozšlehané vejce, med na potření.

Těsto rozválíme na plát silný asi 2 mm. Plát posype-
me skořicí, cukrem a rozinkami. Těsto svineme do ro-
lády, nakrájíme řezy široké asi 2 cm, potřeme rozšleha-
ným vajíčkem a dozlatova upečeme. Ještě horké potřeme 
nahřátým medem.

Mazanec
42 g, droždí, 100 g krupicového cukru, 200 ml vlaž-

ného mléka, 500 g polohrubé mouky, 50 g rozinek na-
močených ve 2 lžících rumu, 1/2 sáčku vanilkového 
cukru, špetka soli, citronová kůra, 2 – 3 žloutky, 50 g 
pokrájených mandlí, 150 g rozpuštěného másla + na po-
mazání, 1 vejce na potření, moučkový cukr na posypání.

Z  droždí, lžíce cukru, vlažného mléka a dvou lžic 
mouky připravíme kvásek a necháme ho vzejít. Mezitím 
v  míse smícháme prosátou mouku s  cukrem, vanilko-
vým cukrem, solí, citr. kůrou. Do směsi vlijeme kvásek, 
přidáme žloutky, rozinky v rumu a dvě třetiny sekaných 
mandlí a rozpuštěné máslo. Těsto důkladně zpracujeme 
a necháme asi 2 hodiny kynout, během kynutí 2x pro-
pracujeme. Po vykynutí vypracujeme 2 bochánky a na 
plechu necháme ještě 15 min. kynout. Pak mazance po-
třeme vejcem, posypeme mandlemi a dáme do vyhřáté 
trouby na 220°C asi na 10 min., potom snížíme teplotu 
na 160 a mazance dopečeme. Po upečení potřeme roz-
puštěným máslem a pocukrujeme.

Krásné jarní svátky, snad budou opravdu jarní, hodně sluníčka a 
dobré nálady Vám všem, čtenářům, přeje redakční rada

yliinek
kkopřřiv, hhrst šťovvíkuu, hrsst 

jahodoového a fifi aalkovéé-
y pažažitky nebbo bazall-

asekámee, pp
idám

RRRychlé jiidá
BBBalíček

pískkoo
zi


