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Jimramovský zpravodaj
Jimramovský zpravodaj

3/2018

Zápis č. 3/2018
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 12. 4. 2018 v budově radnice v Jimramově

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďu-
riš Milan, Ing. Homolka Josef, Just Jiří, Mgr. Křížová 
Věra, Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Pajkr Jaro-
slav, Ing. Petr Jan, Sedláková Petra, Tušla Josef, Vojta 
Petr                   (13)

Omluveni: Gregor Jiří, Kalášek Pavel  (2)

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

1. Schválení programu jednání 
Program jednání byl rozšířen o následující body:
- Podání žádosti o dotaci na technické zařízení do vybave-

ní JSDH
- Podání žádosti o dotaci z programu POV na opravu vjez-

du hasičské zbrojnice v Jimramově
- Podání žádosti o dotaci z programu Rozvoj vesnice 2018
- Pořízení elektropohonu pro zvon v kapličce v Sedlištích
Program jednání byl doplněn o výše uvedené body a 
bylo upraveno pořadí  projednávání.

1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3 Nákup a prodej pozemků
4. Podání žádosti o dotace z titulu „Dotace pro jednot-

ky SDH obcí“ v roce 2019
5. Podání žádosti o dotaci  na technické zařízení do vy-

bavení JSDH

6. Podání žádosti o dotaci z programu POV na opravu 
vjezdu hasičské zbrojnice v Jimramově

7. Podání žádosti o dotaci z programu Rozvoj vesnice 
2018

8. Pořízení elektropohonu pro zvon v kapličce v Sedli-
štích

9. Různé                                                 13-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni Mgr. Věra 
Křížová a pan Petr Vojta.      11-0-2
 
3. Nákup a prodej pozemků
a) Zastupitelé rozhodli o prodeji pozemku ve vlast-

nictví Městyse Jimramov p. č. 813/22, jiná plo-
cha, o výměře 131 m2 v  k. ú. Trhonice paní 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Jedná  se o 
pozemek, který dlouhodobě paní XXXXXXXXX uží-
vá a je v současné době oplocen. Pozemek je pro měs-
tys nevyužitelný.  Záměr byl řádně zveřejněn a nebyly 
vzneseny žádné připomínky. Zastupitelé rozhodli po-
zemek  odprodat za cenu 30,- Kč/m2.  Celková cena za 
pozemek činí 3.930,- Kč.   13-0-0

b) Zastupitelé projednali možnost koupě pozemků, 
které jsou součástí fotbalového hřiště v Jimramově,  
od pana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX. Jedná se o pozemek p. č. 527/8, 
ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreač-
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ní plocha, o výměře 1092 m2 a pozemek p. č. 527/9, 
ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační 
plocha,  o výměře 402 m2 vše v k. ú. Jimramov. Cel-
ková výměra pozemků je 1494 m2. Zastupitelé roz-
hodli o koupi těchto pozemků za cenu 300.000,- Kč, 
což je cca 200,80   Kč/m2.     13-0-0

c) Zastupitelé rozhodli o prodeji pozemků ve vlastnictví Měs-
tyse Jimramov panu XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX. 
Jedná se o pozemky městysem nevyužívané a nevyužitel-
né. Záměr byl řádně zveřejněn a nebyly vzneseny žádné 
připomínky. Zastupitelé rozhodli o odprodeji níže uve-
dených pozemků za cenu 30,- Kč/m2 :

 p. č. 912, ostatní plocha, o výměře 1937 m2 v  k. ú. 
Sedliště u Jimramova

 p. č. 765/3, orná půda, o výměře 394 m2 v k. ú. Sedli-
ště u Jimramova

 p.č. 911 ostatní plocha, o výměře 788 m2 v k. ú. Sed-
liště u Jimramova 

 Celková výměra odprodávaných pozemků činí 3119 
m2. Celková  cena za pozemky činí 93.570,- Kč. 

13-0-0

d) Zastupitelé projednali možnost koupě pozemků od 
pana XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- pozemek p. č. 841/3, trvalý travní porost, o výměře 
124 m2 v  k. ú. Sedliště u Jimramova, prodejní cena 
50,- Kč/ m2 

- pozemek p. č. 841/14,trvalý travní porost, o výměře 
1010 m2 v k. ú. Sedliště u Jimramova, prodejní cena 
50,- Kč/m2 

- pozemek p. č. 809/2, ostatní plocha, o výměře 182 m2 
v k. ú. Sedliště u Jimramova, prodejní cena 20,- Kč/
m2.  

Zastupitelé rozhodli o koupi těchto pozemků od pana 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za výše uvedené 
ceny. Celková výměra pozemků činí 1316 m2. Celková 
cena za pozemky je  60.340,- Kč.     13-0-0 
 
e) Zastupitelé projednali možnost koupě pozemků od paní 

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Jedná 
se o pozemky v k.ú. Jimramov:

 p. č. 536/2, ostatní plocha, o výměře 25 m2

 p. č. 556/10, trvalý travní porost, o výměře 65 m2

 p. č. 556/12, trvalý travní porost, o výměře 3069 m2

 p. č. 556/13, trvalý travní porost, o výměře 6213 m2

 p. č. 556/14, trvalý travní porost, o výměře 100 m2

 p. č. 556/18, trvalý travní porost, o výměře 2835 m2  
 ½ podíl pozemku p. č.  556/20, trvalý travní porost, o 

výměře 230 m2

Paní XXXXXXXXX za výše uvedené pozemky žádá 
1.200.000,- Kč. Výše uvedené pozemky nabízí přednost-
ně Městysi Jimramov. Vzhledem k  vysoké pořizovací 
ceně pozemků nebylo přijato žádné usnesení a tento 
bod bude projednán znovu na příštím jednání ZM.

 f) Zastupitelé rozhodli o prodeji pozemku ve vlastnictví 
Městyse Jimramov p. č. 568/14, travní porost, o výměře 
695 m2 v k. ú. Jimramov do společného jmění manželů paní 
XXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
a XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX.  Pozemek je pro Městys 
Jimramov nevyužitelný.  Záměr byl řádně zveřejněn a 
nebyly vzneseny žádné připomínky. Zastupitelé rozhodli 
pozemek odprodat za cenu 30,- Kč/m2.  Celková cena za 
pozemek činí 20.850,- Kč.   13-0-0

  
4. Podání žádosti o dotace z  titulu „Dotace pro jed-
notky SDH obcí“ v roce 2019
- Zastupitelé rozhodli o podání žádosti o dotaci z mi-

nisterstva vnitra  z titulu „Dotace pro jednotky SDH 
obcí“ na nový dopravní automobil pro SDH Trhoni-
ce. 13-0-0

- Zastupitelé rozhodli o podání žádosti o dotaci z mi-
nisterstva vnitra z titulu „Dotace pro jednotky SDH 
obcí“ na nový dopravní automobil pro SDH Jimra-
mov.  13-0-0

- Zastupitelé rozhodli o podání žádosti o dotaci z mi-
nisterstva vnitra z titulu „Dotace pro jednotky SDH 
obcí“ na výstavbu hasičské zbrojnice v Sedlištích. 

13-0-0

5. Podání žádosti o dotaci  na technické zařízení do 
vybavení JSDH
Zastupitelé projednali možnost podání žádosti o dotaci 
z Kraje Vysočina na technické zařízení do vybavení jed-
notek sborů dobrovolných hasičů v roce 2018. Jedná se 
o pořízení elektrocentrály, 1f o výkonu 3,6-4kWA nebo 
3f o výkonu 6,5 -7 kWA.  Obce mohou podat v kalen-
dářním roce pouze jednu žádost na jedno technické za-
řízení. Dotace se poskytuje do výše 50 % z  celkových 
nákladů na projekt, maximálně však do výše 35.000,- 
Kč. Podíl příjemce dotace činí minimálně 50 % celko-
vých nákladů na projekt. Minimální výše dotace činí 
25.000,- Kč. Žádosti se podávají v termínu od 1. 5.  2018 
do 30. 5. 2018.  Zastupitelé rozhodli o podání žádosti na 
pořízení 3f elektrocentrály pro JSDH Sedliště. 13-0-0

6. Podání žádosti o dotaci z programu POV na opravu 
vjezdu hasičské zbrojnice v Jimramově
Zastupitelé projednali možnost podání žádosti o dotaci 
z Kraje Vysočina z Programu obnovy venkova. Minimální 
podíl příjemce dotace je 50 % nákladů projektu v běžném 
roce,  minimální výše požadované dotace na jednu žádost 
je 30.000,- Kč, maximální výše dotace na jednu žádost je  
127.000,- Kč.  Žádosti se podávají v termínu od 1. 2. 2018 
do 29. 6. 2018. Zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci 
na  opravu plochy před hasičskou zbrojnicí v Jimramově a 
příjezdu na fotbalové hřiště.  13-0-0 



Jimramovský zpravodaj3/2018

3

7. Podání žádosti o dotaci z programu Rozvoj vesnice 
2018
Zastupitelé projednali  možnost podání žádosti o dotaci 
z  Kraje Vysočina z   programu „Rozvoj vesnice 2018“. 
Jedná se o grantový program na podporu  projektů 
v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a míst-
ních částí obcí Vysočiny. Účelem je zajistit v místních 
částech obcí rekonstrukci nebo opravu místních komu-
nikací. Minimální výše finančních prostředků poskyt-
nutých na jeden projekt je 50.000,- Kč, maximální výše 
dotace je 150.000,-Kč. Minimální podíl příjemce dotace 
je 50 % celkových nákladů projektu. Žádosti se podávají 
v termínu od 30. 4. 2018 do 15. 5. 2018. Zastupitelé roz-
hodli o podání žádosti na opravu místní komunikace 
v Trhonicích p. č. 863/2 v k. ú. Trhonice. 13-0-0

8. Pořízení elektropohonu pro zvon v kapličce v Sed-
lištích
Zastupitelé projednali nabídku firmy Michal Kopečný 
z Olomouce na montáž zařízení pro elektrický pohon 1 
zvonu - lineární 230 V a nové technické vybavení zvo-
nu.  Celková cena činí 42.048,- Kč včetně DPH.  Zastu-

pitelé rozhodli objednat zhotovení elektropohonu pro 
zvon v kapličce v Sedlištích  za cenu 42.048,- Kč včetně 
DPH.       13-0-0 
   
9. Různé
- Na portálu Kraje Vysočina je zveřejněna informace o 

možnosti pronájmu zubní ordinace v Městysi Jimra-
mov. V případě zájmu o tuto ordinaci nabízí Městysi 
Jimramov  XXXXXXXXXXXXXXXXXX odprodej 
své ordinace, aby jí mohl Městys případnému zájem-
ci výhodně pronajmout.  Pokud se zájemce přihlásí, 
bude se zastupitelstvo odkupem ordinace zabývat. 

- V současné době probíhá legalizace propustků přes 
řeku Fryšávku naproti fotbalovému hřišti a U Kolo-
toče.

- Pan Miroslav Matýsek požádal o vysvětlení, proč 
panu XXXXXXXXXX nebyl otištěn ve zpravodaji 
č. 2/2018 jeho článek „Stromy“. Následovala dlouhá 
diskuse na téma „Jimramovský zpravodaj“.  

Zápis č. 4/2018
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 28. 5. 2018 v budově radnice v Jimramově

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš Mi-
lan, Gregor Jiří, Ing. Homolka Josef, Just Jiří, Mgr. Křížová 
Věra, Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Pajkr Jaroslav, 
Sedláková Petra, Tušla Josef, Vojta Petr (13)

Omluveni: Kalášek Pavel, Ing. Petr Jan   (2)

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

1. Schválení programu jednání
Program jednání byl rozšířen o následující body:
- Dotace na akceschopnost jednotek požární ochrany 

obcí
- Dotace na úpravu sociálního zařízení ZŠ v Jimramo-

vě

Program jednání byl doplněn o výše uvedené body a 
bylo upraveno pořadí projednávání.
1. Schválení programu jednání
2.  Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení výběru dodavatele na stavbu Borovnické-

ho mostu
4. Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospoda-

ření Městyse Jimramov za rok 2017 a schválení  Zá-

věrečného účtu Městyse Jimramov za rok 2017
5. Nákup a prodej pozemků
6. Dotace na akceschopnost jednotek požární ochrany 

obcí
7. Dotace na úpravu sociálního zařízení ZŠ v Jimramo-

vě
8. Rozpočtové opatření č. 4
9. Různé                          13-0-0 

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni Mgr. Jaroslava 
Bartošová a pan Jiří Gregor.  11-0-2

3. Schválení výběru dodavatele na stavbu Borovnic-
kého mostu
Dne 18. 5. 2018 proběhlo výběrové řízení na dodavatele 
stavby Borovnického mostu v rámci akce „II/357 Jimra-
mov – most ev. č. 357-020, opakovaná výzva.
Nabídku předložily dvě firmy:
EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČO: 
45274924 za cenu 6.450.398,58 Kč bez DPH
ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad 
Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 02604795 za 
cenu 6.432.100,00 Kč bez DPH. 
Byla vybrána nejlevnější nabídka firmy ALPINE Bau 
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CZ a.s. 
Investorem této stavby je Krajská správa a údržba sil-
nic Vysočiny. Na základě Smlouvy o společném zadání 
veřejných zadavatelů  je Městys Jimramov investorem 
objektu  SO 102 Chodník. Z  výběrového řízení vzešla 
cena chodníku 154.012,08 Kč včetně DPH. 
Zastupitelé schválili výběr dodavatele a uzavření 
smlouvy s vítěznou firmou ALPINE Bau CZ a.s. za cenu 
6.432.100,00 Kč bez DPH.                13-0-0

4. Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospo-
daření Městyse Jimramov za rok 2017 a schválení  Zá-
věrečného účtu Městyse Jimramov za rok 2017
Pan starosta předložil zastupitelům Zprávu o výsled-
ku přezkoumání hospodaření Městyse Jimramov za 
rok 2017. Při přezkoumání  hospodaření Městyse Ji-
mramov za rok 2017 byly zjištěny chyby a nedostatky, 
které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 
odst. 3 písm. c) Zákona o přezkoumávání hospodaření  
– Územní celek nezaúčtoval k  okamžiku uskutečnění 
účetního případu při převodech vlastnictví k  nemovi-
tým věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemo-
vitostí.  Při přezkoumání hospodaření městyse za rok 
2017 nebyla zjištěna rizika vyplývající z  výše uvedené 
chyby. Pozemek, který byl převeden od fotbalového 
klubu Jimramov na Městys Jimramov, byl zaúčtován 
až po provedení změny vlastníka, což bylo v roce 2018. 
Návrh na vklad byl podán v roce 2017, a tudíž právní 
účinky převodu nemovitostí vznikly již v roce 2017.   
Zastupitelé schválili Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření Městyse Jimramov za rok 2017 bez vý-
hrad.    13-0-0
Zastupitelé projednali a schválili Závěrečný účet Městy-
se Jimramov za rok 2017  bez výhrad. 13-0-0 

5. Nákup a prodej pozemků
a) Zastupitelé rozhodli o prodeji pozemku ve vlast-

nictví Městyse Jimramov p. č. 208/7, ostatní plocha, 
neplodná půda, o výměře 15 m2 v  k. ú. Jimramov 
paní XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX. Pozemek je pro městys 
nevyužitelný a z  obecní místní komunikace nepří-
stupný. Záměr byl řádně zveřejněn a nebyly vznese-
ny žádné připomínky. Zastupitelé rozhodli pozemek 
odprodat za cenu 30,- Kč/m2. Celková cena za poze-
mek činí 450,- Kč.   13-0-0

b) Zastupitelé rozhodli o koupi pozemku, který je ve 
vlastnictví pana XXXXXX XXXXX, XXXXXXXX,  
p. č. 66/19 ,  ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 29 m2 v k. ú. Trhonice. Na části tohoto po-
zemku se nachází  účelová komunikace v  majetku 
Městyse Jimramov. Zastupitelé rozhodli pozemek 
zakoupit za cenu 30,- Kč/m2. Celková cena za poze-
mek činí  870,- Kč. 13-0-0 

c) Zastupitelé znovu projednali možnost koupě pozemků od 
paní XXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX. 
Jedná se o pozemky v k. ú. Jimramov:

 p. č. 536/2, ostatní plocha, o výměře 25 m2

 p. č. 556/10, trvalý travní porost, o výměře 65 m2

 p. č. 556/12, trvalý travní porost, o výměře 3069 m2

 p. č. 556/13, trvalý travní porost, o výměře 6213 m2

 p. č. 556/14, trvalý travní porost, o výměře 100 m2

 p. č. 556/18, trvalý travní porost, o výměře 2835 m2

 Podíl ve výši 1/2 pozemku p. č. 556/20, trvalý travní 
porost, o výměře 230 m2.

Paní XXXXXXXXX za výše uvedené pozemky žádá 
1.200.000,- Kč. Výše uvedené pozemky nabízí před-
nostně Městysi Jimramov. Zastupitelé rozhodli vzhle-
dem k  vysoké částce výše uvedené pozemky od paní 
XXXXXXXXX  nekoupit.  13-0-0

6. Dotace na akceschopnost jednotek požární ochra-
ny obcí
Zastupitelé projednali a schválili Smlouvu o poskytnutí 
dotace mezi Krajem Vysočina a Městysem Jimramov. 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční 
veřejné finanční podpory z  rozpočtu Kraje na finan-
cování potřeb pro jednotky SDH za účelem udržení a 
rozvoje její akceschopnosti.   Kraj poskytuje dotaci ve 
výši 30.000,- Kč. Zastupitelé rozhodli dotaci přijmout a 
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace.    13-0-0 

7. Dotace na úpravu sociálního zařízení ZŠ v Jimra-
mově
Městysi Jimramov byla schválena dotace na úpra-
vu sociální zařízení v  základní škole v  Jimramo-
vě – 3 NP. Maximální výše dotace činí 120.000,- 
Kč. Nejzazší termín realizace je 30. 9. 2019. 
Zastupitelé rozhodli uzavřít smlouvu o poskytnu-
tí dotace a zajistit výběrové řízení na dodavatele.                                                                                                            

13-0-0

8. Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 
4, které je přílohou tohoto zápisu.  13-0-0

9. Různé
- Dne 4. 6. 2018 od 10 hod. proběhne v  Městysi Ji-

mramov cenová kontrola týkající se provozování 
vodovodu a kanalizace specializovaným finančním 
úřadem.

- Zastupitelé ze Sedlišť požadují, aby byla omezena 
nebo zakázána kamionová doprava přes Sedliště 
z důvodu nosnosti ocelového mostu. 

- Byly zahájeny projekční přípravy rekonstrukce silni-
ce II. třídy Jimramov – Olešnice v intravilánu m. č. 
Ubušín.  
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Na 14. května letošního roku při-
padlo stopadesáté páté výročí na-
rození českého spisovatele Viléma 
Mrštíka z  Jimramova, autora Paní 
Urbanové, Santa Lucia, Obrázky, 
Bestia triumphans, Zumři, nejzná-
mější a nejoblíbenější knihy Pohádky 
máje, která poprvé vyšla časopisec-
ky v  roce 1882 a jejíž děj obdivova-
la řada generací. Dílo plné čistého 
lyrismu a vztahu dvou mladých lidí 
prožívajících krásný vztah uprostřed 
ostrovačických lesů u Brna stále při-
tahuje další čtenáře. Vilém Mrštík 
přiznával, že pro svou představitelku 
Pohádky máje měl několik předsta-
vitelek. V  různých pramenech jsou 
uváděny nejčastěji Emilie Topinková, 
narozená v Rajhradu, Helena Nováč-
ková, narozena v Podkomoří (1858), 
Józa Hálková, provdaná v  roce 1855 
za Malinu. Hálková byla neteří čes-

kého významného básníka minulého 
století Vítězslava Hálka. Mezi dal-
ší představitelky Heleny z  Pohádky 
máje je Cyrila Blažíčková (zemřela 
1944), malířka Zdenka Braunerová, 
Růžena Vystavělová, které spisovatel 
věnoval původní rukopis  Pohádky 
máje, časopisecky otiskované, dále 
to byla  Božena Pacasová, pozdější 
manželka Viléma Mrštíka, ale také 
Helena Ysonyová z Veverské Bítýšky 
a jednou z nich je i Josefa Břenková 
z Jimramova.

Josefa  Ludvika Břenková, naro-
zená 3. listopadu 1859 v  Jimramo-
vě, otec Josef Břenek, matka Josefa, 
pocházela z  Polomi (nad Vírskou 
přehradou) – byla vzdělaná, měla zá-
jem o veškeré dění, vychována byla 
ve vlastenecké rodině. Vilém Mrštík 
jezdil do Jimramova v  letech 1881 – 
1886 na prázdniny. Z tohoto období 

Příspěvky čtenářů
155. výročí narození spisovatele Viléma Mrštíka - Josef Pavlík

se datuje také jejich vzájemná kore-
spondence, ze které lze vyčíst přátel-
ský vztah začínajícího literáta k mla-
dé ženě, která byla o čtyři roky starší 
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a jejímž bratrancem nebyl nikdo jiný 
než známý brněnský  dělnický spiso-
vatel Otýn Břenek. Se jménem Otýna 
Břenka se setkáváme také v  pamět-
ní knize Františka Šťastného z  Víru. 
Otýn Břenek do Víru zajížděl, jako 
sem přijížděli i jiní význační lidé, 
především umělci. Ze spisovatelů 
můžeme uvést kromě Mrštíka, Gus-
tava Pfl egera Moravského, Čapka, 
Herbena, Petra Bezruče aj. Josefi na 

Břenková zemřela ve věku sedmdesát 
šest let v prosinci 1935 a je pochová-
na na hřbitově v Jimramově.

Vilém Mrštík v  Pohádce máje 
zobrazil nejen krásně lidský a čistý 
vztah mladých lidí, ale i kouzelný ob-
div k přírodě, líčení přírodních krás, 
nacházení v  nejvšednějších věcech 
nejkrásnější pohledy. Autora známe 
i jako pilného překladatele Dosto-
jevského, Tolstého, Puškina, Písem-

ského aj. Spolu s  bratrem Aloisem 
Mrštíkem (narodil se  14.  10. 1861 
v  Jimramově), napsali Barvinkovy 
ženy a Maryšu. Vilém měl i svůj po-
díl na známé kronice Rok na vsi.

Letošní stopadesáté páté naroze-
niny jsou příležitostí znovu oživit si 
četbou některá díla našeho význam-
ného spisovatele, rodáka z Vysočiny. 
Jistě najdete v naší knihovně dostatek 
požadované literatury.

Pode mlejnem, nade mlejnem…….

Materiály nám poskytla paní Gabriela Horčíková

Z historie mlýna v Sedlištích
3. dubna 1805 byla ve Švarcavě (tj. v řece Svratce) nalezena 

utopená 32 letá Anna Pucharová. Neskončila život dobrovol-
ně, zabil ji Josefův bratr Václav. V matričním zápise se o jejím 
úmrtí píše: Ta Anna vždy sice byla počestného chování, jak 
celá obec sedlišťská svědomitě naznala, skrze ale násilu učině-
nou od Václava, syna Josefa Sedliského, mlynáře v Sedlištích 
N. 2, obtěžkána byla. Ta Anna, když odpoledne v tom mlejně 
voves šrotovala, násilníkovi svému Václavu oznámila, že by 
od něho obtěžkána byla, následovně s ním chtěla domlouva-
ti, co by s ním a s budoucíma dětma dvouma (které v životu 
po smrti oba chlapečkové nalezené byli při komisi) dělati měl. 
Václav ale Sedliský obšteloval ten den 3. aprilis domluvu mezi 
sebou a Annou v 9 hodin večer. Odešla ubohá Anna dne 3. ap-
rilis na večer v 9 hodin z domu a více domů se nevrátila, neboť 
4. aprilis nalezena jest byla utopena blízko louky od Sedlišť do 
Jimramova… Tak zdání lehké bylo proto, že ten Václav zuřivé-
ho a zákeřnického života byl, každému smrtí vyhrožujíc. Ten 
Václav hned do Poličky běhal a magistrátním osobám pení-
ze… za prezenty dával, kteří místo zastání a neb vymlouvání 
jej jali, s komisí drželi, Václava se dotazující, proč by jim ty pe-
níze dával?, hned do šatlavy jej vsadili, exament drželi: zdaliž 
by byl tu Annu Pucharovou zabil a do vody hodil. On ale Vác-
lav na nic se přiznati nechtěl a důvody tuze veliké byly, který 
jej vražedníkem býti dokazovaly, protož do Chrudimě dne 22. 
aprilis k hrdelnímu právu dovežený  byl, kdežto asi osmý den 
se beze vší rány a bytí přiznal, že dne 3. aprilis v pazderni Jose-
fa Hejtmánka, sedláka ze Sedlišť, ji kořalkou trochu opil, pak 
ji pěstí dal za ucho levé, a tak ji omráčil. Nato že ji vzal na ra-
mena a nesl a vhodil ji do řeky Švarcavy, kde voda ode mlýna 
s řekou se spojuje, kdežto by největší hloubka byla. Ta Anna 
přijdouc  k sobě prosila pro boha, aby ji neusmrcoval, až by 
plod křtu svatého došel, on ale přece ji do vody hodil, a když 
brodila, aby se z vody byla dostala,… tenkráte zákeřník … ji 
za vlasy popadl, … hlavu do řeky strčil, až ji utopil. Otec toho 
Václava Sedliského, Josef Sedliský, když za synem jeti musel 
do Chrudimě k právu hrdelnímu, tenkráte v kotlině běliska 

svého sám se oběsil a pochovaný byl na svej louce ve Volšince 
blíž splavu pod Žákovinou. Václav ale oučet jest dostal, aby na 
… dne  12. augusti v Chrudimi oběšený byl, zatím ale on dne 
5. augusti šatek přivazuje na mříž arestu svého, na něm se sám 
oběsil a dne 6. augusti tělo jeho mrtvé … vyložené bylo k šibe-
nici a tam bylo pochováno.

Obecná historie o mlýně v Sedlištích
První zmínka o mlýně v Sedlištích u Jimramova pochází 

údajně z roku 1269. Ovšem zatím nejstarším doloženým ma-
jitelem je podle register urbárních z r. 1552 Pavel. Spolu s mlý-
nem držel ještě 5 prutů polí.

Vítek, syn sedlišťského mlynáře (Pavla?), koupil roku 1557 
grunt v Telecím. Zemřel asi roku 1563 a při vypořádání pozůs-
talosti r. 1569 zanechal dědicům podíl na mlýně ve výši 101 
kop 36 gr. Z něj odkázal po 6 kopách záduší jimramovskému 
a teleckému a  po 44 kopách 48 gr. dědicům Maškovi a sirotku 
Jakubovi. V té době tedy zcela jistě nežil ani Vítkův otec, sed-
lišťský mlynář.

Roku 1569 je v gruntovní knize č. 239 jako držitel sedlišť-
ského mlýna v ceně 980 kop gr. míš. zapsán Jan Mrhal. Při 
koupi vyplatil hotově 256 kop gr. míš. na závazky (Bočkovi, v 
Daňkovicích na rychtě, Jankovi, do Borovnice podle obvodu, 
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Jírovi Kolíbkovi a p. Matouši Ploucarovi) a ročně měl odvádět 
podíly z mlýna – 12 kop pro dědice po Vítkovi a p. Matoušovi 
Ploucarovi. Už za dva roky šel Jan Mrhal za lepším. Koupil od 
urozeného pána pana Václava Oujezdeckého z Morašic sed-
lišťskou rychtu.

Od roku 1571 hospodařil ve mlýně Beneš Čejt.
Roku 1575 poznamenal písař do gruntovní knihy, že „při 

soudu Jan Mrhal zanechává své spravedlnosti odtudto – 5 
kop.“ Proč se rychtář vzdal části svého podílu? Odpověď je 
prostá. Bývalo tenkrát zvykem, že k vybavení většího gruntu 
patřila také zbroj a někdy i zbraně. Při mlýně měl být přední a 
zadní plech, ručnice a meč. Zatímco při koupi Jan Mrhal vše 
převzal, při prodeji nic z toho Beneši Čejtovi neodvedl. Proto 
musel chybějící zdroj dodatečně zaplatit.

Hospodařit v sedlišťském mlýně zřejmě nebylo nijak vý-
nosné, protože v pondělí před sv. Markétou (9. 7.) 1576 mlýn 
znovu měnil majitele. Stal se jím urozený pán Jan Pečický 
z  Roklína. Ke splacení mlýna měl určeny stejné podmínky 
jako předchozí držitelé a zavázal se, že znovu pořídí zbroj.

Bývalý mlynář Jan Mrhal se roku 1579 dostal znovu do 
problémů. V gruntovní knize se píše: Léta 1579 v pondělí před 
svatým Šimonem a Judou (28. 10.) Jan, rychtář sedlišťský, svou 
spravedlnost, což se jí na tomto (tj, sedlišťském) mlejně najde, 
k obci poličské za škody a outraty, které táž obec poličská skrz 
něho na soudu komorním proti panu Hertvíkovi Žehušické-
mu vzala, odvedl. A pak p. purkmistr a páni i páni starší při 
přítomnosti p. Martina Plachýho, jeho milosti císařské rych-
táře, na tom přestali a tomu místo dali. Co k tomu poličskou 
vrchnost vedlo?

Tomuto období odpovídá pouze trhová smlouva sepsaná 
v úterý po památce Petra a Pavla (29. 6.) 1579 mezi králem a 
pány Hertvíkem Žejdlicem a Bohuslavem Zárubou o prodeji 
svojanovského panství „s platy obilními poškvrny řečenými i 
jinými na gruntech k městu Poličce náležejícími: zejména ze 
vsi Sádku, Kamence,… Sedliště …“. Mimo jiné se v ní píše: 
„…držitele všeho svrchu dotčeného statku a panství svojanov-
ského s výplaty k  tomuto soudu komornímu nejprve příští-
mu, kterýž při času sv. Bartoloměje (24. 8. 1579) držán bude 
obeslati a téhož všeho statku k ruce J. M. se dosouditi. A což 
se sumy zápisné spravedlivě na tom našlo a vyhledalo, tu oni 
kupující svrchu jmenovaní podle vyměření, kteréhož se nále-
zem stane těm, komuž náležeti bude, dáti a neb se s nimi o to 
umluviti budou a mají.“ Právě při tomto vyměření asi vyslechli 
také sedlišťského rychtáře Jana, jenž zřejmě nevypověděl tak, 
jak si poličští měšťané představovali. Proto mu z pozice vrch-
nosti jako náhradu „za škody a outraty“ zabavili nevyplacené 
peníze.

K újmě asi došli poličští měšťané i tím, že prodali mlýn 
panu Pečickému z Roklína. Ten se o něj zřejmě vůbec nestaral. 
Aby nedošlo k jeho úplnému zániku, v pondělí před Památkou 
sv. Matouše (21. 9.) 1580 od něj odkoupila obec poličská mlýn 
v Sedlištích s rolí, loukami a vším příslušenstvím za 200 kop gr. 
míš. Z rozdílu ceny je vidět, že mlýn za pět let velmi sešel, dal 
by se zřejmě nazvat ruinou.

Ačkoliv o tom chybí jakékoliv zprávy, v následujících le-
tech jistě došlo k rekonstrukci mlýna. Pak jej asi vlastnil Vítek 

Mlynář (zápis chybí) a po něm minimálně od 1588 Matěj 
Mlynář, nejstarší doložený předek rodu Sedliských. Měl za 
mlýn uhradit v  každoročních splátkách původní cenu 900 
kop gr. míš. Tehdy také koupil podíl Vítka Mlynáře ve výši 
130 kop. Zaplatil za něj samozřejmě méně, ale pro Vítka to 
mělo velkou výhodu. Nemusel čekat dlouhá léta, než na něj 
dojde řada, a dostal hotové peníze na ruku. Částka odpovídá 
závdavku, který při koupi mlýna platil i Matěj. Tato shoda za-
kládá domněnku, že Vítek zaplatil jen první peníze při koupi 
a nic víc. Protože chybí i zápis, asi hospodařil na sedlišťském 
mlýně pouhý rok, tedy přibližně v roce 1587.

Na Velikonoce roku 1601 zřídila poličská vrchnost v Sed-
lištích ve mlýně Matěje  Mlynáře prodej soli. Tím značně 
zkrátila zisky Bystrého, které mělo na tento druh podnikání 
ve zdejší oblasti výsadní právo. Zřejmě po mnoha bezvýsled-
ných jednáních poličských a bysterských měšťan, se do sporu 
vložil majitel bysterského panství Jan Bezdružický z  Kolo-
vrat, když 31. 8. 1602 zaslal městu Poličce „ceduli řezanou“, 
v níž žádal poličské měšťany, aby: “trh a prodávání soli vaší 
obecní, nemajíce na to od jeho milosti královský žádných 
vejsad a obdarování, čehož nikde od starodávna ani za pa-
měti lidské v té vsi Sedlištích nebejvalo, nově u Matěje Mly-
náře, poddaného svého, sobě zarazili … v předešlej starodáv-
ný způsob zase uvedl a mne pokutu propadenou dvaceti kop 
grošův českých odeslali.“ Z toho je patrné, že v sedlišťském 
mlýně se sůl prodávala nejméně jeden a půl roku.

Matěj řádně odváděl určené poplatky, jak komu patřily, 
do roku 1614, kdy zemřel. Po jeho smrti  převzala povinnost 
vdova Alžběta.

Po Matějovi zůstalo šest nedospělých sirotků: Kašpar, Ji-
řík, Jan, Pavel, Václav a Zuzana. Alžběta proto volila nejjed-
nodušší možnost – znovu se provdala. Jak to bývalo, nápad-
níci nehleděli na počet dětí, ale na velikost majetku, který po 
svatbě alespoň na čas (do dospělosti oprávněných dědiců) 
získají. Mlýn převzal roku 1617 Alžbětin druhý manžel Ny-
kodém Mlynář – Kopecký, syn Jana Šafáře ze Sebranic. Rok 
na to se v Čechách začalo válčit a nikdo netušil, že to potrvá 
dlouhých třicet let.

Roku 1620 se o dědictví po Matějovi přihlásil nejstarší 
syn Kašpar. Převzal mlýn, do jehož vybavení patřily 2 krávy, 
1 jalovice a potřeby mlynářského řemesla. Podle otcovy závě-
ti (nedochovala se) vyplatil matce 50 kop a blíže neurčenému 
Janovi (bratru?) 10 kop otcova dluhu. Každoročně o sv. Vác-
lavu (28. 9.) měl dovést (a roku 1620 i odvedl) obci poličské 
20 zl. nájmu ze mlýna. Dále uhradil Nykodémovi po prodeji 
úrody 30 zl. a ze zasetých ozimů mu po sklizni dal třetinu. 
Tím všechny zmínky o něm končí.

Ve čtvrtek po neděli Jubilate (2. 5.) 1621 koupil Nyko-
dém Mlynář za 300 kop gr. míš. hotově vyplacených grunt 
v Sedlištích od Anny, vdovy po knězi Tomáši Lybnerovi, fa-
ráři v Jimramově, ale už v pondělí po neděli Cantate (9. 5.) 
1921 jej prodal Janu Zezule. Z toho se dá odvodit, že Kašpar 
v tom čase zemřel a Nykodém se vrátil zpět do mlýna. Teprve 
ve středu po neděli Invocavit (4. 3.) 1637 koupil Nykodém 
grunt v Sedlištích po Pavlu Pánkovi a od toho dne začal na 
sedlišťském mlýně hospodařit jeho nevlastní syn  Jiřík.
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Podíly starých dědiců a vrchnosti již byly vyplaceny, takže 
novými podílníky se stali členové rodiny – mlynářka Alžběta, 
její druhý manžel Nykodém a potomci Matěje Mlynáře - Jiřík, 
Pavel, Václav a Zuzana. Každému mělo připadnout 128 kop 
gr. míš.. Splácení bylo určeno následovně: Alžběta mateř kaž-
dý rok po 10 zl. až do vyjití jejího dílu bráti má a druhých 10 
zl. z těchto nápadníkův pořád po sobě jeden každý přijímati 
budou. Po vyjití spravedlnosti mateřiny tyto nápadníci každý 
dok po 10 zl. dva vyjití jich dílů peníze bráti budou.

Jiřík mlynářskou čepici dlouho nenosil. Krajem neustále 
procházeli a po chalupách „lažírovali“ vojáci. Vlastní nebo 
cizí, pořád voják se šavlí a puškou, kterou neváhá použít. Když 
ve dnech 16. – 18. června 1643 táhla císařská armáda k Olo-
mouci, pobrala v Sedlištích šatstva a nábytku za 175 zl., 4 koně 
za 51 zl., 34 kusů hovězího dobytka za 272 zl., 21 kusů ovcí 
za 21 zl. a zničila všechno obilí na polích. Za čas, v půli října 
1645, zas táhla krajem od Bystřice k Poličce Torstensonova ar-
máda. Kdo ví, jestli se Jiřík vzepřel proti drancování nebo zda 
podlehl nějaké nemoci. Ať tak či onak, neuplynulo ani deset 
let od doby, kdy převzal sedlišťský mlýn a už jej zakopávali na 
jimramovském hřbitově. Zůstala po něm jediná nedospělá 
dcera Anna.

Ovdovělá Dorota přivedla r. 1646 do mlýna nového hos-
podáře. Ovšem dříve, než se Jakub Haužvrle, „poctivého ře-
mesla mlynářského“ stal majitelem podle práva, pohřbila i 
jeho. Dorota už nového muže nehledala.

Od švagrové koupil sedlišťský mlýn v úterý o sv. Jiljí (1. 
9.) 1648 Václav, bratr Dorotina manžela Jiříka. Obci poličské 
měl uhradit „zákupnýho 4 kopy ve dva termíny do roka pořád 
zběhlého. První termín při sv. Jiří 2 kopy odvésti a při sv. Bar-
toloměji budoucího 1649 druhý 2 kopy dodati má. Za ostat-
ních 5 kop zákupnýho proti práci jeho při stavení a vyzdvižení 
pohořelého mlýna obecního Kocourkovského ve vsi Sádku se 
jemu kvitirují.“ Je možné, že Václav měl před požárem sádec-
ký Kocourkovský mlýn v nájmu. Naznačuje to zápis z jednání 
poličské městské rady ze 14. června 1649 o koupení a vydělá-
ní dvou koží hovězích z dobytka od  dýmů nadechnutého při 

shoření mlýna Kocourkovského, atd… „ že jest Václav Suchá-
nek, když takové kůže od Václava Mlynáře Sedlišťského ku-
poval, aby z umrlých krav byly, žádné vědomosti o tom neměl 
(a týž mlynář jemu též o tom neoznámil)…, jiné spolubratry 
cechovní, kteříž od Václava Mlynáře pobídnuti byli, že před-
koupil…“

Všichni Matějovi synové zůstali v Sedlištích, jen Jan vy-
razil do světa. Před rokem 1650 zemřel a ovdovělá Mariana 
se 29. ledna 1651 znovu provdala za Ondřeje Fixu. Na její 
žádost provedli úředníci vypořádání podílu ze sedlišťského 
mlýna po zemřelém manželovi. Jí a každému z pěti pozůs-
talých dětí (Tomášovi, Zuzaně, Alžbětě, Janovi a Matějovi) 
připadlo 21 kop 3 gr. 2 dl.

 Mlynáři Václavovi a jeho následovníkům přibyla od 
roku 1654 nová povinnost, neboť „…stalo se jisté snešení 
… v  domě radním při řízení soudu s  poddanými, aby týž 
mlynář byl povinen každého roku k obecní potřebě 20 klád 
na prkna bez ouplatku místo jiných robot zřezati, což k sobě 
přijal a bez odpornosti, když se mu takové klády k mlejnu 
svezou, vykonati připověděl.“

Z Václavova manželství s blíže neurčenou Maruší je zná-
mo pět dětí: Veronika (+ 1677), Jan, později žijící v Sádku, 
Marie prov. Slezáková, Václav ( + 1662) a Anna provd. Ber-
vidová.

Mlynář stárl, přihlásily se nemoci a práce už mu nešla, 
jak za mlada. Roku 1656 nevyplatil žádné podíly. Věděl, že o 
moc lepší to už nebude, takže nezbylo, než jít s prosíkem na 
kancelář. Dne 5. prosince 1657 „na pokornou žádost Václava 
Sedlišťského mlynáře pro nedostatek zdraví a mnohé těžkos-
ti jeho z placení mlýna tohoto na spravedlnost nápadníkův 
… každoročně 2 kopy se jeví.“ Vrchnostenská úleva přišla 
pozdě. Václav zemřel 3. ledna 1658. V minulosti se vdova 
pokaždé znovu provdala a hospodářství připadlo dalšímu 
manželovi. Tentokráte ne. Snad se Maruši v Sedlištích nelíbi-
lo, možná byla mlynářova (či vrchnostenská) vůle jiná.   

Pokračování příště. 
Text převzatý z původních materiálů.

Všichni Jimramovští a všichni přátelé Jimramova

Je to téměř osm let, co jsem dostal 
„povolávací rozkaz“ s  nástupem do 
jimramovské farnosti. Před měsícem 
jsem dostal nový, nečekaný a rychlý 
„povolávací rozkaz“, a to opačným 
směrem, tedy z Jimramova.

Prožil jsem mezi Vámi téměř osm 
let svého života, byl jsem mezi Vámi 
rád, byl jsem zde doma. Myslím, že 
mnohé se podařilo – ať už ten zdar 
vyjadřovalo stále vyšší číslo výnosu 
tříkrálové sbírky, nebo to, že máme 
opravený nejen interiér kostela, že 
jsme vystrojili primici, že jsme se 

mohli potkávat nejen v kostele, ale i 
mimo něj.

Děkuji Vám všem za přízeň. Bylo 
pro mě darem, že jsme se mohli po-
tkávat, pokecat, být spolu. S některý-
mi v kostele, ale s mnohými dalšími, 
kteří do katolického kostela nechodí, 
na náměstí, v obchodě...  Děkuji za to, 
že jste mě mezi sebe přijali, že jsme 
mohli navázat pěkné vztahy. Pokud 
mě někdo „nemusel“, přecházel na 
druhý chodník, aby mě nemusel po-
zdravit, případně si přede mnou „od-
plivl“, nebylo to většinou z osobních 

důvodů, ale zkrátka proto, že je mu 
odporný kostel a vše, co s kostelem a 
církví souvisí. A farář je v  tomto sa-
mozřejmě na prvním místě. Na jednu 
stranu mě to mrzí, na stranu druhou 
se učím chápat tyto postoje a nezlo-
bím se.

Mnohé, s čím jsem za Vámi přišel, 
jsem se Vám, nebo alespoň těm, kteří 
chtěli, snažil předat. Mnohému jsem 
se zase naopak od Vás mohl naučit. 
Myslím, že jsme se vzájemně v dob-
rém obohacovali. Za to všem velké 
díky.
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Žil jsem v  Jimramově rád. Nyní 
jsem byl pověřen, abych cca o 100 km 
dále vykonával službu děkana. Bude 
to pro mě opět cosi nového. Podob-
ně nová situace nastává i pro mého 
jimramovského nástupce, kterého, 

prosím, abyste mezi sebe přijali při-
nejmenším tak, jako tehdy (nebo bě-
hem času) mě.

A co napsat na závěr, čím se s Vámi 
rozloučit? Vypůjčím si k parafrázi vý-
rok jimramovského rodáka Jana Kara-

fi áta. Občas jsem ho používal v rozho-
voru s  jinými kněžími: „Žádný kněz 
nepůsobil v  koutečku světa tak krás-
ném, leda že by působil v Jimramově.“

Pavel Vybíhal, 
Váš bývalý katolický farář

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

08.07.   paní Jana Kubíková, Jimramov     88 let
15.07.   paní Josefa Kubíková, Ubušín       86 let
18.07.   paní Zdeňka Novotná, Jimramov       82 let
20.07.   paní Drahomíra Chalupníková, Sedliště   80 let
24.07.   pan Milan Švarc, Benátky                   50 let
27.07.   pan Rostislav Peňás, Sedliště              70 let
30.07.   paní Marta Vraspírová, Jimramov       80 let

03.08.   paní Zdeňka Slonková, Jimramov          50 let
22.08.   paní Ing. Zora Gregorová, Trhonice        60 let

09.09.   pan Adolf Pražan, Jimramov             81 let
20.09.   pan Leoš Novotný, Jimramov        50 let
25.09.   paní Věra Tobiášová, Sedliště            82 let
26.09.   paní Marie Pánková, Jimramov               91 let
26.09.   paní Ludmila Konvalinková, Jimramov    50 let

Informace pro občany 
Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za duben 2018

Obec   Dosažitelní uchazeči 
15 – 64

Obyvatelstvo 15 – 64 Podíl nezaměstna-
ných osob

 Volná  místa

Jimramov   30      752 4,0%   12

Borovnice    4      117 3,4%     0

Dalečín   12      443 2,7%     5

Javorek    4        82 4,9%     0

Nový Jimramov    3        41 7,3%     0

Strachujov    2        85 2,4%     0

Unčín    6      133 4,5%     0

Věcov   23      462 5,0%     0

Nové Město na Mor. 597 12 762 4,7% 120

Bystřice n. Pern. 567 12 935 4,4% 141

Žďár nad Sáz. 693 27 859 4,4% 925
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Pozvání
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POZVÁNKA

TJ Sokol Jimramov fotbalový oddíl Vás zve na

Setkání bývalých hráčů oddílu spojené s oslavou 60letého výročí od začátku organi-
zovaného fotbalu v Jimramově. Setkání se uskuteční v pátek 6. července 2018. 

Zahájení setkání je ve 13:00 na fotbalovém hřišti v Jimramově.

Program:
13:00 – zahájení setkání

14:00 – exhibiční zápas starší přípravky vs. FC Žďas Žďár
15:00 – exhibiční zápas bývalých hráčů

16:30 – staří vs. mladí (hráči současného kádru)
Občerstvení bude samozřejmě připraveno.

Na setkání s Vámi se těší  hráči a funkcionáři TJ Sokol Jimramov
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SDH Jimramov

pořádá 25. 08. 2018

„BRANNÝ DEN S HASIČEM“,

který se koná na místním fotbalovém hřišti.

Čeká vás pestrý program, nejen s hasičskou tématikou.
Samozřejmostí je bohaté občerstvení pro všechny.

Zahájení ve 13.00 hodin.

Těší se na Vás jimramovští hasiči.
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Koupíme dům v Jimramově a okolí do 20 km, opravy nevadí. Tel: 737669542

Hledáme ke koupi. Pokud možno s balkónem. 732369404

Řeznictví a uzenářství 
Petr Slezák s.r.o.

nám. Na Podkově 451                                                   
569 92 Bystré

Přijmeme prodavačku do prodejny v Jimramově. 
Nástup ihned, zkrácený pracovní úvazek.
Bližší informace na tel. čísle 777 041 791.
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Termíny uzávěrek pro příspěvky k jednotlivým číslům:

Číslo 1/2018  příspěvky do 31.01.2018 – Zpravodaj vyjde v únoru 2018

Číslo 2/2018  příspěvky do 31.03.2018 – Zpravodaj vyjde v dubnu 2018

Číslo 3/2018  příspěvky do 31.05.2018 – Zpravodaj vyjde v červnu 2018

Číslo 4/2018  příspěvky do 15.08.2018 – Zpravodaj vyjde v září 2018

Číslo 5/2018  příspěvky do 31.10.2018 – Zpravodaj vyjde v listopadu 2018

Výstavy - léto 2018
16. 6. – 30 .6. Výstava fotografi í pana Zdeňka Bureše

1. 7. – 14. 7. Obrazy - Jiří Švec

15. 7. – 28. 7. Keramika paní Alexandry Klubalové
    + tečkované obrázky paní Jany Putnové

29. 7. – 18. 8. Obrazy – Jana Vlčková

19. 8. – 1. 9. Výstava k festivalu Otevřeno

Všechny výstavy proběhnou ve výstavní síni U sv. Jana v Jimramově. 
Termíny vernisáží budou upřesněny na plakátech.
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