
 

            Jimramovský zpravodaj 2/2015                                  

           
 

Zápis č. 2/2015 

z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 5. 3. 2015 v budově radnice v Jimramově 

 

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, Gregor Jiří, Ing. Homolka Josef, Just 

Jiří, Mgr. Křížová Věra, Matýsek Miroslav, Pajkr Jaroslav, Ing. Petr Jan, Sedláková Petra, 

Tušla Josef, Vojta Petr.                                                              (13)

          

Omluveni: Kalášek Pavel, Pachovská Dana.                                                

           

1. Schválení programu jednání 

Program jednání byl rozšířen o následující body: 

   9. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2014 

  10. Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2014 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

  3. Dotace na územní plán 

  4. Zřízení věcného břemene 

5. Bezúplatný převod pozemků Kraji Vysočina 

6. Prodej pozemku parcely č. 875/14 v k. ú. Sedliště u Jimramova 

7. Nákup pozemku parcela č. 691 v k. ú. Sedliště u Jimramova 

8. Stanovení paušálu vodného a stočného 

          11. Různé                        13-0-0 

                                   

2. Volba ověřovatelů zápisu 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Zdeněk Bureš a pan Ing. Jan Petr.                    11-0-2 

 

 

 



 

3. Dotace na územní plán 

Městysi Jimramov byla poskytnuta dotace od Kraje Vysočina na zpracování územního plánu Jimramova 

ve výši 112 500,- Kč. 

 

Zastupitelstvo městyse rozhodlo dotaci přijmout a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Krajem 

Vysočina.                            13-0-0 

 

4. Zřízení věcného břemene 

E.ON Distribuce, a. s. žádá v návaznosti na dokončení stavby s názvem „Trhonice st. úpr. odb. VN 

Trhonice“ a v souladu s podmínkami Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene o uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-014330029434/001. Věcným břemenem bude zřízeno 

umístění distribuční soustavy – nadzemní vedení VN, betonové a příhradové stožáry na pozemcích PK 

199/3 – orná půda, PK 662/2 – orná půda, PK 194 – orná půda v k. ú. Ubušín, které jsou ve vlastnictví 

městyse. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 20 000,- Kč bez DPH. 

Zastupitelé rozhodli s E.ON Distribuce, a. s. uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.               13-0-0 

 

5. Bezúplatný převod pozemků Kraji Vysočina 

Kraj Vysočina žádá o darování pozemků parcel č. 1248/18 – ostatní plocha o výměře 159 m² a 1248/20 - 

ostatní plocha o výměře 107 m² v k. ú. Jimramov a 847/2 - ostatní plocha o výměře 393 m² v k. ú. 

Trhonice. 

Zastupitelé rozhodli uzavřít darovací smlouvu s Krajem Vysočina. 

                    13-0-0 

6. Prodej pozemku parcely č. 875/14 v k. ú. Sedliště u Jimramova 

Pan Pavel Lamač žádá o odkoupení pozemku parcely č. 875/14 – zahrada o výměře 208 m² v k. ú. 

Sedliště u Jimramova, který je ve vlastnictví městyse. 

Zastupitelé rozhodli výše uvedený pozemek prodat za částku 30,- Kč/m², což činí celkem 6 240 Kč. 

13-0-0 

7. Nákup pozemku parcela č. 691 v k. ú. Sedliště u Jimramova 

Městys Jimramov obdržel dražební vyhlášku o elektronické dražbě nemovité věci. Bude dražen pozemek 

parcely č. 691 – ostatní plocha o výměře 1 467 m² v k. ú. Sedliště u Jimramova. Nejnižší podání se 

stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny, tj. 6 800,- Kč. Jelikož daný pozemek je obklopen obecními 

pozemky, bylo by vhodné pozemek zakoupit. 

Zastupitelstvo se rozhodlo zúčastnit elektronické dražby na základě dražební vyhlášky pod č. j. 018 EX 

01900/11-071. Zastupitelstvo městyse pověřilo starostu městyse oprávněním činit podání k dražbě. 

                                                   13-0-0 

8. Stanovení paušálu vodného a stočného 

Spotřeba vody v Jimramově za rok 2014 byla zaokrouhleně 28 000 m³, což pro 865 napojených občanů 

činí průměrnou spotřebu 32,4 m³, po odečtu místních provozoven činí spotřeba 26,6 m³. V městysi je 41 

rekreačních objektů s vodoměry a průměrnou roční spotřebou 550 m³, což je spotřeba 13,4 m³ vody na 

rekreační objekt.  

 

Současné paušály spotřeby vody jsou 24 m³ na osobu s trvalým pobytem v obci za rok a 5 m³ na rekreační 

objekt za rok. Jelikož jsou současné paušály vzhledem ke skutečnosti nevyhovující, rozhodli zastupitelé o 

jejich zvýšení a to na 30 m³/osoba s trvalým pobytem v obci /rok a 15 m³/ rekreační objekt/rok. Cena 

vody zůstává stejná, a to za vodné 23,- Kč/m³ a stočné 27,- Kč/m³. Paušály se uplatňují pro výpočet 

vodného a stočného tam, kde není spotřeba vody měřena vodoměry.                                          13-0-0 

 

 



 

9. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2014 

Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2014 podal předseda výboru pan Petr Vojta. Pan Petr Vojta 

informoval zastupitele o jedné uskutečněné kontrole výboru, a to kontroly použití příspěvku městyse na 

obnovu kulturní památky v Trhonicích čp. 15. Příspěvek byl řádně využit na obnovu kulturní památky a 

v předložených dokladech nebyly shledány žádné nedostatky. 

Zastupitelstvo vzalo zprávu o činnosti kontrolního výboru na vědomí. 

 

10. Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2014 

Zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2014 podal předseda výboru pan Ing. Jan Petr. Pan Ing. Jan 

Petr informoval zastupitele o jedné uskutečněné schůzce výboru, která se konala 27. 11. 2014 a na níž byl 

sestaven návrh rozpočtu na rok 2015 a rozpočtový výhled do roku 2018.  

Zastupitelstvo vzalo zprávu o činnosti finančního výboru na vědomí. 

 

11. Různé 

*  Zastupitelé byli seznámení s čerpáním rozpočtu za rok 2014 s konečným zůstatkem 3 141 000,- Kč. 

* Zastupitelé byli informováni o zvětšení katastrálního území Jimramova o pozemky pod bývalou                  

skládkou u Jimramovských Pavlovic. 

* Byl předložen návrh revitalizace obecního prostranství za zámkem, kde se plánují nová parkovací místa 

a podzemní kontejnery. 

* V ulici Ubušínská bude osazen radar upozorňující řidiče na rychlost jejich vozidla. 

                                            

                                                                                                                                    

 

Z historie  

100 let od úmrtí Františka Břenka /Břeňka/ 
/vzpomínka k zamyšlení/ 

 

4. ledna 2015 uplynulo již 100 let od úmrtí asi nejvýznamnější osobnosti obce Vanovice,  Františka Břenka. 

      

V encyklopediích je uváděn jako otec spisovatele a novináře Otýna Břeňka, což je jistě pravda, ale myslím si, že 

v tomto případě syn nedosáhl vrcholu práce svého otce. Rodný Jimramov, kde se František Břenek 17. prosince 

1842 v domě č. 83 narodil, jej zařadil mezi své významné rodáky. Příjmení Břenek má uvedeno i ve svém rodném 

listě, i když se podepisoval Břeněk.  Podepisoval se tak i v časopisech, do nichž psal a které také psaly o něm. 

S příjmením bez háčku se však setkáváme také u Františkova otce Josefa. Všechny Břenkovy děti se však podobně 

jako jejich otec podepisovaly s háčkem, tedy Břeňkovy. Sám František Břenek tvrdil, že je to staročeské jméno a že 

matriky vedené německy  háček vynechávaly. Je zajímavé, že Břenek musel jako učitel psát na vysvědčení svým 

dětem jméno z rodného listu, tedy bez háčku, ale jako řídící učitel se podepisoval s háčkem. 

 

Otec Františka Břenka, Josef Břenek, byl známý písmák, zaměstnáním stolař a truhlář a jeho sousedem 

v Jimramově byl známý spisovatel Jan Karafiát, který v knize Paměti spisovatele Broučků věnoval jednu kapitolu 

právě Josefu Břenkovi. Ten odebíral několik časopisů, mezi jinými i Havlíčkovy Národní listy a Slovan. Byl také 

opravdovým mistrem ve stolařském oboru. Pro svoji snachu Kristinu Břenkovou vyrobil překrásný pokojový 

nábytek, který zdědila  Eliška Břenková ( zemřela v roce 1960) a po ní neteř Libuše Sekyrová, což byla vnučka 



 

Františka Břenka od dcery Libuše. Josef Břenek mj. zhotovil také nábytek vykládaný perletí a zlatými proužky do 

zámku v Letovicích. 

 

Manželka Františka  Břenka, Kristina, za svobodna Pešková, se narodila 20. října 1847 v Chudobíně č. 4 jako 

potomek českobratrských exulantů. Zemřela 15. února 1888 ve Vanovicích ve věku 41 let a pochována je jako 

jediný člen rozvětvené rodiny ve Vanovicích na hřbitově za evangelickým kostelem. 

 

Kristina dala ve vanovické evangelické škole č. 90 život 6 dětem. Nejstarší syn Jindřich, pozdější stavitel, navrhnul 

významnou vanovickou budovu Občanskou záložnu, dnešní sídlo obecního úřadu a pošty. Dalšími dětmi byly dcery 

Libuše, Růžena, dvojčata Kristina / záhy po narození zemřela/ a Otakar /básník a spisovatel/ a nejmladší dcera 

Eliška. 

 

František Břenek vystudoval reálku v Poličce a dvouletý učitelský ústav v Brně. Službu nastoupil v Nosislavi, ale již 

za dva roky /1862 / se stává učitelem evangelické školy ve Vanovicích. Zde přijal též úřad poštmistra, který 

zastával až do roku 1914. Jeho obrovská pokrokovost nespočívala jen ve školství, jeho zásluhou společně 

s evangelickým farářem Vilémem Kuhnem bylo založení prvního vesnického hasičského sboru na Moravě /1872/, 

kde působil jako předseda přes 20 let. Zapomenout nelze ani založení zpočátku čtenářského, později pěveckého 

sboru Vlastimil, který v obci pod stejným názvem působí dodnes /1887/. Díky jeho úsilí a pokrokovosti došlo ve 

Vanovicích ke sloučení církevních škol, katolické a evangelické, a založení obecní školy. Byla postavena budova 

obecní školy a slavnostně otevřena v říjnu 1883.  Rodina Břenkova v r. 1910 stála i u založení tělocvičné jednoty 

Sokol, kromě samotného Františka zejména děti Otýn a dcera Eliška.  

 

František Břenek patřil k nejaktivnějším učitelům Boskovicka a Kunštátska. Veškerá jeho činnost je provázena 

novátorstvím. Zaváděl do výuky přístroje pro demonstraci fyzikálních zákonů, vyráběl si vlastní pomůcky, 

neúnavně referoval na učitelských konferencích, jak zlepšit školní zařízení a vybavení tříd. Napsal řadu závažných 

článků do Vitáskova Pěstouna, do Učitelských listů v letech 1863 – 1889. 

 

Dokladem přemýšlivosti Františka Břenka je i z roku 1892 světově patentovaný vynález posunovací tabule. 

 

František Břenek působil ve Vanovicích jako učitel od r. 1862 do r. 1902, tedy čtyřicet let, a jako pošmistr od r. 

1863 do r. 1914, tedy přes 50 let, kdy se odstěhoval k dceři Elišce do Prahy, kde brzy, 4. ledna 1915, zemřel. 

Pochován byl na vinohradském hřbitově a na hrob byla umístěna deska s nápisem : „Učitel a vzdělavatel, by sloužil 

svému národu“. Hrob již bohužel neexistuje. Hřbitovní správa dala bez upozornění příbuzných hrob zrušit, a zmizel 

i pomník. 

 

Za úspěšnou činnost učitele i poštmistra byl František Břenek odměněn četnými státními vyznamenáními a 

medailemi, které si však málokdy přivěsil, neboť nebyl přítelem vnější okázalosti. 

 

Procházeje historií naší obce, nenašel jsem v ní člověka tak pracovitého, obětavého a tvořivého. 

 

Ať alespoň tato moje vzpomínka všem generacím současným i budoucím připomene památku této významné 

osobnosti nejen Vanovic, ale celého kraje i naší vlasti. Ať  je jeho život a zanechané odkazy příkladem pro naši 

mladou generaci.  

 

Vždycky jsem měl velké přání, pokud by ve Vanovicích měla někdy stát socha významné osobnosti, nechť je to 

jednoznačně František Břenek, dovedu si představit i to, že by se naše základní a mateřská škola jmenovala po 

svém zakladateli, aby si i příští generace připomínaly jeho odkaz. 



 

 Zmizel i hrob Otýna Břeňka, jeho syna, který byl  pohřben na brněnském hřbitově. Zůstalo jen původní číslo, 

skupina 6, řada 1, hrob č. 6. 

  

A tak se nemůžeme nikomu z rodiny jít poklonit a poděkovat,  přesto si myslím, že pouť k hrobům zasloužilých lidí 

by se měla stát něčím samozřejmým. Jen stálým uvědomováním, z kolika nadšení a odvahy vyrostla naše svoboda 

a kultura, sílí naše přítomnost a vzniká plodná, opravdu živá národní tradice, v níž si přítomnost podává ruku 

s minulostí. Nezapomínejme na ty, kteří zemřeli a jejichž odkaz žije, a jestli se rozpadávají jejich hroby, položme 

k nim alespoň jednou za rok kytičku vzpomínek. 

 

Břeňkovy hroby již neexistují, přesto – nebo snad právě proto – kladu k nim s pietou jako kytičku tuto biografii 

největšího Vanováka, Františka Břenka, od jehož smrti letos uplynulo 100 let.                                         Petr Dvořáček 

                                                                                                                          
 Vypsáno z kroniky 

 Stalo se před čtyřiceti lety  

V roce 1975 byla konečně zahájena výstavba vodovodu. Aby se mohla uskutečnit, bylo rozhodnuto ji 
provést svépomocí v akci Z. Investice byly stanoveny na 5 miliónů Kčs s tím, že částka bude překročena o 128 tisíc. 
Třetinu hodnoty měli občané odpracovat brigádnicky. Na každý dům bylo stanoveno 120 hodin. Zdroj vody byl 
vyhledán v Koudelkách. V roce 1975 bylo prostavěno 306 tisíc Kčs.  

Státní statek (zámecký) byl v tomto roce zrušen a připojen k JZD. Družstvo stavělo velkokapacitní kravín a 
bramborárnu v Sedlištích.  

Výstavba koupaliště byla uzavřena stavbou zděného kiosku.  
Pokračovala stavba nákupního střediska. Stavěl Okresní stavební podnik Bystřice. Státní bytovka na 

Benátkách, č.p. 51 byla už začátkem roku předána k užívání.  
Hlavní budova školy byla pokryta novým eternitem, byly provedeny nátěry oken a dveří. V Dolní škole byla 

zřízena ubytovna pro 2 učitelky.   
Jimramovští požárníci oslavili 100. výročí založení požárního sboru. Ozdobou oslav bylo 12. srpna ukázkové 

cvičení požárního útvaru z Prahy: hašení práškem, užití požární plošiny, seskok do plachty, ukázka vozu na 
zjišťování radioaktivity.  Slavnostní členské schůze se zúčastnila i řada vzácných hostů v čele s předsedou 
Federálního výboru Svazu požární ochrany plk. Mir. Řepiským. Místní fotografové J. Vápeník a J. Sedlák zpestřili 
schůzi promítnutím vlastních barevných diapozitivů z Jimramova a okolí. Byla vydána brožurka o činnosti SPO a 
uspořádána výstava techniky a dokumentů. Veřejná oslava se po slavnostním nástupu před zbrojnicí, pochodu 
městečkem a po slavnostním projevu před radnicí uskutečnila v zámeckém parku v neděli 13. srpna.  Při veselici 
vyhrávala slovácká krojovaná dechová hudba Mistříňanka.  

Fotbalisté si upravovali a odvodňovali povrch hřiště, proto utkání jarního kola okresní soutěže  museli hrát 
na hřištích soupeřů. V tabulce okresní soutěže se umístili uprostřed. Velmi dobře hrálo družstvo dorostenců (6. 
místo, v podzimní části dalšího ročníku dokonce 2.). Střelecky vynikal s 25 vstřelenými brankami dorostenec Josef 
Dvořák (Věcov). V tomto roce kronikářka uvedla i jména hráčů. Byli to: E. Koza, F. Dostál, S. Dobiáš, F. Kubík, F. 
Ondroušek, M. Zobač, Z. Svoboda, J. Kinc, L. Greif, Mir. Neděla, Z. Dvořák, J. Svoboda, F. Tomek, Č. Kubík, K. 
Smejkal, A. Čupr, B. Pospíšil, J. Dufek, J. Mach, E. Šikula, V. Korbička, M. Mach, J. Teplý, K. Čupr, S. Novotný, Z. 
Boháč, M. Laštovica, Mil. Neděla, J. Dvořák, V. Flesar, J. Mašík, Z. Sklenář, J. Havlíček, J. Havlík.  

Včelaři měli nepříznivý rok. Deštivé a chladné počasí hlavně v červnu způsobilo slabou snůšku medu.   
Na schůze Svazu československo-sovětského přátelství jezdili vojáci Sovětské armády z posádky Česká 

Třebová, účinkovala tu i jejich vojenská hudba. Jimramov navštívil také generál Sovětské armády Akimčev, čestný 
občan Jimramova, který tu  byl v roce 1945  jako mladý voják.   



 

                        

 
Stalo se před  padesáti  lety  
 
Po bouřkách 16. a 17. července 1965 a vydatných lijácích přišla do Jimramova přívalová povodeň. Zvedla se 

hladina Svratky a voda se vylila přes hráz  do okolních zahrad. Hlavně v dolní části Jimramova, v dnešní Říční a 
Strachujovské ulici, na Benátkách a v Mostní ulici u mlýna voda zalila studny, sklepy a obytné místnosti domků a 
domů. Občané, kteří si vynášeli osobní věci z ohrožených domů, se často brodili ve vodě po pás. Po poklesu vody 
ještě dlouho trvalo, než se jim podařilo dát svá obydlí do původního stavu.   

O měsíc dříve byla veliká povodeň na jižním Slovensku u Dunaje. Protrhla se ochranná hráz  u Číčova a voda 
zalila velkou část okresů Komárno a Dunajská Streda.  

V rámci oslav osvobození republiky navštívili Jimramov bývalí sovětští partyzáni A. P. Bykov  a  V. F. Jacjuk  
se svými manželkami. Oficiálně byli pozváni městem Svratkou a v Jimramově se zúčastnili oslav 1. máje, navštívili 
výstavu fotografií z května 1945, položením květinového věnce uctili památku obětí války u hrobu rudoarmějce 
Ščerbaka, prohlédli si závod Vigona.  

Do oslav osvobození patřily i kulturní večery, které zorganizovaly školy,  a také divadelní představení 
místních ochotníků hry M. Stehlíka Mordová rokle (rež. Fr. Sedlák).  

Konala se 3. celostátní spartakiáda. Nacvičovali hlavně žáci osmiletky a také ženy Sokola. Svoji skladbu 
předvedli při místních oslavách a na okrskové spartakiádě v Bystřici.  



 

V TJ Sokol pracovaly oddíly šachu (úspěšný Pavel Muroň), stolního tenisu, kopané. Byl zvolen nový předseda 
Sokola – učitel Pavel Procházka.  Za hasičskou zbrojnicí bylo dokončeno kluziště.  

Členové požárního sboru v Jimramově si připomínali  10. a 11. července 90 let od jeho trvání. Pro veřejnost 
byla uspořádána výstava dokumentů a protipožární techniky a ukázka zásahu jednotky. V neděli po pochodu 
Jimramovem byl v parku Bludníku slavnostní program s projevy, který pak pokračoval taneční zábavou.   

Dům  č.p. 86, v němž  bylo doposud v nevyhovujících prostorách řeznictví,  koupila Jednota a nechala jej 
přebudovat. V září zde byly otevřeny dvě nové prodejny:  prodejna masa a uzenin (ved. J. Horák) a prodejna mléka 
a mléčných výrobků (ved. Věra Svobodová) – přesunuto z č.p. 12. Prodejny sloužily až do otevření Nákupního 
střediska Jednoty. Pak byl domek zbourán a uvolnil místo pro parkoviště NS.  

Jednota také nechala provést opravy hotelu Panský dům (krytina, vodoinstalace, elektroinstalace, okapy, 
oplechování, úprava skladových místností). Vedoucím se stal J. Všianský.  

Členové JZD Rozhraní byli na pětidenním zájezdu v Maďarsku.  
Železniční učiliště, které sídlilo na zámku,  mělo celkem 36 zaměstnanců  a 125 učnic.  Ředitelem 

(náčelníkem) byl Zdeněk Hrbas, pedagogickým náměstkem Jan Záruba. Na budovách byla vyměněna krytina, 
začala výstavba koupelen.  

Rok 1965  byl rokem úspěchů v kosmonautice jak na sovětské straně,  tak i na americké. Počet kosmonautů 
a astronautů dosáhl čísla  25. Kosmonaut Leonov vystoupil do kosmického prostoru, sovětská sonda 
vyfotografovala odvrácenou stranu Měsíce, sondy letěly k Venuši i Marsu, ukutečnilo se setkání dvou amerických 
kosmických lodí na oběžné dráze, obě strany vypustily desítky družic výzkumných, komunikačních i špionážních.  

      
 

Pamětní kniha obce Trhonice  -   pokračování 

 

Elektrifikace obce 

     V roce 1933 – 1934 byla v naší obci zavedena elektrika. Představenstvo obce požádalo Východočeský 

elektrárenský svaz v Pardubicích, do jehož oblasti naše obec patřila, o předložení nabídky, případně 

rozpočtu na její zavedení. K jednání se dostavil zástupce tohoto svazu osobně. Podmínky jejich návrhu 

naší obci vyhovovaly, proto se svolením tohoto svazu se obec obrátila na Západomoravský svaz v Brně. 

Tito po předběžném jednání podali nabídku, z níž se elektrifikace po menších odchylkách provedla. Dle 

těchto podmínek této nabídky obec byla nucena odkoupit 40 ks akcií po 200 Kč v ceně 12000 Kč. Dále 

zaplatit zálohu na pořízení dvou transformátorů a rozvodných sítí v ceně 75000 Kč. Převzít 5 procent 

dílčích dluhopisů za 24225 Kč. Stavební příspěvek na domovní přípojky 21225 Kč. Za elektrizaci 

zaplatila obec celkem 142722 Kč, dovoz materiálu atd. Po vyúčtování elektrizace bylo obci vráceno ze 



 

zálohy 12005 Kč. Obec platila rozvedení sítě až po elektrické počítadlo, ostatní zavedení elektřiny platil 

každý na svůj náklad. Za zavedení jednoho světla bylo účtováno 80 Kč. Nájem z hodin ročně na pohon 54 

Kč, na světlo 34,80 Kč. Jedna kWh u motoru za 1,70 Kč, u světla 2,80 Kč. 

     Elektrizace byla dokončena 15.11.1934, kdy se poprvé rozsvítilo elektrické světlo v naší obci. 

 

Doba mobilizace 

     V době, kdy již světové napětí dosahovalo vrcholu a zdálo se, že válka je neodvratná, a kdy bylo třeba 

činiti některá opatření našeho národa, vláda nařídila částečnou mobilizaci. Povolány byly některé ročníky 

do zbraní. 

     Z naší obce byli povoláni do zbraně: 

     Kašpar František                                   Jílek Josef 

     Mlynář František                                  Teska Karel 

     Šťastný Bohumil                                   Dvořák Karel 

     Paulů Ludvík                                         Fajmon Josef 

     Dvořák František                                   Škraňka František 

     Gregor Josef                                          Janáček Jaroslav 

     Nečas Josef                                           Chládek Jaroslav 

     Byli též odebráni někteří evidenční koně. 

     V obci nastal život plný starostí o muže, kteří narukovali, zdali se živí a zdraví vrátí zpět a jak to 

všechno dopadne. Avšak shodou událostí a rozhodnutím – zradou státníků v Mnichově, bylo naše 

pohraničí postoupeno německé Říši. Naši vojáci se po třítýdenním pobytu vraceli domů ke svým 

rodinám. Někteří se však také po uklidnění poměrů vraceli až po 3 měsících. 

     Blízké německé vesnice našeho okresu byly zabrány. Naše sousední vesnice Korouhev byla zabrána 

po Mýto. Když byl pohřeb z Trhonic, muselo být povolení i od německé pohraniční stráže. 

 

Doba okupace 

     Vývojem dalších světových událostí byla naše republika protektorátem 15. března 1939 přičleněna 

k Říši velkoněmecké. Tou dobou nastaly teprve chmurné dny pro náš národ. 

     V hospodářských usedlostech musel jít život a práce, jako by okupace nebyla. Každý se snažil, aby 

měl pro svoji rodinu dostatek živobytí a ještě musel splnit dodávky. Zvlášť připomínám, že díky 

rozumnému vedení starosty Ehrenbergera nedošlo k žádným incidentům z řad místních občanů, kterým 

by hrozilo zatčení nebo zastřelení. Pouze jeden spoluobčan, František Lidmila, byl delší dobu žalářován 

pro nějaký incident v zaměstnání. 

     V této době, kdy jsme žili v tzv. protektorátě, přicházela různá německá nařízení jak po stránce 

politické, tak i hospodářské. V zemědělství bylo zavedeno řízené hospodářství. Byly zavedeny pomocné 

knížky a k nim statkové archy. 

     V těchto pomocných knížkách musel každý zemědělec mít zapsáno, kolik čeho měl sít a sázet a kolik 

čeho sklidit. Dále kolik čeho spotřeboval pro svou spotřebitelskou dávku, množství pro setí a sadbu, 

krmné obilí pro ustájený kus a den, výpočet celkové sklizně a ha výnos pro každou plodinu zvlášť. I 

všechny dodávky se tam zapisovaly: obilí, brambor, sena, slámy, olejnin. Dále pak denní snůška a 

dodávka vajec, mléka a hospodářských zvířat. Všechny tyto zápisy byly kontrolovány úřady. Mletí obilí 

bylo kontrolováno podle počtu osob. 

     Do mlýna jsme byli přiděleni do Korouhve u pana Petra a později u pana Pantůčka. S mletím se 

jezdilo v určený den a všichni formani najednou. Ovšem  lidem tyto dávky nestačily a byli nuceni toto 

opatření různě obcházet, třeba dvakrát na jedno povolení, nebyl-li však při tom hospodářskou kontrolou 

nachytán. 



 

     Každý měl mít na sýpce jenom zásobu pro svou potřebu. Na to vše dohlížela hospodářská kontrola 

okresního úřadu. Tato kontrola občas zavítala i k nám do vesnice, aby se přesvědčila o skutečnosti. Hůře 

bylo, kdo toho měl víc a musel to schovat. To byl vždy rozruch ve vesnici. Každý byl o té návštěvě včas 

vyrozuměn a každý se na to včas připravil. Kontrolující orgány kontrolovaly všechno: slepice, husy, 

dobytek, mléko, máslo. Převažovaly obilí, měřily brambory, prolézaly slámu, seno. Když  bylo vše 

v pořádku, bylo dobře. Hůře bylo tomu, u koho něco našly. 

     Veškeré potraviny byly prodávány na lístky. Ty byly nedostačující, a proto byli zemědělci nuceni 

kupovat a prodávat pod rukou – načerno. I tyto obchody byly rovněž kontrolovány a stíhány. 

     Poličský okres byl zrušen a rozdělen. Část byla přidělena k okresu Boskovice, naše obec patřila 

k okresu Litomyšl, což působilo potíže při vyřizování úředních záležitostí – téměř 30 km. 

     Mléko se donášelo do sběrny (budovy), nejdříve ve vlastní konvi, nahoře při rozcestí, později pak se 

slévalo do společných konví u č. 4, sběračem byl František Petrásek, odkud se mléko odváželo do 

Poličky. Byla-li krutá zima, tak koňmi. 

     V r. 1941 byla zvlášť krutá zima. Jarní holomrazy úplně zničily žita, pšenice i jetele, takže ten rok byl 

na sklizeň velmi chudý. Ještě v květnu chumelilo. K tomu ještě v létě 1941 přišla krutá bouře a potloukla 

obilí na 30 procentech. Rovněž rok 1942 nebyl o mnoho lepší. Toho roku měla pohřeb Justina 

Ehrenbergerová ze mlýna, byly tak velké mrazy, že bylo málo těch, kteří si troufali jít do Korouhve 

pěšky. Toho roku v lednu se počalo sbírati teplé šatstvo a obuv pro německé vojáky. Po sbírce chodili 

Štursa Jaroslav, Ehrenberger Josef, Pospíšil Josef a Poul František. 

     Zásoby německé armády docházely. V této době bojovala německá armáda u Stalingradu, kde utrpěla 

porážku. Jelikož již docházelo armádě i válečného materiálu, bylo nařízeno sbírat barevné kovy, železo, 

litinu, ocel. Přišel též rozkaz, že ze zdejší kapličky má být sundán a odvezen zvon, který si tak těžce 

katolíci r. 1926 pořídili. Zvon byl sundán 23.3.1942 a byl odvezen do Poličky Josefem Filipi, odkud byl 

odeslán k válečnému účelu. 

     V říjnu 1942 byl odvod hochů 20 – 21 letých na práci do Říše. Justin Bobek do Amendorfu, Bohumil 

Federsel, Jaroslav Dvořák, František Podsedník, Květa Procházková, Marie a Ludmila Pucharovy, F. 

Podsedník utonul v Magdeburgu nešťastnou náhodou v řece. Bohumil Federsel, který nebyl zdráv 

(nervové bolesti v hlavě) – nemoc se mu tak zhoršila, že brzo po návratu z Říše zemřel. 

     Podle nařízení byla utvořena protiletecká ochrana – CPO. V Trhonicích byla ustanovena tři družstva. 

Každé z těchto družstev mělo na starosti svůj úsek, který měl činit ochranné opatření při náletu 

nepřátelských letadel. K tomu účelu měly sloužit různé ochranné věc, jako místní stříkačka, berlovky, 

vědra na vodu, krumpáče, lopaty a jiné. Každý majitel domu musel mít na půdě nádobu s vodou a pískem. 

Často byla konána poplachová cvičení, na kterých měl dozor vrchní strážmistr Trojan z Korouhve. 

     Dne 14.6.1944 se konal v Poličce odvod koní. Z Trhonic byli povoláni tito majitelé koní: Filipi, 

Pucharová, Mlynář, Šťastný, Štursa, Dudek, Janáček a Chládek. Z těch byli odvedeni koně Filipiho a 

Štursy. 

     Zdejší obec dostala ze sbírky šatstva starší kusy pro služebné. Dodávky dobytka se stále stupňovaly a 

každý týden bylo odváděno několik kusů dobytka do Poličky. 

     Dne 16.6.1944 se strhla nad naším krajem veliká bouře, při níž blesk zapálil stavení pana  

Bitnara v Nedvězím. Trhonický sbor se též hašení požáru zúčastnil. 

     Jako další bolestná událost postihla naši obec 13.4.1944, kdy se zabil u Třeboně pádem ze stromu při 

trhání šišek František Tomšů z č. 5. Pochován byl 18.6. do Korouhve za veliké účasti lidí. Téhož roku 

měla pohřeb Božena Štursová z č. 24. Další zemřelí byli Josef Tobiáš č. 28 a Filip Janáček č. 1. 

     Svatbu měli: Josef Ehrenberger ze mlýna s Miroslavou Paškovou z Prahy a Josef Pospíšil č. 27 

s Markétou Andrlíkovou z Oldříše.      

      

A tak ten život plynul dál, válka stále zuřila kolem nás a údery sovětské armády byly stále silnější. Každý 



 

měl obavy, jak to všechno skončí, zdali náš kraj bude toho běsnění ušetřen. Každý bedlivě sledoval 

zprávy ze zahraničí a ptal se jeden druhého, kdy že bude konec. Fronta již postupovala přes území 

Slovenska. Rovněž partyzánské hnutí zesílilo. Boje byly urputné a fronta již postoupila k našemu kraji. 

Bylo slyšet již dunění děl. 

                                                                      
 

„Údolí krásných snů“ od Josefa Pavlíka – pokračování 

 

     Třetí dubnovou neděli vyhlíží Josefina pod Špilberkem Viléma, kterému odepsala, že jeho pozvání 

přijímá, že bude v Brně na návštěvě a že by se tedy mohli setkat. Podrobně mu popsala místo schůzky, 

čas … 

     Čeká a pozoruje lidi, jako chodí, jak se smějí, jak se otáčejí za dubnovým sluníčkem, aby nachytali co 

nejvíce jeho paprsků … Josefina čeká a čeká, vyhlíží, ale kdo nepřichází, je Vilém. 

Nepřišel! 

     Třetího května 1883 odpovídá Vilém na výčitky dopisu Josefiny. Vymlouvá se, že na smluvenou 

schůzku se dostavil: 

     „… mýlíte se, slečno, myslíte-li, že jsem nebyl v umluvenou chvíli na procházce. 

     Já na ní byl a také se marně ohlížel a nevida nikoho, hleděl jsem v zapadající slunce. Západ byl tenkrát 

překrásný! 

     Snad jsme se minuli! 

     Ale jak? To mi nepochopitelno …“ 

     Opravdu nepochopitelné! 

 

     Poslední dubnový večer. 

     Tma přikryla Jimramov, chalupy se schoulily do přítmí, krajina začala splývat s přicházející tmou. Na 

náměstí se houfuje chasa. Všude plno křiku a veselí. Do toho všeho zní hudba, příkazy nejstarších 

chasníčků, řadících mládež do průvodu. Josefina se sestrami Bradovými se ukázněně pokřižují a řadí se 

v závěru průvodu. 

     Najednou třeskne trubka, zazní povel a průvod se hne kupředu. 

     Jdou pálit čarodějnice! 

    Průvod se vlní, točí, stoupá na kopec za Jimramov, kde je připravena hranice dřeva, bečky s „tejrem“. 

Zahoří hranice, vyskočí plameny, chasa juchá, výská, křičí, chlapci namáčejí košťata do dehtu, zapalují o   

oheň a vyhazují  do výše. 

     „Čarodějnice letí!“ 

     „Jů, ta je vysoká!“ ozývají se hlasy, a jedna za druhou létají vysoko k obloze, rotují povětřím a 

dopadají dolů na stráň. Pak se všichni řadí do řady a jeden chlapec za druhým vyhazují košťata, kdo výš, 

kdo dál … pak se skáče přes oheň – chlapci i děvčata. Veselí narůstá s ubíhajícím časem. Josefině se líbí 

večer. Každičkým nervem prožívá neopakovatelnou atmosféru. Chlapci a děvčata zpívají krásné lidové 

písně, občas se některá dvojice ztratí ve tmě, ale to nevadí ostatním. Radost a spokojenost si usídlily na 

kopci nad Jimramovem. 

     Dole v údolí svítí světla chalup, leskne se hladina řeky Svratky. Na okolních kopcích všude planou 

ohníčky. Všude, v celém okolí, na každém kopci někdo pálí čarodějnice. Večer plyne, noc se blíží 

k půlnoci, když na závěr je zapálena bečka dehtu a pouštěna z kopce do údolí. Ohnivý kotouč se řítí strání 

a za ním celé shromáždění, aby někde dole bečku udusilo. Potom odcházejí všichni do hospody k dalšímu 

pokračování. 



 

     Dlouho Josefina nemůže usnout. 

     Zítra bude první májový den. Musí si přivstat a posypat práh domu popelem, aby jim nikdo 

neučaroval. Musí také dávat pozor, aby ráno, až vyjde, nepotkala starou bábu. Měla by po celý den 

neštěstí. 

     Milosrdný spánek zahnal všechny starosti a zahalil vše do jemného hávu krásného snění. 

     Obloha plná hvězd nad Jimramovem.                                                                         

     Čas plynul a najednou jsou už hody. 

     Chlapci v sobotu přivezli z lesa máj na voze, opentleném různými věcmi, pentlemi, smrkovým 

chvojím, šípky, jeřabinami, papírovými ozdobami, ale také ovocem – hruškami, jablky. 

     Pak začíná stavění máje. 

     Muzikanti vyhrávají, svalnaté ruce si poradí s pavézami, vidlemi a podporami, kterými  pomalu, ale 

jistě vztyčují slavnostně ozdobenou máj. 

     Přes noc je u máje hlídka. 

     To proto, aby chlapci z okolních vesnic náhodou neukradli máj. V takovém případě by bylo na rok o 

ostudu postaráno. 

     Nedělní ráno vítá hudba, probouzí hlídku u máje, která docela prostě  zaspala. Kdyby bývali přišli 

chlapci z Trhonic, Ubušína,  nebo Korouhve, mohli unést s máji i slavné hlídače! 

     Dopoledne se zve na hody. 

     Odpoledne probíhají hody podle starých zvyklostí se vším všudy, přijíždí poselství na koních, aby 

provedlo slavnostní obřad stínání beránka. Průvod  se blíží v čele s hudbou k máji. Za hudbou jdou 

kelneři v černých šatech, bílých zástěrách, na hlavě klobouky s kytkou rozmarýnu. Dva z nich mají v ruce 

láhev s vínem na „zavdání“. 

     Za kelnery je laufer. Celý bílý s vysokou čepicí na hlavě, korálkami a vším možným ověnčenou. Za 

ním důstojně vykračuje bílý pardón, za holinkou furiantsky zastrčený bílý praporec. Vedle něho se kolébá 

do červena oblečený jeho kolega. Taky má už trochu přebráno. Za nimi se vlečou dva kati. Rudý šat a 

strašidelná kukla na hlavě, blýskavé šavle, na jejichž konci jsou napíchnutá jablka. Protějškem katů jsou 

Turci s fezy na  hlavách. Zachmuřen a vážně vykračuje kazatel v dlouhém županu, dlouhé lněné vlasy 

splývají až na sepjaté ruce, v nichž důležitě třímá lejstra. Jsou tu žid s obráceným kožichem, židovka, 

mládenci, družky, generál ve starém obleku s mnoha řády na prsou, Tyrol a Tyrolka, markytán, mající na 

bílém šatě přes prsa zelené pásky, našité křížem a s nezbytnou bečičkou kořalky. 

     Celý průvod se blíží k máji. A za ním seřazeni i tak jsou občané, děti. Pod májí utvoří kolo a odehrává 

se vlastní hodový akt stínání beránka. 

     Před malou ozdobenou tribunou, nazvanou kazatelnou, stojí beránek, opentlený, červené mašle na 

krku, stojí mezi dvěma katy. Na kazatelnu se vyšplhá kazatel, notně se posílí z lahve, ohlédne celé 

shromáždění, mlaskne nahlas, pak začne číst, občas mezi čtením si přihne z láhve, neopomene se obrátit 

na muzikanty: 

„Též vy, páni muzikanti, 

sobě  dobrý pozor dejte, 

dyž já sobě zavdám, 

pěkně muzicírujte!“ 

     Hudba odpoví tušem, kazatel zase dalším pokračováním kázání. Následuje beránkův testament: 

„Až ta blízká doba přijde   , 

že beránek ze světa sejde, 

pak se budem  radovat, 

budeme též tancovat, 

skočnou, vláčnou, šoupavou,  

každej se svou Barborou …“ 



 

     Následují ohlášky a ztráty. Jeden veselý příběh za druhým, posbírané ze uplynulý rok. 

     „Ohlašuje se láskám vašim, že cestou z Ubušína ztratila jedna tetka čepec i sukni. Kdo to najde, ať to 

vrátí jejímu manželovi. Ten ho vyplatí!“ 

     „Starostům se ztratila husa. Ukradl ji zloděj a chlubil se, že měla málo masa.“ 

     Tváře hodovníků se stále více rozzařují, roztahují do širokých úsměvů, pošťuchávání je stále četnější. 

 Ohlášky a ztráty kazatel zakončuje slovy: 

     „S tím mou řeč dnešní končím a pány katy prosím, aby se už činili, bysme se brzy do hospody dostali. 

Vivááát!“ 

     Znovu se ozve tuš, kati se chystají k výkonu ortelu, přijíždí bílý pardón a volá, aby beránka nestínali. 

Následuje veršovaný rozhovor, pardón se vrací pro nový vzkaz, když před tím přijel červený pardón. 

Nakonec vše dobře dopadne, beránek dostane milost a vlastní hodová veselice začíná. 

     Lidská kytice pod májí se roztančí, vlají sukně, vlasy spletené do copů poletují, kdo má nohy, tančí. 

     „Josefino, pojď si zatančit!“  vykřikne z kola černooký mládenec a než se Josefina naděje, je v kole a 

tančí a tančí.  

     Celý večer protančila.                                                                                                   Pokračování příště                                                                             

 

Příspěvky čtenářů 

 

Poskytl nám  Ing. Ivan Fleischer                    Ze vzpomínek paní Jindřišky Wurmové 

předmluva 

 

      Zvláštním kouzlem pro naše tři děti byla obestřena stará rovečská evangelická fara. Narodilo se v ní dvanáct 

dětí Fleischerových a mezi nimi byla jsem já. Dva hošíci Oldřich a Bedřich v útlém věku zemřeli, my ostatní 

prožili jsme ve staré faře šťastné a veselé mládí se všemi venkovskými zábavami, tak různými od zábav dětí 

městských. 

      Všecky pohádky o princích a princeznách, o krásných hradech a zakletých zámcích nezajímaly naše děti tak, 

jako ty prostinké obrázky ze života desíti farských dětí a jako vypravování o jejich předobrých rodičích, dědečkovi 

Benjaminu a babičce a Marii Fleischerových. 

      „Maminko, vypravujte mi něco, co je pravda a ne pohádka,“ říkávala malá naše Miladka — „vypravujte o té 

vaší rovečínské faře a začněte hezky po pořádku s tím tlusťoučkým Bohumilkem.“ 

      Na památku tohoto nejstaršího a na památku drahé mé zesnulé Miladky napsala jsem v roce 1914 do Besed 

Času prosté ty obrázky, jak jsem je vypravovávala svým dětem, pod názvem „Děti ze staré rovečínské fary“. Byla 

jsem překvapena i potěšena, když se mi za to dostalo z různých stran díků i uznání, a to zvláště z řad učitelských. 

Pan ředitel Úlehla mi psal, že používá těchto obrázků jako školní četby na školách Komenského ve Vídni a 

profesor Břetislav Foustka důtklivě mne vybízel, abych podrobila své sourozence důkladnému výslechu a dle toho 

obrázky ty rozšířila. 

      Tenkráte však již veškerý můj čas zabrala práce pro mír a ve spolcích humanitních, pak nastala hrozná 

katastrofa světové války, která nám po strašné ráně z roku 1911, kdy jsme ztratili Miladku, urvala  i našeho Miloše. 

V úsilovnou práci chtěla jsem vložiti svůj žal a teprve nyní dochází k tomu, abych splnila Milošovo přání, jež mi na 

srdce kladl při svém odchodu na bojistě, abych vydala souborně vše, co jsem pro děti napsala, a popsala svůj pobyt 

ve švýcarském vychovávacím ústavě. Toto poslední jeho přání jsem splnila vydáním „Deníku sedmnáctileté“ a 

nyní, když odešly navždy již čtyři z nás desíti dětí, plním i druhou část jeho přání v naději, že moje vypravování 

způsobí malým čtenářům hodně potěšení a zábavy a snad tu a tam i poučení.                         Jindřiška Wurmová. 

 

 

 

Jindřiška Wurmová 

Ze staré rovečské fary 

Tatínek a maminka 

       Náš pradědeček Fleischer pocházel z Brozánek, vesničky to pod Mělníkem, kde měl hospodářství. Ač jsme 

všemožně pátrali, nedověděli jsme se, odkud tam přišel a jakého původu byli jeho předkové. Německé jméno a 

nejasná tradice ukazují na to, že snad byli Němci. Pradědeček byl však rozhodný Čech a německy neuměl a 

prababička byla též z rolnického rodu českého. 



 

      Měl 4 syny a dceru. Když v roce 1781 vydal císař Josef II. toleranční patent, přihlásilo se mnoho tajných 

evangelíků ke své víře, která od bitvy na Bílé hoře r. 1620 byla zakázána. Mezi nimi byl i náš pradědeček. Jednoho 

všedního dne oblékl sváteční šaty a chystal se k odchodu z domu. Mírná, dobrá prababička se tázala: „Kampak, 

pantáto, kampak ?“ — „Na Mělník, paňmámo, jdu se dát zapsat.“ To znamenalo, že jde ohlásit svou víru. „Kam vy, 

pantáto, tam také já,“ řekla prababička, oblékla se, uvázala nejkrásnější hedvábnou zástěru a šli spolu. Bylo k tomu 

zapotřebí hodně odvahy, neboť úřady jak světské, tak i duchovní dělaly lidem z katolické církve vystupujícím 

mnoho obtíží. 

      Tři ze svých synů dal pradědeček studovati bohosloví, neboť nová církev neměla duchovních a musela si je 

volati odjinud, hlavně z Uher. Našlo se tam dosti statečných farářů, kteří se odvážili do té chudoby a do nejistých 

poměrů v Čechách a na Moravě a museli se pilně učiti česky, aby se s lidem dorozuměli a mohli svá kázání 

překládati do češtiny.  

Mezi nimi byl i farář Kiss, s jehož dcerou se oženil jeden z brozáneckých bohoslovců a stal se farářem ve sboru 

krabčickém. To byl náš dědeček Antonín Fleischer a jeho syn Benjamin byl náš otec, který se tam v roce 1820 

narodil. 

      O své, po otci maďarské mamince vykládal náš tatínek, že milovala svůj národ a toužila zpět do Uher. Byla 

hrda na svého otce, který byl velmi statečným a velkým silákem. Když jednou do čtení zabrán šel na procházku, 

uslyšel dupání a funění a viděl, že se naň řítí zuřivý býk. Utéci nebylo již možno, a tak se pevně rozkročil ze široka, 

a jak býk sehnul hlavu, aby ho nabral na rohy, chytil on býka za rohy a zlomil mu vaz. Jindy viděl, jak sedlák s 

fůrou obilí zapadl na močálovité cestě do bahna a koně nemohli vůz  z bahna vytáhnouti. Pradědeček nadzvedl vůz 

a koně mohli z bahna ven. Byl farářem v několika českých sborech za sebou. 

      Z Brozánek rod Fleischerův vymizel, jelikož pradědův syn, který měl převzíti hospodářství, zemřel a 

hospodářství přešlo do cizích rukou. Avšak z potomků těch ostatních tří sourozenců-farářů vzešla celá řada farářů, 

kteří pracovali v českých sborech. Můj otec hned po ukonočení svých studií přišel jako pomocník ke Kissovi, 

bratru své matky, prvnímu to faráři církve rovečské. Po jeho smrti byl tam otec zvolen farářem. 

      Toleranční kostely nesměly míti věží ani zvonů, ba ani velkých oken. Byly-li tyto toleranční kostelíčky chudé, 

byly toleranční fary ještě chudší. Byly to trochu lepší selské chalupy. Taková byla i naše fara se třemi pokojíky, z 

nichž jeden sloužil za kancelář a jeden byl „parádním“ pro hosty. 

      Do této fary si přivedl tatínek svou milovanou družku Marii Foustkovou z trpínské rychty. Trpín je jen asi 

hodinu od Rovečného vzdálen, ale leží již za potokem v Čechách. Rychtář Foustka byl daleko široko znám svou 

moudrostí, lidumilností, štědrostí a zámožností. Měl vlastně rychty dvě. Jeho předkové pocházeli prý z Němec, ale 

on i jeho žena byli uvědomělými vlastenci a jejich syn a nástupce Jan byl člověk učený a znal více jazyků. Z jeho 

synů byl Vilém známým národním buditelem a kulturním pracovníkem v Brně. Tento dědeček Foustka podporoval 

štědře rovečský chudý sboreček, zvláště při stavbě školy, avšak když maminka se do chudé rovečské fary dostala, 

byl již mrtev, a tak se vdávala z výměnku. Vpravila se statečně do nových poměrů.  

      Tři bratři tatínkovi, dva lékárníci a jeden obchodník, se chudě oženili a moji rodiče jim půjčili maminčino věno, 

aby si mohli založiti samostatnou existenci. Sami museli se hodně přičiňovati, aby — když děti dospívaly — mohli 

k úrokům z tohoto věna sehnati prostředky k tomu, aby tak všem dětem dopřáli vzdělání, a proto měli stále malé 

hospodářstvíčko.   

      Nedomnívejte se však, když nás bylo deset,  že jsme se někdy najednou  ve staré faře hemžili.  Ani místa by 

tam nebylo bývalo.  Bratři a potom  i  děvčata zůstávali  v cizině i přes prázdniny, a tak vždycky nás několik 

scházelo. Všech svých 10 dětí pohromadě uviděli naši rodičové jen dvakrát,  a to o své stříbrné svatbě  a při 

tatínkovu  40letém  úředním jubileu,  kdy se mu dostalo od císaře  za hospodářské a kulturní povznesení kraje  

zlatého záslužného kříže s korunou.  Několik takových vyznamenání našich duchovních mělo také ten účel zakrýti 

křivdy, které museli evangelíci stále ještě snášeti. 

      Přestože u nás bylo vždy práce dost, třebaže maminka měla při hospodářství k ruce čeledína Matušku, služku a 

mladší děvče, bylo u nás stále nejen rušno, ale i veselo, zvlášť v létě. Maminka pracovala od rána do večera a jejím 

mozolům děkujeme za to, že jsme se všichni dovedli v životě uplatniti. Tatínek měl sice při hospodářství hlas 

poradní a vrchní dozor, ale jeho čas byl zabrán církevními pracemi, neboť k Rovečnému patří více pohorských 

vesnic. 

      Jednou koupil tatínek od kunštátského barona veliký kus vykáceného lesa, který přiléhal k našemu poli, a 

nazvali jsme jej „Amerika“. To bylo radosti pro nás děti.   V prázdninách byly jsme v „Americe“ celé dny a dívaly 

se, jak se dobývají pařezy, zatímco tatínek seděl na některém z nich a slabým  hm-hm-hm  provázel při čtení 

Národních listů řeči Riegrovy neb Grégrovy;  a toto  „hm-hm“ sílilo se stoupajícím nadšením, až vítězoslavným 

hlasitým „hm“ skončil s řečníkem jeho ohnivou řeč. Do „Ameriky“ se pak stavěla vedle našich polí cesta ze silných 

kmenů a stalo se z ní úrodné pole. 

      Při vší práci  a starosti byli rodiče  velice pohostinní  a matka mívala v domě vždy  nějakého sirotka školu  

navštěvujícího. Tenkráte v prvých dobách tatínkova farářování bývalo zvykem, že chudí evangeličtí studenti se 

přiživovali v prázdninách na farách. Byli to skromní hosté. Když bylo pilno, rádi pomohli i na poli a když večer 

přišla na stůl veliká mísa zelnačky (polévka z kysaného zelí a mléka) a mísa maštěných bramborů, mizel při 



 

veselých žertech jeden talíř za druhým v jejich útrobách. Malá Milča až se jednou rozplakala, naříkajíc: „Škubente, 

nesněz nám všecko !“ Často leckterá panímáma vidouc, že na faře jsou příživníci, poslala k večeru hrnec podmáslí 

s menšími i většími „kapry“, kteří v něm plavali. Tak jsme říkali hrudkám másla, které jsme vítězoslavně lovili na 

misku, aby si hosté i domácí mohli pomazat brambory. 

      Bývalo v naší faře na večer zpěvu — v pozdějších letech i hraní na piano — že lidé chodili pod okna 

poslouchat. Nejaději měla maminka „Pode mlýnem na vrbince“, „Když jsem chodil po břehu“, ale na noc se 

zanotovala nábožná; „Aj, nyní se den nachýlil“. 

      Později bývala u nás hlavně mládež z četného našeho příbuzenstva na prázdniny a často došli na kratší neb delší 

dobu i kolegové našich studentů, někdy též přítelkyně nás děvčat. Všichni rádi prodlévali v naší staré faře, i když se 

museli přizpůsobiti jednoduššímu životu, než jaký měli doma. Ovšem to již bylo u nás přece jen trochu více 

blahobytu, než když jsme jako děti stáli kolem tatínka, když měl 3 vajíčka k večeři, a čekali na skořápky, ve 

kterých pro nás vždycky trochu vajíčka nechal. 

      Nejmilejší zábavou našich hostů byly výlety do lesů, hlavně na houby. Tu brávali jsme s sebou i potřebné 

nádobí a všecky přípravy, aby houby v lese se mohly hned smažit, a lesem zaznívaly veselé hlasy, písně a hesla, 

jimiž se společnost svolávala. Jedno mi utkvělo v paměti, ač dodnes nevím, co to znamenalo. Jedna skupina musila 

volatí „aba puri“, druhá „kvasi kvini“ a třetí „čikvi zakva“. 

      Naši hosté páni, byla-li v domě nějaká ženská návštěva v parádním pokoji, musili se spokojiti s lůžkem na půdě 

na seně. Jakou jim to dělalo radost! Prostřela se tam čistá prostěradla, podušky, přikrývky a spalo se jim tam 

znamenitě. Však tam i Dr. Herben spával, když k nám v prázdninách chodíval za svou nevěstou Broničkou, naší 

příbuznou. Jednou se na seníku strhla velká vřava, když rozmazlený psík Dolče se tam první uvelebil v domnění, že 

je to tak pěkně připraveno pro něj. Bratr Pepa si stoupl před něho a spustil učenou řeč, dokazuje mu pádnými a 

logickými důvody, že se provinil proti paragrafům a neprávem vloudil do cizího majetku. Rozespalý Dolče začal 

zuřivě protestovati proti rušení sladkého spánku, ale Pepa dovedl stejně pěkně štěkat, a když se k tomu přimísil 

hlučný smích ostatních noclehářů, byla celá fara vzhůru, než se Dolče dostal do svého koutu v síni. 

      Často docházely k nám i katolické vlastenecké rodiny úřednické z Kunštátu a z Olešnice. Přišla-li do vsi nějaká 

zvláštní „panská“ návštěva, našla útulek v našem parádním pokoji, neboť hostince nebyly na to zařízeny. Tak u nás 

přespával vždy rabín, kdykoli přijel vykonat nějaký obřad jediné, ale četné a hodné židovské rodině. Tak u nás 

přespal jednou i jezovitský misionář, který si v bouřlivé noci fary spletl. Rabín byl velmi učený a posílal otci 

všecky své spisy. Mezi židovskými a ostatními vesnickými dětmi nebylo různic. Naopak, na „dlouhý den“ 

pomáhaly jsme jim vyhlížet „židovskou“ hvězdičku, protože nedostaly dříve jísti, dokud se jako první z hvězdiček 

neobjevila. A jak rádi jsme křoupaly macesy, kterými nás podělovaly!  A když po letech stará paní zemřela, bylo 

naší evangelické omladině líto, že má býti tak jaksi smutně v černém voze vyvezena z dědiny, kde celý život v 

klidu a míru přežila a mnohým nemocným své dárečky donášela. Měli jsme svůj pěvecký kroužek a zazpívali jsme 

jí zvlášť vybrané krásné naše pohřební písně za hlubokého pohnutí jejího příbuzenstva, které se tu sjelo. Nejstarší 

dcera z této rodiny učila se celým statím z výroků Kristových stejně ráda, jako recitacím básní Svatopluka Čecha a 

byla nám věrně oddána. 

      S katolickou farou žilo se vždy v míru. Byla to jen chudá patronátní fara, neboť v Rovečném nebylo ani 

jediného katolického sedláka, jen malá část chudých chalupníků a podruhů; také i okolní vesnice byly většinou 

evangelické. Naše zahrada, plná květin a zeleniny, dosti často posloužila katolické faře.          Pokračování příště 

 

 

 

 

                                                             
                                                                

                                                          

                                                                Blahopřání 
Zde uveřejňujeme jubilanty, kteří nám k tomu dali písemný souhlas. 

Všem  jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví. 

 

1.5.   pan Jaroslav Dostál, Jimramov              60 let 

5.5.   paní Liboslava Procházková, Ubušín    85 let 



 

9.5.   paní Jana Juklová, Jimramov                 70 let 

19.5. paní Růžena Pospíšilová, Ubušín          82 let 

21.5. paní Alena Karafiátová, Jimramov       80 let 

25.5. pan Josef Slavíček, Jimramov                60 let 

29.5. pan Petr Tomek, Jimramov                    50 let   

  

                                                    15.6. paní Libuše Burešová, Jimramov               84 let 

                                                    19.6. paní Květoslava Šikulová, Jimramov         87 let 

                                                                        

                                                                                                        

 

Informace pro občany    

 



 

 



 

 
******************************************** 

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou 

za únor 2015 
 

                                                      Uchazeči          Dosažitelní       Obyvatelstvo     Podíl                           Volná 

ORP a příslušné POÚ                   v evidenci        uchazeči           15-64                  nezaměstnaných         místa 

                                                      ÚP                   15-64                                           uchazečů   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Bystřice nad Pernštejnem        1 179              1 165              13 472               8,6%                        35 

Nové Město na Moravě           1 214              1 192              13 147               9,1%                      110 

Velká Bíteš                                 450                 438                6 056               7,2%                         21 

Velké Meziříčí                         1 443              1 428              18 510               7,7%                      123 

Žďár nad Sázavou                   1 840               1 792              28 757               6,2%                      307 

Nezařazení:                                   40                   39 

Okres Žďár nad Sázavou     6 166               6 054              79 942               7,6%                     596 

 
POÚ … pověřený obecní úřad 

ORP … obec s rozšířenou působností    

 

 

Nezaměstnanost v některých obcích v okrese Žďár nad Sázavou 

za únor 2015-03-12 

 

Obec/městys, město/              Dosažitelní                 Obyvatelstvo           Podíl nezaměstnaných           Volná 

                                        uchazeči 15-64           15-64                       uchazečů                                místa 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Borovnice                                     11                              119                            9,2%                                   0 

Bystřice nad Pernštejnem           531                           5 811                            9,1%                                 13 

Dalečín                                         30                              456                            6,6%                                   0            

Daňkovice                                    10                                95                           10,5%                                  0 

 

Javorek                                         10                                79                           12,7%                                  0 

Jimramov                                      55                              765                            7,2%                                 10 

Nové Město na Moravě              596                            6 850                           8,7%                                 82 

Nový Jimramov                              7                                 41                          17,1%                                  0 



 

Sněžné                                          52                               488                           10,7%                                 7 

Strachujov                                      9                                 86                           10,5%                                 0            

Svratka                                         60                               925                             6,5%                               21  

Unčín                                           14                                135                           10,4%                                 0 

Věcov                                          47                                482                             9,8%                                  0      

Žďár nad Sázavou                     910                           14 693                             6,3%                              245       

                                                                                                                                                                                                               Zdroj: - statistiky ÚP ČR                                                                                                                                      

                                                                            
       

POLICIE  ČR    informuje 

Vloupání do rekreačních objektů 
     Od začátku letošního roku do konce září evidují policisté v Kraji Vysočina celkem 158 případů krádeže 

vloupáním do rekreačních objektů. Pachatelé při nich způsobili majitelům chat a chalup odcizením věcí a 

poškozením rekreačního objektu a jejího zařízení celkovou škodu 3.172.000 korun. Policistům a kriminalistům se 

podařilo objasnit 38 těchto případů objasnit.   

     Pachatelé se do chat vloupávají především přes zajištěná okna a dveře za použití násilí. Nejčastějším cílem je 

v rekreačním objektu zahradní nářadí, motorové pily, elektronika, kuchyňské nádobí, rybářské potřeby, 

starožitnosti, oblečení, potraviny a alkoholické nápoje. Pachatel odcizí ale prakticky všechno, co má nějakou 

hodnotu a lze to prodat. 

     Pachatelé využívají chaty zvláště v chladném počasí také k přespání. Škoda v těchto případech majiteli vznikne 

poškozením dveří, popřípadě okna a zařízení chaty. 

     Dopadení pachatele je v případě vloupání do rekreačních objektů velmi obtížné, neboť majitelé často krádež 

zjistí až po delší době. Vlivem časové prodlevy dochází k poškození nebo zničení některých stop. Práci policistům 

znesnadňuje i to, že se v těchto lokalitách pohybuje menší množství osob, které by se mohly stát svědky vloupání a 

poskytnout policistům důležité informace. 

     Majitelům chat doporučujeme, aby si ve svých chatách nezanechávali v době nepřítomnosti cenné věci. Je 

vhodné objekt zabezpečit elektronickým zabezpečením a mechanickými zábrannými prostředky, jako jsou 

například bezpečnostní zámkový systém, mříže, uzamykatelné okenice. Není dobré nechávat si u rekreačního 

objektu viditelně žebřík. Uklizené by měly být rovněž všechny věci, které by pachatel mohl při násilném vniknutí 

do objektu použít. Jedná se především o sekyry, nářadí a předměty, které je možné využít k páčení. 

     Je vhodné rekreační objekt i v zimních měsících nepravidelně navštěvovat. Uklizený sníh budí zdání pobytu 

majitele v objektu. Dále je vhodné všímat si pohybu podezřelých osob a vozidel v chatových oblastech. 

      Pokud dojde k vloupání do rekreačního objektu, je pro policisty důležité, aby majitel nevstupoval dovnitř a tuto 

věc neprodleně oznámil policii. Vhodné je pořídit si fotodokumentaci cenných věcí, policisté ji využijí při pátrání a 

identifikaci odcizených věcí. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Počet vloupání objasněno Škoda (Kč) 

ÚO Jihlava 43 7 617.000 

ÚO Třebíč 41 16 574.000 

ÚO Žďár n/Sáz. 21 7 1.042.000 

ÚO Havlíčkův Brod 23 4 483.000 

ÚO Pelhřimov 30 4 456.000 

Kraj celkem 158 38 3.172.000 



 

Policisté provádějí v chatových oblastech nepravidelné preventivní kontroly. V zimních měsících jsou intenzivnější 

a na tyto lokality se zaměřují také policejní psovodi.  

 

Chodci v silničním provozu 

     Velmi často dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám, jejichž účastníky bývají také chodci. Jedná se o 

jedny z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, kteří si vlastní nebezpečí mnohdy ani neuvědomují.  

     V loňském roce šetřili policisté v Kraji Vysočina celkem 129 dopravních nehod s účastí chodců. Při těchto 

nehodách zemřeli tři lidé. Samotní chodci zavinili celou třetinu nehod. V sedmnácti případech policisté zjistili, že 

chodci byli pod vlivem alkoholu. Od počátku letošního roku do konce února šetřili policisté v Kraji Vysočina již 

devatenáct dopravních nehod, na kterých měli účast chodci.  

S cílem předejít dalším zbytečným nehodám, jejichž přímými účastníky jsou chodci, je důležité připomenout 

veřejnosti některá základní pravidla.  

     Pro chůzi musí chodec užít chodník. V místech, kde chodník není nebo je špatně schůdný, může chodec využít k 

chůzi silnici. Po komunikaci by se měl chodec pohybovat tak, jak to nařizují předpisy, vždy na správné straně 

vozovky. Pokud jde chodec po silnici, musí jít při levém okraji. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji 

vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v 

nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. 

     Chodec, který chce přejít komunikaci a má v dosahu 50 metrů přechod pro chodce, nadchod nebo podchod, 

musí přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo. Mimo přechod pro chodce je 

dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může 

vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí 

přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče 

k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. 

     Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé 

krajnice nebo pravého okraje vozovky. Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném 

sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. 

     Chodci sami mohou přispět k větší bezpečnosti silničního provozu a to třeba tím, že budou mít na paměti 

pravidlo, které zní: „Vidět a být viděn.“ Reflexní prvky na oblečení by měly být dnes již samozřejmostí, vždyť 

jejich použití zvyšuje viditelnost chodce ve tmě až na vzdálenost dvě stě metrů. Ke zvýšení své viditelnosti může 

chodec použít také svítilnu. To, že je chodec v silničním provozu lépe vidět, snižuje riziko dopravní nehody.                                                

 

Úskalí nakupování na internetu 

     Policisté na Vysočině šetřili od začátku letošního roku přes tři stovky případů, kdy byli lidé podvedeni při 

nakupování na různých internetových portálech. V drtivé většině se jednalo o zákazníky, kteří objednané zboží 

zaplatili prodejci předem a zboží jim nebylo doručeno.  

     Mnoho lidí v současné době neprovádí nákupy jen v tzv. kamenných obchodech. Stále více osob využívá 

nabídek poskytovaného zboží prostřednictvím internetového nakupování. V tomto nakupování lze jistě najít i 

výhody. Zboží si můžete vybírat v pohodlí domova. Výrobky i jejich ceny si v klidu můžete porovnávat a nemusíte 

osobně navštěvovat jednotlivé obchody, což vede i k úspoře času. Vámi vybrané zboží je dodáno zásilkovou 

službou až do domu. Musíte však zároveň zvážit i možná rizika spojená s těmito transakcemi. Pokud za vybrané 

zboží zaplatíte předem na účet prodávajícího, vystavujete se riziku, že v některých případech neuvidíte ani výrobek, 

ani peníze. Rovněž se nenechte zlákat nápadně výhodnými podmínkami nákupu, například velmi nízkou cenou v 

porovnání s běžnou cenou v obchodech. 

Jak bezpečně nakupovat po internetu? 

• nakupujte u prodejců, které znáte, pokud je neznáte, předem si o nich zjistěte potřebné informace  

• před nákupem si přečtěte zásady o dodání zboží, smluvní podmínky 

• seznamte se s reklamačním řádem 

• od prodejce získejte i informace o podmínkách a nákladech při dodání zboží 

• vyhledejte si telefonní číslo, e-mail prodejce, adresu 

• uchovejte si záznam o internetových transakcích, včetně webových stránek prodejce (objednávka,  



 

            potvrzení objednávky, kdy bude zboží dodáno apod.) 

• platbu předem provádějte jen tehdy, pokud máte jistotu, že se jedná skutečně o důvěryhodného  

            obchodníka 

 

Jezdit připoutaný je důležité 

     Jednou z priorit, na kterou se soustředí policisté na Vysočině, je bezpečnost v silničním provozu. Ke snížení 

tragických následků dopravních nehod mohou přispět i osoby jedoucích ve vozidlech a to tím, že budou věnovat 

větší pozornost používání zádržných systémů. Pro zvýšení bezpečnosti všech osob přepravovaných ve vozidle je 

nezbytně nutné, aby používaly zádržné systémy. Člověk, který je řádně připoutaný bezpečnostním pásem, má 

šestkrát větší šanci při dopravní nehodě přežít než osoba, která je nepřipoutaná.  

     Pokud se osoba ve vozidle nepřipoutá a automobil při rychlosti 50 kilometrů v hodině narazí do překážky, 

nejčastěji do jiného vozidla, znamená to pro člověka volný pád ze třetího poschodí, tj. přibližně z deseti metrů. Při 

rychlosti 70 kilometrů v hodině odpovídá vliv nárazu na osádku vozidla volnému pádu z šestého poschodí. 

     Každý nepřipoutaný člověk představuje také velké riziko pro ostatní spolujezdce ve vozidle, a to i pokud jsou 

oni sami připoutaní. Podstatné je také myslet na to, že airbag plní svou funkci pouze v kombinaci s bezpečnostním 

pásem, pro nepřipoutaného se může stát smrtícím nástrojem. 

     Nelze podceňovat ani krátké jízdy, v žádném případě nejsou bezpečnější. I při těchto cestách může dojít k vážné 

dopravní nehodě. 

     Důležité je se připoutat správně. Bezpečnostní pás nesmí vést přes krk, vždy přes klíční kost. Pod pásem by 

neměly být tvrdé a ostré předměty, jako propisky, mobilní telefony apod., které mohou při dopravní nehodě jejich 

majitele vážně poranit. Autosedačka musí být plně funkční a pro dítě bezpečná, pohodlná a příjemná. Nesmí být 

pro dítě příliš malá. U starších dětí nesmí vést pásy přes břicho a krk. Podsedák dítě vyzvedne tak, aby mohlo 

správně použít bezpečnostní pásy, ty by měly vést přes pánev a rameno. Velmi nebezpečné je mít dítě při jízdě na 

klíně nebo zajištěné bezpečnostním pásem spolu s dospělou osobou. 

     Na používání zádržných systémů si stačí pouze zvyknout. Po nějakém čase je člověku, který je zvyklý používat 

bezpečnostní pásy, jízda bez nich již nepříjemná. 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina                                                 tel:   974 261 208 

Oddělení tisku a prevence                                                                          mobil: 725 868 475 

nprap. Martin Dušek                                                                                    e-mail: prevence@policievysocina.cz 

koordinátor prevence 

                                    *********************************************** 

                                                                            Inzerce    

 

                                                       



 

 

          Centrum pro zdravotně postižené 

           pracoviště:  Žďár nad Sázavou 
                    Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 

                                 telefon/FAX: 566 625 703, mob.605 353 612  

 

             Návštěvní hodiny:        Po, St 730 – 1200, 1300 –1700 

                                                  Út, Čt 730 – 1200, 1230 – 1400 

                                                  Pá      730 – 1100  objednaní klienti 

 

     

 

 

Pedagogicko-psychologická  

poradna pro děti 
 

     Informace o kontaktu na psychologa dostanete na Centru pro zdravotně  

postižené Žďár nad Sázavou. 

PROVOZNÍ DOBA:  8:00  – 16:00 hodin 

Poradny jsou financovány za podpory Kraje Vysočina a jsou pro klienty  

centra poskytovány 

ZDARMA 

 

PROVOZNÍ DOBA:  8:00  – 16:00 hodin 

Poradny jsou financovány za podpory Kraje Vysočina a jsou pro klienty  

centra poskytovány 

ZDARMA. 

 

Informace a objednání do právní poradny zajistíme na               

Centru pro zdravotně postižené Žďár nad Sáz. 

Právní poradenství se týká výhradně problémů v oblasti zdravotního postižení - 

odvolání, nepřiznání důchodu, náhrady, dávky či příspěvku, pomůcky atd. 

PROVOZNÍ DOBA:  10:00  – 12:00 hodin 

              Poradna je financována Krajem Vysočina a je pro klienty centra poskytována  

ZDARMA. 



 

 

Pozvání 

 

Kulturní komise městyse Jimramov 

Vás srdečně zve 

na divadelní představení 

ochotnického spolku Vířina z Víru 

 

S ČERTY  NEJSOU  ŽERTY 

 
Představení se uskuteční dne  

 

10. dubna 2015 od 19,00 hodin  

v jimramovské sokolovně. 

 

Vstupné: dospělí 60,- Kč                                                        

               děti  30,- Kč 

             --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DIAKONIE BROUMOV 
vyhlašuje 

 
Sbírku použitého oblečení, obuvi, 

 textilií,  hraček a nádobí 

pro charitativní potřeby 

která se bude konat ve dnech 

16. 4. - 17. 4. 2015 

 

   od 10,00 – 12,00 hod. 

a od 13,00 – 16,00 hod. 

 

 ve výstavní síni u sv. Jana v Jimramově. 

 



 

Z Á J E Z D 
  
Ve středu  20.5.2015  pořádám zájezd do Polska a to do solných dolů Wieliczka a koncentračního 

tábora Osvětim. Každá prohlídka trvá zhruba 3 hodiny. 

Odjezd autobusu bude ve 2.00 hodiny od městyse Jimramov (Trhonice, Ubušín po domluvě). 

Návrat okolo 21.30 hodin. 

  

Cena zájezdu  je  800,- Kč .   V ceně jsou vstupenky na  obě dvě prohlídky a autobus. 

  

V případě zájmu volejte na tel. číslo  :  606 948 997                                  Dana Pachovská, Jimramov 

 
                                   

Velikonoce                              
5. dubna 2015 velikonoční neděle, 6. dubna 2015 velikonoční pondělí                                         

     Když se řekne Velikonoce, potom se většině lidí zřejmě vybaví pomlázka, vajíčka a volné pondělí. Proč se ale 

v názvu „Velikonoce“ skrývají slova veliký a noc? Název „Velikonoce“ v sobě nese starý příběh, který se odehrál 

před mnoha tisíci lety v Egyptě. Tehdy zde existovalo malé etnikum – Hebrejové (Židé). Ti po různých peripetiích 

jedné noci Egypt opustili, protože v něm nechtěli déle vykonávat otrocké práce. Tato noc byla pro Židy tak 

významná, že jí začali říkat Velká. Od toho i naše Velikonoce. Tedy tento svátek byl a je úzce spojený s myšlenkou 

svobody. 

     O několik set let později na Velikonoční svátky, byl v Jeruzalémě ukřižován  Žid jménem Ježíš. Tvrdil, že 

existuje nejen otroctví doslovné, ale i otroctví, kdy člověk dělá věci, které nechce a ze kterých si nemůže pomoci. 

Zároveň tvrdil, že zná cestu k tomu, jak poznat Boha osobně. Když se ho ptali, jak cesta poznání  Boha vypadá, 

odpovídal, že on sám je cestou. Tvrdil, že kdo v něj uvěří, získá věčný život. Za tato slova byl nakonec popraven. 

Po třech dnech ale vstal z mrtvých. Mnozí tvrdí, že se jedná o legendu, jenže prázdný hrob tehdy nezpochybňovala 

ani Ježíšova opozice, všichni se mohli přesvědčil, že v hrobě není. Navíc se ukázalo, že to, co o sobě Ježíš tvrdil, 

byla pravda – tedy že je Boží Syn a že dokonce má moc i nad smrtí. Velikonoce tedy pro křesťany znamenají 

připomenutí Ježíšova ukřižování a zmrtvýchvstání. 

     Důležitější než připomínka je ale význam Velikonoc. Tento svátek vychází na jaro, a proto někdy říkáme 

„svátky jara“. Možná, že někteří lidé cítí při návratu jara „novou mízu“, a někdy dokonce i uprostřed našich měst 

cítíme nový dech života. Velikonoční poselství ukazuje, že existuje jiná dimenze života, ukazuje nám, že kdesi 

hluboko v nás nosíme touhu po dokonalosti, kráse, lásce, porozumění, hodnotě a dalších úžasných vlastnostech. 

Problém ale je, že vždy narážíme… nikoli hlavně na druhé lidi, ale – i když si to neradi přiznáváme, sami na sebe 

Na svoje sobectví, pohodlnost, někdy i pocit viny atd. Tyto a další vlastnosti nám brání, abychom dosáhli tužeb, 

které jsme zmínili. Občas se jich dotýkáme a zkoušíme je, ale pak jakoby se rozplynuly. Převedeno do řeči svátků 

jara, na jednu stranu cítíme probouzející se život, toužíme milovat, být milováni, ale pak se stane, že to zase někde 

nezvládneme. A toto nás odděluje nejen od lidí, ale i od Boha. Dobrá zpráva, která shrnuje velikonoční poselství, 

je, že existuje řešení. Tak jako kdysi o Veliké noci vyšli Izraelci do svobody, můžeme vnitřní svobodu zakusit my. 

Jak? Skrze odpuštění. Velikonoce jsou svátky probouzejícího se života. 

     Velikonoce se pojí s řadou tradic, z nichž některé jsou již dávno zapomenuté a jiné se uchovaly dodnes. V české 

tradici se vžilo jako klíčový den oslav Velikonoc pondělí po Božím hodu velikonočním, které se označuje jako 

Červené pondělí. Podle zvyků muži pomocí pomlázek, tatarů či žil šlehají ženy, aby neuschly.  Dívky obvykle 

hochy obdarovávají zdobenými vajíčky. 

Toto roční období se lidé snažili odpradávna přenést různými způsoby i do svých domovů, například  v podobě 

obilí zasetého v miskách a talířích. Zvykem je také zdobit domovy  vrbovými proutky a pučícími jívovými 

větvičkami. 

     Ačkoli jsou velikonoční obyčeje v Česku stále velmi oblíbené, podle průzkumu společnosti Univeler se ukázalo, 

že velikonoční tradice dodržuje jen třetina (33%) lidí.  Naopak 35% dotázaných uvedlo, že se jim velikonoční 



 

zvyky líbí, ale mrzí je, že se už příliš nedodržují. Naproti  4 % lidí velikonoční tradice odmítá, a tedy je ani 

nedodržují.  

A jak je to s Vámi?  Máte rádi Velikonoce? Nemusíme nic slavit, ale pokud budeme mít náladu a čas, můžeme si 

svátky jara připomenout nejen velikonoční výzdobou, ale také si můžeme uvařit něco dobrého, zdravého, jarního: 

                                                   
Pečená jarní kuřátka plněná jablky se slaninou a pečená v nádivce 

1 kuře, sůl, 2 šťavnatá jablka, 6 plátků slaniny, 74 g másla. 

Na nádivku potřebujeme: máslo na vytření zapékací misky, 1 ks veky nebo cca 5 ks rohlíků, sůl +  bylinková sůl, 

čerstvě mletý pepř, špetka muškátového oříšku, 4 lžíce mléka, 5 žloutků, 5 bílků, zelenou zeleninu – jarní cibulku, 

listy špenátu, petrželka, mladá kopřiva, houby, 2 stroužky česneku, 1 cibule. 

Kuře osolíme ze všech stran a nadíváme ho čtvrtkami neloupaných jablek, která obalíme do plátků slaniny. Kuře 

dáme do zapékací nádoby s poklicí a podlijeme naběračkou vody. Přidáme několik plátků másla a pečeme asi 30 

minut při 180 st. C. Mezitím připravíme nádivku. Rozkrájíme veku na kostky, osolíme, opepříme, přidáme 

muškátový oříšek a zvlhčíme několika lžícemi mléka, přidáme zelenou zeleninu a bylinky, přidáme drobně 

pokrájenou cibuli a nasekaný česnek. 5 vajec rozdělíme na žloutky a bílky. Žloutky prošleháme a ochutíme 

bylinkovou solí. Z bílků ušleháme tuhý sníh. Do nádivky přidáme podušené houby, omastek z pečeného kuřete, 

žloutky a dobře promícháme. Nakonec přidáme sníh a lehce promícháme. Vymažeme zapékací misku máslem, 

rozprostřeme do ní nádivku a usadíme zpět kuře. Pečeme asi 30 minut, až je nádivka krásně do růžova vypečená. 

 

Mazaný mazanec (bez kynutí) 

100 g másla, 500g polohrubé mouky, 2 lžíce strouhaných mandlí, 1 prášek do pečiva, špetka soli, 250 ml mléka, 2 

vejce, 50 g krupicového cukru, hrst rozinek (předem namočených v rumu), citronovou kůru, 1 lžíce mandlových 

plátků na posypání, pečicí papír. 

Změklé máslo třeme s cukrem, až se napění, přidáme vejce, citr. kůru, rozinky, strouhané mandle a mléko, mouku, 

špetku soli, kypřící prášek a zpracujeme těsto, ze kterého utvoříme bochánek. Ozdobíme mandlovými plátky. 

Položíme ho na pečicí papír a pozvolna pečeme asi 70  minut. 

 

Velikonoční drchanice 

500 g hladké mouky, 100 g tuku Hera, 100 g cukru, 6 lžic bílého vína, 4 žloutky, citrónová kůra, vanilka, olej na  

osmažení. 

Z mouky, žloutků, Hery, cukru , bílého vína, vanilky a citrónové kůry vypracujeme tuhé těsto. Vyválíme asi 4 mm 

silnou placku a vykrajujeme tvořítkem větší kolečka. V oleji smažíme a ještě horké pocukrujeme. 

      Přejeme dobrou chuť a krásné Velikonoce.                                                                                    Redakční rada 

                                                                   
Jimramovský zpravodaj je k nahlédnutí i na www.jimramov.cz 

Vydává Úřad městyse Jimramov  pod registračním číslem MK  1292    

http://www.jimramov/
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