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

Omluveni: Hrdlička Radek, Mgr. Křížová Věra, Ing. Lo-
rencová Ivana                (3)
Nepřítomen: MgA. Frömmel Václav               (1)

Schválení programu jednání
Zastupitelé hlasovali o programu jednání dle pozvánky:
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení výběru dodavatele opravy domu č. p. 71 

v Jimramově
4. Program regenerace MPZ na rok 2020
5. Nákup a prodej pozemků
6. Pořízení expozice „Broučků“ do Síně rodáků
7. Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2019
8. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2019
9. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
10. Projektová dokumentace na pořízení výhyben na 

místní komunikaci v Sedlištích
11. Projekt opravy chodníků, zpevněných ploch a  inže-

nýrských sítí v ulici Pavlovická
12. Rozpočtové opatření č. 1    
13. Různé       11-0-0

 Na jednání se dostavil MgA. Václav Frömmel.

Ing. Josef Homolka, starosta, předložil následující 
body k doplnění na program jednání:
• Smlouva o poskytnutí dotace k příspěvku na vyrov-

návací platbu za poskytování služeb obecného hos-
podářského zájmu                                                12-0-0

• Podání žádosti o dotaci na Podporu výstavby, obno-
vy a provozování komunální infrastruktury z mini-
sterstva financí                                                        12-0-0

MgA. Václav Frömmel písemně podal žádost o dopl-
nění následujících bodů k doplnění na program jed-
nání:
• Odškodnění dětí nakažené salmonelou ve školní jí-

delně ZŠ Jimramov    
Pro 1 (MgA. Frömmel Václav) 

Tento bod nebyl schválen na program jednání. 
• Reklamace – projekt zádlažby ulice Kostelní – Pan-

ská
Pro 2 (MgA. Frömmel Václav, Vojta Petr)     

Tento bod nebyl schválen na program jednání.

Program jednání byl rozšířen o  schválené 2 body 
a bylo upraveno pořadí projednávání.

1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení výběru dodavatele opravy domu č. p. 71 

v Jimramově
4. Program regenerace MPZ na rok 2020

Jimramovský zpravodaj
Jimramovský zpravodaj

2/2020

Zápis č. 1/2020
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 20.2.2020 v budově radnice v Jimramově.
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5. Nákup a prodej pozemků
6. Pořízení expozice „Broučků“ do Síně rodáků
7. Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2019
8. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2019
9. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
10. Projektová dokumentace na pořízení výhyben na 

místní komunikaci v Sedlištích
11. Projekt opravy chodníků, zpevněných ploch a inže-

nýrských sítí v ulici Pavlovická
12. Smlouva o poskytnutí dotace k příspěvku na vyrov-

návací platbu za poskytování služeb obecného hos-
podářského zájmu     

13. Podání žádosti o dotaci na Podporu výstavby, obno-
vy a provozování komunální infrastruktury z mini-
sterstva financí    

14. Rozpočtové opatření č. 1
15. Různé              12-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni Mgr. Bartošo-
vá Jaroslava a pan Hejtmánek Oldřich.      10-0-2 
(Zdrželi se Mgr. Bartošová Jaroslava, Hejtmánek Oldřich)

3. Schválení výběru dodavatele opravy domu č. p. 71 
v Jimramově
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem výběrového ří-
zení na veřejnou zakázku „Oprava domu č. p. 71 v  Ji-
mramově“. Byly předloženy 3 nabídky, hodnotícím kri-
tériem byla nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 
Pořadové číslo:
1: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 02 
Zlín, IČ:25301144, nabídková cena bez DPH 6 263 000,-
Kč.
2. František Vojta, Sedliště 7, 592 42 Jimramov, IČ: 
60671858, nabídková cena bez DPH 6 412 400,- Kč.
3. STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Měs-
to na Moravě, IČ: 28270495, nabídková cena bez DPH 
6 471 000,-Kč. 
Jako nejvhodnější byla zadavatelem vybrána nabíd-
ka uchazeče  Navláčil stavební firma, s.r.o.,   Bartošo-
va 5532, 760 02 Zlín, IČ:25301144, nabídková cena bez 
DPH 6 263 000,-Kč.
Zastupitelé schválili výběr dodavatele opravy domu č. 
p. 71 v Jimramově a rozhodli o uzavření smlouvy s ví-
těznou firmou.                                                             9-0-3
(Zdržel se MgA. Frömmel Václav, Vojta Petr, Sedláková Petra)

4. Program regenerace MPZ na rok 2020
Na základě rozpisu státní finanční podpory v  progra-
mu regenerace MPR a  MPZ ministerstva kultury byla 
schválena pro Městys Jimramov dotace ve výši 200.000,-
Kč pro poskytnutí příspěvků na obnovu nemovitých 
kulturních památek.
a) Zastupitelstvo rozdělilo přislíbenou dotaci následu-

jícím způsobem:
- Městys Jimramov, Náměs   Jana Karafi áta 39, na opravu 

domu č. p. 71  v Jimramově na Náměs   Jana Karafi áta 
obdrží částku 200.000,-Kč.
- Druhý žadatel – vlastnící domu Jimramov, Náměs   Jana 
Karafi áta 67, budou upřednostněni se svojí žádos   v roce 
2021.                                                                                             11-0-1

(Zdržel se MgA. Frömmel Václav) 
b) Zastupitelé rozhodli o podání žádosti na minister-

stvo kultury o dotaci 200.000,-Kč    12-0-0
c) Zastupitelé rozhodli podat žádost na ministerstvo 

kultury o maximální navýšení dotace pro Městys Ji-
mramov na opravu domu Jimramov, Náměstí Jana 
Karafiáta 71, a  opravu domu Jimramov, Náměstí 
Jana Karafiáta 67, z rezervního fondu.     12-0-0

5. Nákup a prodej pozemků
Zastupitelé projednali a schválili prodej a nákup násle-
dujících pozemků:
a) Prodej pozemku p. č. 83/1 v k. ú. Trhonice o výměře 

322 m2, ostatní plocha, za cenu 
b) 30,-Kč m2 tj.  9.660,-Kč,  a pozemku p. č. 42/4 v k. ú. 

Trhonice, o výměře 49 m2, trvalý travní porost, za 
cenu 30,-Kč m2, tj. 1.470,-Kč, panu Františku Štur-
sovi, Trhonice 24.  Celková cena 11.130,-Kč. Po-
zemky jsou dlouhodobě využívané kupujícím, pro 
Městys Jimramov jsou tyto pozemky nevyužitelné.                                                            
12-0-0

c) Prodej pozemku p. č. 813/23 v  k. ú. Trhonice, 
o  výměře 206 m2, ostatní plocha, jiná plocha, za 
cenu 30,-Kč m2, tj. 6.180,-Kč, panu Jaroslavu Kří-
žovi, Nad Vápenicí 44, Jimramov-Benátky. Po-
zemek je dlouhodobě využíván kupujícím, pro 
Městys Jimramov je tento pozemek nevyužitelný.                                                                              
12-0-0

d) Prodej pozemků p. č. 22/1 v k. ú. Sedliště u Jimra-
mova, o výměře 369 m2, zahrada, za cenu 30,-Kč/
m2, tj. 11.070,-Kč, pozemek p. č. 875/16 v k. ú. Sed-
liště u Jimramova o výměře 43 m2, ostatní plocha, 
jiná plocha, za cenu 30,-Kč/m2 , tj. 1.290,-Kč, od 
Jany Novákové, M. Bureše 814, Horní Předměstí, 
Polička, Romana Škorpíka, Kvasiny 344, Kvasiny 
a  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx. Celková cena prodávaných po-
zemků je 12.360,-Kč. Pozemky jsou dlouhodobě 
využívané kupujícími, pro Městys Jimramov jsou tyto 
pozemky nevyužitelné.                                         12-0-0

e) Odkup pozemku na protipovodňovou ochranu p. č. 
874/1 v k. ú. Sedliště u Jimramova, o výměře 7884 m2, 
trvalý travní porost, za cenu 35,-Kč/m2, tj. 275.940,-
Kč, od vlastníků  Jany Novákové, M. Bureše 814, Hor-
ní Předměstí, Polička, Romana Škorpíka, Kvasiny 344, 
Kvasiny a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.            11-0-1

 (zdržel se MgA.  Frömmel Václav)
f) Prodej pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Sedliště u Jimramo-

va, o výměře 90 m2, zahrada, za cenu 30,-Kč/m2, tj. 
2.700,-Kč, p. č. 875/18 v  k. ú. Sedliště u  Jimramov, 
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o výměře 54 m2, ostatní a jiná plocha, za cenu 30,-Kč/
m2, tj. 1.620,-Kč, a pozemek p. č. 931 v k. ú. Sedliště 
u  Jimramova, o výměře 7 m2, ostatní a  jiná plocha, 
za cenu 30,-Kč/m2, tj. 210,-Kč, paní Veronice Něm-
cové, Telecí 229.  Celková cena je 4.510,-Kč. Pozemky 
jsou dlouhodobě využívané kupující, pro Městys Ji-
mramov jsou tyto pozemky nevyužitelné.  Zastupitel 
pan Petr Vojta upozornil na nutnost ponechání části 
pozemku p. č. 36/1ve vlastnictví městyse z  důvodu 
možnosti rozšíření výjezdu na krajskou silnici.  Bude 
znovu projednáno na místě samém za přítomnosti 
geodeta. Žádost paní Němcové se tímto odkládá na 
další ZM.                                                                        

g) Prodej pozemku p. č. 681/76 v k. ú. Ubušín, o výměře 
112 m2, ostatní plocha a ostatní komunikace, za cenu 
30,-Kč/m2, tj. 3.360,-Kč, MUDr. Zdeňce Macháčko-
vé, Na Skřipci 123, Bystřice nad Pernštejnem.  Po-
zemek je dlouhodobě využíván kupující, pro Městys 
Jimramov je tento pozemek nevyužitelný.                                                            
  12-0-0

h) Prodej pozemku p. č. 681/77 v k. ú. Ubušín, o výměře 
60 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, za cenu 
30,-Kč/m2, tj. 1.800,-Kč, do společného jmění man-
želů panu Vladislavu Stojanovi a Dagmar Stojanové, 
Voříškova 569/12, Brno, Kohoutovice, 

i) 623 00.   Pozemek je dlouhodobě využíván kupující-
mi, pro Městys Jimramov je tento pozemek nevyuži-
telný.                                                                 12-0-0

6. Pořízení expozice „Broučků“ do Síně rodáků
a) Pan starosta seznámil zastupitele se záměrem vytvořit 

novou expozici „Broučků“ do Síně rodáků, který na-
vrhla paní Marta Kellerová ve spolupráci s panem Jo-
sefem Urbanem. Zastupitelé rozhodli o pořízení nové 
expozice „Broučků“                  11-0-1

 (Zdržel se MgA. Frömmel Václav) 
b) Navrženo zadat pořízení koncepce místnosti Jana Ka-

rafi áta pro expozici Broučků formou soutěže.                                                                                                                        
        12-0-0

7. Zpráva o činnosti fi nančního výboru za rok 2019
Zprávu o činnosti fi nančního výboru za rok 2019 přednes-
la její předsedkyně paní Dana Pachovská. Paní Pachovská 
informovala zastupitele o  schůzi fi nančního výboru dne 
13. 11. 2019, na které byli členové fi nančního výboru 
seznámeni s výsledkem čerpání rozpočtu k 31. 10. 2019 
a  navrhli sestavení nového rozpočtu Městyse Jimramov 
na rok 2020. Po projednání jednotlivých rozpočtových 
položek byl předán zastupitelům. Dále byl projednán ná-
vrh střednědobého výhledu rozpočtu Městyse Jimramov 
na roky 2021-2023. Zastupitelstvo schválilo zprávu o čin-
nosti fi nančního výboru za rok 2019.                                                                 
         11-0-1

   (Zdržel se Pachovská Dana)
8. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2019
Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2019 předne-

sl jeho předseda pan Petr Vojta. Přítomné zastupitele infor-
moval o kontrole hospodaření Základní školy a Mateřské 
školy Jimramov za rok 2019 konané dne 30. 12. 2019. Bylo 
kontrolované čerpání neinvestičních prostředků. Z kontroly 
vyplynulo, že škola hospodaření věnuje patřičnou pozornost, 
fi n. prostředky jsou využity hospodárně, výsledky hospodaře-
ní lze hodnotit kladně. Zastupitelé schválili zprávu o činnosti 
kontrolního výboru za rok 2019.                                             12-0-0

9. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Bylo jednáno o odměnách členů komisí, kteří nejsou zastu-
piteli. Výši odměn navrhnou předsedové komisí.                                                                                                                            
Podán návrh výši odměn neuvolněným zastupitelům za-
chovat v současné výši.               12-0-0

10. Projektová dokumentace na pořízení výhyben na 
místní komunikaci v Sedlištích. 
Cenová nabídka na projektovou dokumentaci ve stup-
ni DUSP + soupis prací, projektant Milan Sedlák, cena 
67.000,-Kč bez DPH. Odloženo na příští jednání ZM.

11. Projekt opravy chodníků, zpevněných ploch a inže-
nýrských sítí v ulici Pavlovická
Byly předloženy nabídky fi rem:
• Projektant Ing. Miloš Charvát, Velké Meziříčí,  

295.000,- Kč bez DPH.
• Beta-projekt, Svitavy, 260.000,-Kč bez DPH.
• Ing. Pohanka Leoš, Nové Veselí, 260.000,-Kč bez DPH.
Zastupitelé rozhodli oslovit Ing. Leoše Pohanku na vytvo-
ření projektové dokumentace a uzavřít smlouvu o dílo.                                                                                                                    
          12-0-0
12. Smlouva o poskytnutí dotace k příspěvku na vyrov-
návací platbu za poskytování služeb obecného hospo-
dářského zájmu      
Zastupitelé projednali Smlouvu o poskytnu   dotace 
(příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu) mezi Krajem Vysočina 
a Městysem Jimramov. Účelem této smlouvy je poskytnu   
účelové dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na vyrovnávací 
platbu za poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu. Celková výše příspěvku Kraje na vyrovnávací platby 
činí  546.000,- Kč (výše dotace z MPSV je 486.000,-Kč, výše 
dotace Kraje je 60.000,-Kč), Zastupitelé rozhodli o přije   
dotace a uzavření Smlouvy o poskytnu   dotace na sociální 
služby.                                                                                  12-0-0

13. Podání žádosti o dotaci na Podporu výstavby, obnovy 
a provozování komunální infrastruktury z ministerstva 
fi nancí
Zastupitelé pověřili starostu podáním žádos   o dotaci 
na rekonstrukci domu č. p. 71 v Jimramově.  Výše dotace 
může být až 90 %.                                                                   12-0-0
 
14. Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 1, 
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nebudou zde v položce výdaje uplatněny výhybny na 
místní komunikaci v Sedliš  ch v ceně 81.070,-Kč. Ostatní 
položky návrhu rozpočtového opatření č. 1 byly schvále-
ny beze změny.                                          12-0-0

15. Různé:
• Ředitel fi rmy Gama, požádal starostu o informa  vní 

schůzku, informoval zde o rozvoji fi rmy a o možném 
rozšíření fi rmy Gama v rámci územního plánu.                                                                                     

• Na rekonstrukci sokolovny v Jimramově nebyl za  m 
pro rok 2020 vypsán žádný dotační  tul.

• Paní Petrásová vznesla dotaz „Jak to vypadá s opra-
vou pavlače na DPS“.

• Paní Petrásová požaduje ořez keřů v Sedliš  ch 
u č. p. 17.

• Paní Petrásová vznesla dotaz „Proč byla umístěna re-
klama na stromy na provoz kavárny“.

• Pan Matýsek požaduje, aby se znovu zaktualizoval 
projekt Oprava komunikace v Ubušíně. 

V souladu s jednacím řádem zastupitelstva Městyse Ji-
mramov bylo ve 21.00 hod ukončeno jednání ZM.

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

  9. 3. 2020 p. Zdenka Drábková, Jimramov  89 let

21. 4. 2020 p. Jaroslava Boháčová, Ubušín  89 let

  5. 5. 2020 p. Liboslava Procházková, Ubušín  80 let

  9. 5. 2020 p. Jana Juklová, Jimramov   75 let

  9. 5. 2020 p. Zdeněk Boháč, Benátky  60 let

11. 5. 2020  p. Bohuslav Šedý, Jimramov  84 let

13. 5. 2020 p. Ludmila Štursová, Benátky   60 let

14. 5. 2020 p. Zdeněk Karásek, Sedliště  84 let

21. 5. 2020 p. Alena Karafi átová, Jimramov  85 let

21. 5. 2020 p. Anna Menšíková, Jimramov  81 let

  8. 6. 2020 p. Jaroslav Košťál, Jimramov  86 let

10. 6. 2020 p. Bronislav Chuchma, Jimramov  50 let

18. 6. 2020 p. Zdeněk Bureš, Jimramov  70 let

26. 6. 2020 p. Jana Novotná, Jimramov  80 let

29. 6. 2020 p. Anna Dostálová, Jimramov  60 let

30. 6. 2020 p. Blanka Justová, Jimramov  60 let

Čtvrtá sezona Ski teamu Jimramov

Milí spoluobčané, dovolte, abychom vám poprvé v  Ji-
mramovském zpravodaji představili náš tým. Jsme parta 
lidí, kterou baví aktivní život. Společnou vášní je potom 
především běžecké lyžování a legendární závod Jizerská 50. 
Přes zimu se účastníme největších českých lyžařských seri-
álů SKITOUR a  STOPA PRO ŽIVOT. V  letních měsících 
potom běžeckých závodů jako např.: RUN-TOUR, RUNC-
ZECH, BĚHEJ LESY nebo závodů na kolech KOLO PRO 
ŽIVOT. V tuto dobu má náš tým šest aktivních členů a rádi 
mezi sebe přivítáme nové členy, kteří mají rádi různé výzvy. 

Ski team Jimramov má za sebou již svoji čtvrtou sezonu. 
Tentokrát v nových týmových barvách. Snem každého člena 
týmu bylo stát na startu Jizerské 50 ve společných kombiné-
zách, nejlépe se znakem Jimramova na prsou. Stálo nás to 
všechny hodně sil, zejména při shánění sponzorských darů, 

ale  9. 2. 2020 se stal sen skutečností. Tímto bychom chtěli 
poděkovat všem našim sponzorům (bagrujemeradi.cz, au-
tojeraby-odehnal.cz, BnB auto, THT Polička) i Městysi Ji-
mramov za fi nanční podporu. Děkujeme.

 Samotná sezona byla poznamenána nedostatkem sně-
hu. Většina závodů byla zrušena. Náš tým se zúčastnil 3 ze 
4 závodů seriálu  Ski-tour (Bedřichovský Night Light Mara-
ton, Jizerská 50, Bieg Piastow).

Zahájení závodní sezony proběhlo v Bedřichově v Jizer-
ských horách závodem označeným jako noční maraton, kte-
rý se běhá s čelovkami, s délkou 30 km. Jediným účastníkem 
z našeho týmu byl Michal Buchta a obsadil krásné 94. místo 
s časem 2h 21min.

7.- 9. 2. 2020 proběhla Jizerská 50
Závodní víkend Jizerské 50 pro náš tým začíná již v pá-
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tek brzy ráno, kdy se většina týmu vydává do Josefova Dolu, 
kde již po několikáté rozbalujeme náš základní tábor.

V sobotu ráno už byla na startu ČT Jizerské 10 naše je-
diná žena v  týmu, Kamila Buchtová. Kamča dojela do cíle 
v hlavních záběrech ČT sport na 253. místě s časem 53 min 
49 s. Závodu se účastnilo cca 800 závodníků.  V sobotu od-
poledne proběhlo testování lyží a večer samotný servis-ma-
zání.

V neděli v 9 h proběhl start hlavního závodu víkendu, 
a to legendární Jizerské 50. V osmi startovacích vlnách zá-
vodu se nachází až 5000 závodníků. Z našeho týmu startoval 
z druhé vlny Honza Buchta, ze třetí Michal Buchta a Lukáš 
Lorenc, ze čtvrté Tomáš Petr a z páté vlny Bohumil Lorenc.

Konečné výsledky členů našeho týmu:    
Lukáš Lorenc 3 h 13 min 638. místo.
Honza Buchta 3 h 30 min 1010. místo.
Michal Buchta 3 h 41 min 1282. místo.
Bohumil Lorenc 4 h 04 min 1949. místo.
Tomáš Petr 4 h 06 min 2018. místo.

Poslední závod pro nás měl speciální nádech, a to premi-
érou našeho týmu za hranicemi České republiky. Účastnili 
jsme se nejznámějšího závodu v Polsku, a to 44. ročníku Bie-
gu Piastow konaného v Jakuszycích. Na startu tohoto závodu 
bylo téměř 2 000 závodníků.

Výsledky našich závodníků:
Lukáš Lorenc 2 h 59 min 242. místo.
Michal Buchta 3 h 34 min 551. místo.
Bohumil Lorenc 3 h 45 min 658. místo.

Máme za sebou další sezonu, a  i když nás trápil nedo-
statek sněhu, budeme tuto sezonu výsledkově hodnotit jako 

podařenou. Vám potom, milí spoluobčané, přejeme v těch-
to těžkých chvílích především zdraví a za rok třeba v lyžař-
ských stopách SKOL.

Celoroční aktivity našeho týmu můžete sledovat na 
facebook.com/SkiteamJimramov.
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Jsme v tom společně!

Celosvětově se řadu týdnů řeší ná-
kaza virem COVID-19. Ohnisko se 
bohužel přesunulo do Evropy a  vý-
znamně se dotýká naší země. Korona-
virová pandemie se dostala do popředí 
společenské diskuze. Pomoc jednot-
livcům, celým rodinám i všem obyva-
telům České republiky je samozřejmá, 
jsme v  tom přece všichni společně. 
Znevažování onemocnění a nerespek-
tování legislativy není v současné době 
na místě. Změnou přístupu, chování 
a návyků dokážeme všichni dohroma-
dy situaci zvládnout. Respektujme ve 
vlastním zájmu aktuální potřeby spo-
lečnosti!

Apelujeme proto na všechny ob-
čany České republiky, aby chránili 
své zdraví a přispěli svým počínáním 
k  ozdravení celé populace. Respekto-
vání nastavených opatření znamená 
nejen dodržování legislativy, ale i do-
držování hygienických a  morálních 
pravidel s  uvědoměním si mezigene-
račních, a  pro starší populaci mož-
ná i  fatálních dopadů. I  přes mnohá 
a opakovaná upozornění a  stovky te-
lefonátů se na veřejnosti a ve zdravot-
nických zařízeních objevují naši starší 
spoluobčané. Téměř všichni jsme jistě 
zaznamenali, že zejména pro senio-
ry může být jakýkoliv styk s  infekční 
osobou a  nemocí COVID-19 velmi 
nebezpečný, až fatální. Jsou zkrátka 
ti nejzranitelnější z  nás. Pokusme se 
proto všichni svojí cestou seniory pře-
svědčit, že se mají co nejvíce chránit, 

držet se v  bezpečí domova, zbytečně 
nevycházet, požádat o donesení náku-
pu, lékařům se neostýchat zavolat a ni-
kam necestovat městskou hromadnou 
dopravou. 

Tak, jako jsme se již napříč genera-
cemi naučili preventivně pečovat o své 
osobní bezpečí, nenechat se napálit a ne-
stát se obětmi trestných činů, pojďme si 
i teď jít navzájem příkladem a počínej-
me si tak, abychom přispěli k zamezení 
šíření nákazy. 

Školáci, nescházejte se v  parcích 
ve skupinkách, nepořádejte pár-
ty, jděte příkladem svým prarodi-
čům dodržováním bezpečnostních 
opatření.  Babičky, dědečky, tetičky 
i  strýčky přesvědčte svým chováním 
k tomu, že ani oni nebudou podceňo-
vat doporučení související s  aktuální 
zdravotní hrozbou.

plk. Zuzana Pidrmanová
oddělení prevence Policejního 

prezidia ČR 3. 2020
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COVID –19

Informace pro občany
Covid linku Kraje Vysočina na telefonním čís-

le 564  602  602 mohou občané využívat ve všední dny 
v době od 8,00 do 22,00 hodin.

V  týmu operátorů na této lince nejsou zdravotníci, 
nemohou s Vámi konzultovat zdravotní stav, ale dispo-
nují informacemi, které Vám pomohou zorientovat se 
v aktuální situaci, poradí Vám nebo Vás nasměrují.

Kapacita této linky je omezená, proto prosíme o str-
pení, pokud se ihned nedovoláte, případně můžete vyu-
žít následující komunikační kanály:

- máte-li zdravotní problém, obraťte se prosím na lé-
kaře prostřednictvím formuláře www.ulekare.cz/vysoci-
na, zde Vám během šesti hodin odpoví erudovaný lékař.  
Tuto konzultaci za Vás platí Kraj Vysočina.

- máte-li dotaz nezdravotního charakteru, můžete se 
na nás obrátit prostřednictvím e-mailu na adresu koro-
navirus@kr-vysocina.cz.

Dále můžete využít informační linku Ministerstva 
zdravotnictví České republiky 1212. Pokud Váš zdra-
votní stav vykazuje příznaky onemocnění koronavirem 
(teplota nad 38 °C, kašel, případně zimnice a  dechové 
potíže spojené se ztrátou čichu a  chuti), které Vás ne-
ohrožují na životě, napište prosím e-mail s Vaším jmé-
nem, příjmením, adresou, rodným číslem a telefonním 
číslem na adresu: koronavirus@khsjih.cz . Pracovníci 
Krajské hygienické stanice se sídlem v Jihlavě Vás budou 
kontaktovat. Pokud nemůžete využít e-mailového spo-
jení, volejte COVID linku Kraje Vysočina 564 602 602 
a operátoři Vám s registrací Vašeho neakutního případu 
pomohou.

  Tým COVID linky Kraje Vysočina

Tisková zpráva – 30. března 2020
Za porušování krizových opatření hrozí vysoké pokuty

Policisté na Vysočině provedou denně 
více než jeden tisíc kontrol

KRAJ VYSOČINA - Policisté Krajského ředitelství 
policie Kraje Vysočina denně v  rámci běžného výkonu 
služby kontrolují dodržování všech platných krizových 
a  mimořádných opatření.  V  současné době nouzového 
stavu už skončilo období, kdy jsme v rámci kontrol pů-
sobili především preventivně a  lidem jejich povinnosti 
opakovaně vysvětlovali. Protože situace v  šíření nákazy 
v České republice je velmi vážná, musíme také my postu-
povat mnohem důrazněji a přísněji. Všichni, kteří budou 
opatření porušovat, musí počítat s přísnými sankcemi.

Každodenní policejní kontroly se týkají všech oblas-
tí dotčených mimořádnými opatřeními – kontroly pro-

vozoven, nošení roušek, dodržování nařízené karantény. 
Na integrovaném operačním středisku přijímáme denně 
různá oznámení od občanů, která se týkají možného po-
rušení mimořádných opatření, včetně podezření na ne-
dodržování karantény. Všechna oznámení policisté vždy 
důkladně prověřují.  Pokud zjistíme, že došlo k porušení 
některého z nařízení, osobu poučíme a důrazně vyzveme, 
aby od svého jednání upustila, a nařízená opatření dodr-
žovala. 

V případě, že policisté během preventivního dohledu 
zjistí porušování nařízení vlády v  souvislosti s  karanté-
nou, tak využijí všech svých zákonných oprávnění – mo-
hou přikázat konkrétním osobám dodržování tohoto zá-
kazu, mohou je vykázat z místa a v nejkrajnějším případě 
mohou osobu zajistit a  umístit do policejní cely. Každý 
je povinen bez zbytečného odkladu uposlechnout výzvy, 
anebo pokynu policisty. Neuposlechnutí výzvy je pak 
kvalifi kováno jako přestupek proti veřejnému pořádku 
a lze za něj uložit sankci až do výše 10 000 korun.

Pokud osoba poruší povinnosti uložené krizovými 
opatřeními vlády nebo porušením mimořádných opatře-
ní ministerstva, dopouští se přestupku. Policie České re-
publiky tyto přestupky nemůže řešit na místě uložením 
pokuty v příkazním řízení. Všechny zjištěné přestupky 
jsou oznámeny příslušnému správnímu orgánu, kterým 
může být úřad obce s rozšířenou působností nebo kraj-
ská hygienická stanice.  

Podle krizového zákona mohou fyzické osoby v nej-
závažnějších případech dostat od správního orgánu po-
kutu až do výše dvou milionů korun. Právnické osoby 
a  podnikající fyzické osoby až do tří milionů. Za po-
rušení nařízené karantény hrozí pokuta až tři miliony 
korun, přičemž její porušení může být postihováno 
i zpětně. Takže sankce jsou opravdu velmi přísné. Když 
policisté během preventivního dohledu zjistí porušová-
ní nařízení vlády, přikáží konkrétním osobám dodržo-
vání tohoto zákazu a  vykáží je z  místa, popřípadě po-
užijí jiná zákonná oprávnění podle právních předpisů. 
Každý je povinen bez zbytečného odkladu uposlechnout 
výzvy anebo pokynu policisty.  

Důležité je také připomenout, že právní kvalifika-
ce u některých trestných činů v době nouzového stavu 
země je okolností podmiňující použití vyšší trestní saz-
by. Jedná se například o  krádeže, podvody, šíření po-
plašné zprávy, šíření nakažlivé lidské nemoci a  další. 
Naši policisté již využívají a i nadále budou tento institut 
využívat. Jednotlivé případy jsme již medializovali, aby-
chom dali pachatelům jasný signál, že jejich protiprávní 
činnost je v  současné době zcela nepřípustná, a  proto 
se bude přísněji posuzovat. Pokud se pachatel dopustí 
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Krajské peníze pro profesionální i dobrovolné hasiče

Na území Kraje Vysočina je 
v  současné době registrováno více 
než 950 sborů dobrovolných ha-
sičů, sdružujících více jak 43 tisíc 
členů, od mládeže útlého věku až 
po seniory. Z tohoto celkového po-
čtu je téměř 10 tisíc dobrovolníků 
aktivně zapojeno v zásahových jed-
notkách obcí. Kraj Vysočina je fi-
nančně podporuje, stejně jako pro-
fesionály Hasičského záchranného 
sboru Kraje Vysočina. V roce 2019 
bylo z  krajského rozpočtu uvolně-
no 27,6 miliónů korun na spolufi-
nancování Kraje Vysočina při ná-
kupu dopravních automobilů pro 
vybavení jednotek požární ochra-
ny obcí. O  krajskou spoluúčast 
požádalo 36 obcí. 8,7 miliónů ko-
run bylo určeno pro profesionální 
sbor k posílení investic pro rozvoj 
profesionálních jednotek a  vypra-
cování projektové dokumentace 
na stavbu nové výjezdové stanice 
v Jihlavě.

I  další krajské peníze pomoh-
ly Krajskému sdružení dobro-
volných hasičů Kraje Vysočina. 
2,2 miliónu korun bylo loni rozdě-
leno mezi jednotky sboru dobro-
volných hasičů na pořádání soutěží 
v  požárním sportu, vybavení mla-
dých hasičů, zajištění preventivně 
výchovné činnosti na úseku požární 
ochrany a propagaci požární ochra-
ny. Prostřednictvím grantových pro-
gramů Fondu Vysočiny bylo rozdě-
leno 3,6 miliónu korun pro obce na 
zajištění akceschopnosti jednotek 
a  zhruba 1,3 miliónu korun na ná-
kup elektrocentrál do vybavení jed-

krádeže vloupáním například do prodejny a odcizí zbo-
ží například v hodnotě 500 korun, hrozí mu nyní trest 
odnětí svobody v sazbě až osm let.  

Více než kdy jindy je nyní potřeba apelovat na všech-
ny občany, aby měli v  současné době na paměti, že je 
velice důležitá jejich osobní zodpovědnost a disciplino-
vanost, protože dodržováním karantény a všech opatře-
ní nechrání jen sami sebe, ale především své blízké, své 

okolí a v konečném důsledku celou společnost.

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková
vedoucí oddělení -  tisková mluvčí
tel: 974 261 207
mobil: 725 375 094
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz

notek obcí. Program bude zopako-
ván i v roce 2020. 

Viditelný nárůst peněžní pomoci 
Kraje Vysočina je vidět v  podpoře 
práce krajského sdružení dobrovol-
ných hasičů. Loni jim byl rozpočet 
navýšen o  300 tisíc korun. V  letoš-
ním roce si přilepší o  dalších 300 
tisíc korun, které by mělo sdružení 
použít především na organizaci Mis-
trovství České republiky hry Plamen 
dětí do 15 let a dorostu Sdružení ha-
sičů Čech, Moravy a  Slezska v  po-
žárním sportu, které se bude konat 
na Vysočině. 

  Ve schválené částce 13,4 milió-
nů korun, se kterou rozpočet Kraje 
Vysočina počítá pro profesionální 
i  dobrovolné hasiče v  roce 2020, je 
opět pamatováno na investiční čin-

nost, na rozvoj akceschopnosti, do-
vybavení jednotek požární ochrany 
obcí. Pozitivní informací je, že další 
peníze mohou získat profesionálo-
vé z  jarního přerozdělení zůstatku 
hospodaření Kraje Vysočina. V tuto 
chvíli je ve hře uvolnění více než 4,5 
miliónu korun navíc na pořízení 
šesti kapacitních nádrží na pohonné 
hmoty. Tyto nádrže by byly využívá-
ny v mimořádných situacích. Nádr-
že za přispění kraje pořídí Hasičský 
záchranný sbor Kraje Vysočina, kte-
rý počítá s tím, že se dovybaví speci-
ální manipulační technikou.

Martin Kukla, náměstek hejt-
mana Kraje Vysočina pro oblast 

ekonomiky a majetku 
e-mail: kukla.m@kr-vysocina.cz
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Tisková zpráva – 20. únor 2020
Policie stále přijímá nové policisty
Mladým lidem nabízíme stabilní 
a perspektivní povolání

KRAJ VYSOČINA – Krajské ředitel-
ství policie Kraje Vysočina stále přijímá 
do svých řad nové policisty. V  průběhu 
loňského roku nastoupilo v  našem kraji 
do služebního poměru celkem 65 nových 
policistů. Policisté nastupovali na pořád-
kovou, dopravní a cizineckou policii a naší 
snahou bylo zařadit je na základní útvary 
do míst blízkých jejich trvalému bydlišti. 
Nové policisty a policistky budeme do na-
šich řad přijímat i v letošním roce. V sou-
časné době je v rámci Krajského ředitelství 
policie Kraje Vysočina služebně zařazeno 
celkem 1 354 policistů.  

Nástupní výše služebního příjmu po-
licisty, včetně zvláštního příplatku, činí 
25 720 korun. Výše služebního příjmu se 
zvyšuje po jednom roce, tedy po absolvo-
vání základní odborné přípravy. Kromě 
toho může nově přijatý policista získat 
náborový příspěvek ve výši 75 000 korun.

Krajské ředitelství policie Kraje Vy-
sočina stále nabízí mladým lidem, kteří 
mají minimálně středoškolské vzdělání 
ukončené maturitní zkouškou, jsou fyzic-
ky i psychicky zdatní a odvážní, možnost 
stát se příslušníkem Policie České repub-
liky. Na Krajském ředitelství policie Kraje 
Vysočina je k 1. lednu letošního roku ve 
služebním poměru 1 354 policistů a poli-
cistek. Z tohoto počtu je celkem 195 žen 
- policistek. Věkový průměr u policistů na 
vysočinském policejním ředitelství činí 
necelých 38,5 roků. 

V  současné době přijímáme do slu-
žebního poměru nové policisty a  poli-
cistky, kteří mohou být služebně zařazeni 
v rámci služby pořádkové, dopravní nebo 
cizinecké policie. Nově přijatí policisté 
budou působit v rámci útvarů krajského 
ředitelství, a  to na pohotovostním a  es-
kortním oddělení, dálničním oddělení ve 
Velkém Beranově a na obvodních oddě-

leních nebo dopravních inspektorátech 
v našem kraji. 

V  našich řadách uvítáme uchazeče, 
kteří trvale žijí v  Kraji Vysočina a  kteří 
budou vnímat práci policisty jako své bu-
doucí celoživotní poslání. Policistou by se 
měl stát takový člověk, který chce ve svém 
životě zastávat a  ctít zákon, přistupovat 
individuálně a  spravedlivě ke každému 
občanovi a  soustavně prohlubovat své 
znalosti a odbornou kvalifi kaci. Hledáme 

nové kolegy a kolegyně, kteří by se chtěli 
podílet na zlepšování bezpečnostní situa-
ce a veřejného pořádku v našem kraji, do-
hlíželi by na bezpečnost na silnicích a bo-
jovali by společně s námi proti kriminali-
tě. Uchazečům nabízíme stabilní fi nanční 
ohodnocení, příspěvky na dovolenou, 
šest týdnů řádné dovolené, odchodné, vý-
sluhový příspěvek a řadu dalších výhod.

Každý zájemce o přijetí do služebního 
poměru musí splňovat základní předpo-



Jimramovský zpravodaj 2/2020

10

klady – musí být starší 18 let, bezúhonný a především být zdra-
votně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu náročné služby. 
Uchazeč nesmí být členem politické strany nebo politického 
hnutí a nemůže vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou 
činnost. Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti 
občana o přijetí do služebního poměru k bezpečnostnímu sboru. 
Při osobním pohovoru s personalistou předkládá uchazeč ob-
čanský průkaz, životopis, vyplněný osobní dotazník, rodný list, 
doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklad o dosavadní 
praxi. Nezbytný je i  jeho souhlas s  poskytováním a  zpracová-
váním osobních údajů. Přijímací řízení obvykle trvá dva měsí-
ce a v jeho průběhu uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, 
prověrku tělesné zdatnosti a také zdravotní prohlídku.

Při přijetí do služebního poměru je příslušník ustanoven na 

služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vrch-
ní referent se zařazením na příslušný základní útvar. První rok 
služby se všichni noví policisté řádně připravují na výkon svého 
budoucího povolání ve středních policejních školách a absolvu-
jí řízenou praxi na mateřských odděleních. V případě uchazečů, 
kteří mají kompletní právnické vzdělání a úspěšně absolvují při-
jímací řízení, je možnost realizace tzv. bočního vstupu přímo na 
službu kriminální policie a vyšetřování.

Pro bližší informace k možnostem uplatnění v rámci Kraj-
ského ředitelství policie Kraje Vysočina nebo k podrobnostem 
přijímacího řízení se mohou zájemci obrátit přímo na konkrét-
ní personalistky krajského ředitelství, na které naleznou kon-
takty a další podrobnější informace na webové stránce www.
policie.cz.

Kontakty:
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
Vrchlického 46
587 24 Jihlava

Personalistky: 
Lenka Kvášová
Tel.: 974 261 407, 
Mobil: 725 661 028
Email: krpj.nabor@pcr.cz
lenka.kvasova@pcr.cz

Kamila Škrháková
Tel: 974 261 406, 
Mobil: 727 914 663
Email: kamila.skrhakova@pcr.cz

Tisková zpráva – 13. února 2020
Pozor na falešné emaily vyzývající k uhrazení 
fi ktivních faktur!

V poslední době se napříč celým Krajem Vysočina objevu-
jí případy počítačové trestné činnosti, které spočívají v  zasílá-
ní fi ktivních mailů a faktur fi rmám, vyzývajících je k uhrazení 
nemalých fi nančních částek. Kriminalisté proto vyzývají k velké 
obezřetnosti při provádění bezhotovostních plateb směřujících 
mimo fi rmu nebo společnost.

Jeden z takových případů řeší také pelhřimovští kriminalisté 
z oddělení hospodářské kriminality. Pachatel se dopustil podvo-
du prostřednictvím emailové komunikace. Na adresu ekonomic-
kého oddělení společnosti na Pelhřimovsku zaslal email, v němž 
byl uvedený pokyn k provedení platby pro jinou fi rmu, a to s dů-
razem, že platba musí být provedena v co nejkratší době. Tento 
email přišel z emailové adresy, která byla totožná jako adresa ředi-
tele společnosti. Na první pohled tak nebylo možné zaznamenat 
skutečnost, že pod touto adresou komunikuje někdo jiný. Vzápětí 
přišel ze stejné adresy další email, ve kterém byly uvedeny pla-
tební podmínky k provedení platby přesahující částku padesáti 
tisíc korun. Opět zde pachatel vystupující pod adresou ředitele 
společnosti zdůraznil, že platba musí být provedena ještě tentýž 
den. Vzhledem k  tomu, že v danou chvíli nic nenasvědčovalo 
tomu, že by mohl pod emailovou adresou vystupovat někdo jiný, 
platba byla ze strany společnosti provedena. V odpoledních ho-
dinách přišel ze stejné adresy další email s požadavkem k prove-
dení platby částky kolem sta tisíce korun se stejnými platebními 
podmínkami. Mezitím vyšlo najevo, že ředitel společnosti žádný 
pokyn k provedení platby nedal a jedná se o podvod. Další platbu 
tak již podvodník neobdržel a jednatel společnosti vše oznámil 
na policii.

V souvislosti s těmito případy důrazně apelujeme na občany, 
a zejména na majitele a zaměstnance různých fi rem či jiných in-
stitucí a společností, aby byli velmi obezřetní při zadávání bezho-

tovostních plateb. Za emailovou korespondencí může stát úplně 
někdo jiný, než skutečný majitel emailové adresy, ze které vám 
na první pohled byla pošta doručena. 

Ze strany majitelů či osob pověřených vedením podniku je 
vhodné nastavit si určitá pravidla pro provádění bezhotovostní-
ho platebního styku, důkladně proškolit své zaměstnance a uči-
nit taková opatření, která zabrání podvodníkům se obohatit 
o peníze společnosti. Velmi důležitý je osobní kontakt a důklad-
ná informovanost mezi jednotlivými články společnosti. Napří-
klad pravidlo, že každou platbu musí odpovědná osoba provést 
až po osobní konzultaci s nadřízeným, vám může fi nanční pro-
středky zachránit.

Také občané, kteří například obdrží email z  adresy vypa-
dající stejně jako adresa jeho známého s žádostí o půjčku nebo 
fi nanční výpomoc a převodu peněz na bankovní účet, musí být 
obzvláště obezřetní a nejlépe osobně nebo telefonicky kontakto-
vat osobu, která údajně tuto žádost zaslala. 

Počítačová kriminalita je trestná činnost, která je páchána za 
využití informačních a komunikačních technologií, nebo jsou 
oblasti těchto technologií předmětem pachatelova útoku. Vyvíjí 
se velmi rychle a  jde ruku v ruce s vývojem naší společnosti. 
Pachatelé se vždy velmi rychle přizpůsobí dané situaci. Jejich 
cílem je obohatit se na úkor jiných. Objasňování tohoto druhu 
počítačové kriminality je velice obtížné a za každým objasně-
ným případem stojí velmi náročná práce kriminalistů. Ve větši-
ně případů však peníze podvedených lidí končí na zahraničních 
účtech a jsou nedohledatelné. Jedná se o kriminalitu, jež je spe-
cifi cká tím, že zahrnuje různé druhy trestné činnosti. Nejčastěji 
je hlavním pachatelovým cílem obohacení a podvodné získání 
fi nančních prostředků.

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, oddělení tisku 
a prevence, por. Mgr. Stanislava Miláčková

tisková mluvčí, tel. 974 266 208, mobil: 725 292 419 
e-mail: stanislava.milackova@pcr.cz
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Od března autobusem a vlakem s novou jízdenkou

Novinkou ve veřejné vlakové i au-
tobusové dopravě na Vysočině bude 
od 1. března 2020 jednotná přestupní 
jízdenka VDV (Veřejné dopravy Vyso-
činy). První odlišností od původních 
jízdenek bude její nová podoba, kte-
rá v  textové části pamatuje i  na údaj 
o  časové platnosti jízdenky. Jedna in-
tegrovaná papírová jízdenka umož-
ní cestujícímu absolvovat cestu mezi 
obcemi za stejnou cenu bez ohledu na 
to, jaký dopravní prostředek si k tomu 
vybral a kolikrát potřeboval přestoupit. 
V případě pořízení jednotné jízdenky 
se začátkem jízdy v autobuse pro cestu-
jícího nic nemění, automaticky ji může 
použít pro přestup na jakýkoli další 
dopravní prostředek. V případě první 
cesty vlakem s plánem přestoupit dále 
na autobus je nutné, aby cestující při 
nákupu jízdenky u ČD požadoval jíz-
denku VDV. Výjimkou jsou přejezdy 
do jiného kraje nebo do sousedního in-
tegrovaného dopravního systému (IDS 
JMK, IREDO, IDS JK, SID a PID), kdy 
si cestující jak ve vlaku, tak v autobuse 
kupuje jízdenku nikoli v  tarifu VDV, 
ale v  tarifu dopravce. Cestující o  jíz-
denku v tarifu dopravce při přejezdech 

mezi kraji nemusí žádat, bude mu au-
tomaticky vydána. 

Co je integrovaná papírová čtyřia-
dvacetihodinová síťová jízdenka? Jde 
o  novinku, která cestujícímu umožní 
cestovat po našem regionu všemi in-
tegrovanými autobusy a vlaky po dobu 
24 hodin od okamžiku zakoupení jíz-
denky. Tuto jízdenku může cestující 
využít už od 1. 3. 2020. Bude ve dvou 
verzích, a  to základní jednotlivá a ro-
dinná. Další plánované předplatné 
jízdné bude sedmidenní, třicetidenní, 
devadesátidenní nebo roční síťové, 
cestujícím bude k dispozici v následu-
jících fázích zavádění nového doprav-
ního systému v Kraji Vysočina, stejně 
jako platba kartou nebo využívání e-
-shopu.

Od 1. března 2020 také dojde 
k úpravám ceny jízdného v celém kraji. 
Nový systém vyžaduje zavést jednot-
ný ceník. V  důsledku toho dojde ke 
sjednocení ceníků všech dopravců do 
jednoho. Jde o první změnu ceníku od 
roku 2007. Dosavadní slevy pro stu-
denty a seniory zůstávají v rámci linek 
Veřejné dopravy Vysočiny ZACHO-
VÁNY a respektovány. 

Důležitou informací pro spoluob-
čany využívající regionální autobu-
sovou a  vlakovou dopravu je i  fakt, 
že k  1. 3. 2020 dojde u  autobuso-
vé dopravy k  dílčím stabilizačním 
úpravám navazujících jízdních řádů. 
Příjemná bude úprava výše jízd-
ného v  rámci některých vybraných 
přestupů. Ke stejným stabilizačním 
změnám dojde i na dráze, a to k 16. 
3. 2020.

Tento další krok ukazuje, že VDV 
je živý a  stále rozvíjející se systém, 
který se maximálně snažíme přizpů-
sobit přepravním potřebám většiny 
cestujících. Děkuji Vám za trpělivost.

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman 
Kraje Vysočina

Více informací na www.verej-
nadopravavysociny.cz 

Poznámka: Informace o  novin-
kách ve veřejné autobusové i vlakové 
dopravě se týkají pouze spojů objed-
návaných Krajem Vysočina v  rámci 
systému Veřejné dopravy Vysočiny. 
U  spojů, které jsou doobjednávány 
obcemi, není možné využívat integ-
rační výhody.

95. výročí úmrtí Aloise Mrštíka a 115. výročí úmrtí Norberta Mrštíka

V letošním únoru jsme si připo-
mněli půlkulatá výročí úmrtí dvou 
našich významných rodáků – Aloise 
Mrštíka a jeho bratra Norberta.

Rodina Mrštíkova žila v Jimramo-
vě v chaloupce nad soutokem Svratky 
s Fryšávkou. Otec Alois pracoval jako 
švec, matka Františka, rozená Elisová, 
byla švadlena. V Jimramově se naro-
dili všichni čtyři synové – Alois, Vi-
lém, František a Norbert. 

V roce 1869, když bylo Aloisovi 8 
let, Vilémovi 6 let, Františkovi 4 roky 
a  Norbertovi 2 roky, se celá rodina 
odstěhovala do Ostrovačic u  Brna, 
kde otec Alois přijal místo výběrčí-

ho mýta na jihlavské silnici. Ačkoli 
chlapci opustili Jimramov jako ještě 
malé děti, vztah k  němu neztrati-
li. Měli v  Jimramově tetu, tatínkovu 
sestru Amálii Jelínkovou, která byla 
bezdětná. Proto k  chlapcům velmi 
lnula a oni se k ní do Jimramova rádi 
vraceli na prázdniny, a i v dospělosti 
na letní byt.

Alois Mrštík (* 14. 10. 1861 v Ji-
mramově, + 24. 2. 1925 v Brně)

Po začátku školní docházky ještě 
v Jimramově vychodil obecnou školu 
v Ostrovačicích, pak studoval na ně-
mecké reálce v Brně a dále vystudoval 
učitelský ústav. Od roku 1881 půso-
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bil jako podučitel v Lískovci u Brna, 
a  pak jako řádný učitel v  Rakvicích 
u  Hustopečí, Hrušovanech u  Brna, 
v Těšanech (dějiště Maryši) a od roku 
1889 se stal správcem školy v  Divá-
kách, kde učil až do odchodu na od-
počinek. V  roce 1892 se k  němu do 
Divák přistěhoval bratr Vilém, který 
zde později koupil dům, kam se na-
stěhovali i jejich rodiče. V jejich spo-
lečném rozsáhlém díle „Rok na vsi“ 
z  roku 1903 popisují život lidí na ji-
homoravské vesnici. Předobrazem 
pro literární Habrůvku byly Diváky. 
Z oblasti svého působiště vytěžil Alois 

náměty i pro řadu dalších děl: „Dobré 
duše“, „Bavlnkovy ženy a jiné povíd-
ky“ atd. Dále napsal mj. díla „Hore 
Váhom“ a  „Stříbrná nit“. Jimramov 
si připomenul dílkem „Vzpomínky 
z  dětství“. Nejznámější dílo, drama 
Maryša, napsal společně se svým bra-
trem Vilémem v roce 1894. 

Není bez zajímavosti, že při svém 
prázdninovém pobytu v  Jimramo-
vě se s  bratrem Vilémem zamilovali 
do stejné dívky, Josefíny Ludoviky 
Břenkové (*3. 11. 1859), která bydlela 
naproti jejich tetě.  Ta dala přednost 
temperamentnějšímu Vilémovi, který 

ji po dvou letech vztahu opustil a pře-
nechal Aloisovi. Tato první Aloisova 
láska však neskončila šťastně: když 
žádal o  její ruku, byl rodiči Josefíny 
odmítnut. Nechtěli totiž, aby se Jo-
sefína jakožto evangelička provdala 
za katolíka a  navíc učitele, protože 
by kvůli sňatku musela přestoupit na 
katolickou víru. Alois se později v Di-
vákách oženil s  Marií Bezděkovou 
z Kobylí a měli spolu syna Karla (ten 
zahynul v roce 1944).

Alois Mrštík všechny své bratry 
přežil, zemřel 24. února 1925 v Brně, 
je pochovaný v Divákách.

MUDr. Norbert Mrštík (* 3. 6. 
1867 v  Jimramově, + 18. 2. 1905 
v Brně)

Nejmladší z  bratrů Mrštíkových 
a  miláček rodiny. Obecnou školu 
vychodil v Ostrovačicích a po gym-
náziu studoval lékařskou fakultu. 
Při svých studiích v  Praze si přivy-
dělával překlady z  polštiny a  rušti-
ny a této činnosti se věnoval víc než 
studiím, proto studium dokončil až 
po 14 letech. Jako zámecký a obvod-

ní lékař působil ve Višňové u  Mo-
ravského Krumlova a  později v  ne-
mocnici U sv. Anny v Brně. Byl také 
literárně činný jako publicista a pře-
kladatel. Literární historie jej zazna-
menala jako člověka, který odhalil, 
kdo se skrývá pod básnickým pseu-
donymem Petr Bezruč. Od mládí ho 
pronásledovala chronická nemoc 
ledvin, která nakonec ukončila jeho 
život v  únoru roku 1905 v  nedoži-
tých 38 letech. Je pochován v Brně.

PRÁCE NA BARVĚ

Jeseníky, obec Loučná nad Desnou a její okolí v le-
tech 1975 až 1986; s pokračováním ve Žďárských vrších 
- v okolí koníkovské myslivny, v letech 1987 až 1998

Motto:
Opožděný dosled spíše vede k cíli, 
unáhlený maří práci, vyčerpává síly…

Ve své praxi lesníka a  myslivce z  povolání jsem se 
občas dostal do situace, která k  nalezení postřelené 
spárkaté zvěře vyžadovala psa. Dodnes si dobře 
vzpomínám na ty případy, kdy jsem v zájmu úspěšného 
dokončení lovu musel narychlo navštívit několik 
majitelů loveckých psů a  pokorně škemrat o  jejich 
pomoc. Většinou se to neobešlo bez různých komplikací. 
Jednou nebyl přítomen majitel psa, v jiném případě byl 
pejsek zraněn a  nebylo možno ho ke zmíněné práci 
použít. Stalo se však i to, že nebyl k použití ani samotný 
vůdce čtyřnohého pomocníka.

 Nejkurióznější případ tohoto druhu jsem zažil 
krátce po svém nástupu k Lesnímu závodu v Loučné nad 
Desnou. Můj lovecký host postřelil na večerní čekané 

jelena. V zájmu bezchybného provedení dosledu bylo 
zapotřebí narychlo sehnat vhodného psa. Měli jsme 
v úmyslu nasadit ráno na stopu barváře. 

Nejsnáze byl pro nás dosažitelný bavorský barvář 
Bart, který měl v  té době pouze předběžné zkoušky 
tohoto plemene. Vlastnil ho Zdeněk D., který za oněch 
časů bydlel v  Koutech nad Desnou. Chovatel psa 
o  našem záměru předem nevěděl a  návštěvu kolegů 
v  zeleném už za svítání pochopitelně neočekával. 
Z  jeho domku jsme ho po ránu i  se psem doslova 
unesli a chvátali do lesa.  

Hned na počátku dosledu Zdeňkovi náhle zakručelo 
v břiše. Jeho útroby mu tím daly důrazně najevo svoje 
„přání, které se neodmítá…“. Rychle odnesl psa ze 
stopy a dosled přerušil. Z blízké houštiny se hned nato 
ozvalo lámání a v mezernaté mlazině se na pár vteřin 
objevila silueta postřeleného mladého šesteráka, která 
však vzápětí zmizela. 

Od této chvíle už jelena nezahlédl. Vůdce psa 
měl pochopitelně zájem v  dosledu pokračovat, jeho 
čtyřnohý pomocník však ztratil o stopu zájem. V další 
práci vystřídal bavoráka Barta jiný pes. Tentokrát to 
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byl hannoverský barvář. Ani jemu se však tento úkol 
nepovedlo dokončit.

Na Zdeňkovu omluvu musím dodat, že předchozího 
dne poněkud „přebral“, a tak ho zmíněného rána musela 
jeho manželka doslova tahat z  postele. Po nočním 
alkoholickém dýchánku byl dosud silně ovíněný. 

***
Podobných situací, kdy jsem byl odkázán na milost 

a  nemilost majitelů psů, kteří by se v  naléhavých 
případech hodili k   dosledování postřelené spárkaté, 
jsem tu zažil samozřejmě více. U  zdejšího lesního 
závodu jsem se s nimi bohužel setkával i v dalších letech. 
Bylo to pro mne poučením, ale vůči loučenskému 
„načalstvu“ jsem byl v tomto směru nadále bezbranný. 
Volné hájenky zde v té době zkrátka nebyly a o výstavbě 
nových se neuvažovalo. Pro „paneláčníka“ toužícího 
věnovat se chovu loveckých psů to byla neradostná 
perspektiva…

Na vysvětlenou zde musím dodat, že bydlení 
v paneláku je sice pro celou řadu lidí pohodlné a může 
jim vyhovovat. Pro ubytování lesáků, sloužících ve 
venkovním provozu, to však není právě to nejšťastnější 
řešení. Neumožňuje jim kupříkladu chovat ani drobné 
hospodářské zvířectvo, natož držet loveckého psa… 

Po zralé úvaze jsem proto v dalších letech usiloval 
o získání odpovídajícího pracovního místa s bydlením 
v  rodinném domku, bohužel bezvýsledně. To však 
víceméně znamenalo, že se budu muset s  loučenským 
lesním závodem rozloučit. 

Obývat  samostatně stojící objekt se pro mne po 
letech strávených v panelovém domě pochopitelně stalo 
prioritou. Kromě toho jsem vždycky upřednostňoval 
provozování myslivosti v  honitbách se spárkatou, 
nejraději s vysokou. Proto jsem se už před absolvováním 
lesnické fakulty snažil o  získání pracovního místa 
v  honitbě s  jelení zvěří. Vysoké bylo u  loučenského 
závodu opravdu dost. Její skutečné stavy byly ve zdejší 
přezvěřené režijní honitbě po léta zatajovány. Nebýt 
problémů spojených s bydlením v „králíkárně“, zřejmě 
bych svoje dosavadní působiště nikdy neopustil… 

***
Moje téměř jedenáctiletá služba v  loučenském 

regionu se chýlila ke konci. Nevzdal jsem se svých 
nároků na ubytování, které by splňovalo moje 
požadavky související s  chovem psů, a  hledal jsem 
dále, v  jiných oblastech našeho státu. Nakonec jsem 
nové pracovní místo našel. A  světe div se, dávalo 
mi možnost setkávat se zde i  s  jeleny. Konkrétně šlo 
o  poetické prostředí Českomoravské vrchoviny, kde 
byla vysoká zvěř rovněž doma. Nebylo jí tu sice tolik, 
jako v kraji pod Pradědem, ale stačilo to.  Musel jsem si 
také ujasnit, kterou rasu psa pro výkon práva myslivosti 
ve změněných podmínkách upřednostním. Šlo o výběr 
čtyřnohého pomocníka takového plemene, které by se 
pro dané prostředí hodilo nejlépe.

Po letech strávených v  paneláku mělo jít konečně 
o  mého vlastního psa. Současně se svým posláním 
měl představovat začátek mé vytoužené cesty v oboru 
myslivecké kynologie, které jsem se chtěl do budoucna 
věnovat.   

 Popravdě řečeno, měl jsem před sebou nelehký 
úkol. V  novém pracovním kolektivu šlo o  to, abych 
nepřišel o  svoji prestiž. Nemohl jsem ztratit tvář, 
během výcviku couvnout a své plány v půli cesty vzdát. 
O  náročnosti přípravy psa pro tuto práci jsem totiž 
už něco věděl… Během uplynulých let jsem se stihl 
seznámit s tím, jak se zakládá umělá stopa pro výcvik 
barváře za pomoci dřeváků. Na samostatnou přípravu 
tohoto specializovaného plemene jsem si však dosud 
netroufal. 

Především mi šlo o to, abych se v případě nutnosti 
dosledu stal nezávislým na cizí pomoci. Bylo mi jasné, 
že základem úspěšného výcviku je u  každého psa 
bezchybné zvládnutí cviků poslušnosti. Teprve tehdy, 
ovládneme-li spolehlivě svého čtyřnohého pomocníka 
po této stránce, můžeme na těchto základech stavět. 
Nakonec jsem se rozhodl pro získání loveckého psa 
menší rasy, který by práci na barvě dobře zastal. Vyhrál 
to zástupce plemene drsnosrstých jezevčíků. Psík 
s vynikajícím nosem mi byl doporučen ještě v okrese 
Šumperk. Bylo to na základě výborných výsledků 
práce obou jeho rodičů na pobarvené stopě postřelené 
spárkaté zvěře. Vsadil jsem na toto doporučení a udělal 
jsem dobře.

Co však čert nechtěl… Krátce před vyzvednutím 
štěněte jsem měl autonehodu a  doslova utekl 
hrobníkovi z  lopaty. Následoval můj několikadenní 
pobyt v  nemocnici a  následně šestitýdenní pracovní 
neschopnost. Tím se pochopitelně o tuto dobu opozdil 
můj nástup na budoucí působiště, kterým mělo 
být polesí Koníkov na Českomoravské vrchovině. 
Současně s tím jsem musel posunout i termín odebrání 
psíka. Jeho chovatel si nechal novou situaci, která 
vznikla mým úrazem při dopravní nehodě, vysvětlit. 
Poté, co jsem ho telefonicky ubezpečil, že mu jeho 
zvýšené náklady na krmení rád uhradím, dohodli jsme 
nový termín převzetí tohoto chlupatého zázraku. Vše 
proběhlo k  oboustranné spokojenosti a  já si v  den 
stěhování odvážel na Vysočinu i Daga, jak jsem nového 
člena naší domácnosti pojmenoval. 

***
Svoje mimořádné čichové schopnosti prokázal 

už dávno před zkouškami. Na počátku první zimy 
strávené v  koníkovské myslivně pro mne zvečera 
přiběhl soused Láďa z  hájenky odnaproti. Ať prý jdu 
rychle s ním a vezmu s sebou Daga. Ve světle baterky 
jsem pak se psem ohledal „nepravý nástřel“, jak musím 
nazvat místo, kde ještě před chvilkou ležela sražená 
zvěř. Bylo to naproti naší myslivně. Srnčí zvěř tu už za 
šera pravidelně sbírala plody několika silných kaštanů 
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lemujících širší asfaltku. Soused si z okna povšiml střetu 
auta se zvěří a  hned se běžel na místo kolize podívat. 
Vozidlo už bylo pryč. Stihl zahlédnout pouze srnu, která 
chvilinku ležela na okraji louky. Už záhy se však zvedla 
a s obtížemi zatáhla do lesa.

Nasadil jsem psíka na místo, kde po střetu s  autem 
několik minut ležela. Jezevčík, uvázaný na dlouhém 
barvářském řemeni, nás zanedlouho bezchybně dovedl 
ke sražené srně. Nebyla schopna pohybu, takže jí kolega 
musel dát záraz.

Během práce na povrchu dovedl Dag skvěle uplatnit 
svůj jemný nos. Kromě toho brzy prokázal i mimořádnou 
ostrost, a to nejen na škodnou. Stalo se to opět v zimě, kdy 
jsme s kolegou Láďou sestupovali po lesní cestě k lokalitě 
Ječmeniska. Bylo to v  pracovní době, šli jsme tehdy na 
kontrolu pracoviště. Cestou jsme se zastavili u  malého 
krmelečku pro srnčí a  tady nás čekalo překvapení. 
Můj pes, který mne do té doby klidně doprovázel, 
pojednou razantním způsobem vyrazil vpřed. Než jsme 
se zorientovali, co se děje, už držel pod krkem srnu. 
Stála v  blízkosti krmelce zesláblá průjmem a  doplatila 
na to. Než jsme se nadáli, můj čtyřnohý pomocník ji 
strhl a  zadávil… Láďa se na mne překvapeně podíval 
a  s  nepředstíraným údivem pravil: „Člověče, to bych do 
něj neřek´, že je tak vostrej…“

***
Zde musím alespoň stručně charakterizovat prostředí, 

které se nám v roce 1986 stalo novým domovem. Byla to 
převratná změna. Nastoupil jsem tu už v prvních dnech 
června. Vzhledem ke školní docházce obou našich dětí 
mne však kompletní rodina následovala až počátkem 
července. Čekala tu na nás čerstvě zrekonstruovaná 
myslivna, pocházející z r. 1909. Všechny moje požadavky 
stran bydlení splňovala, a  nejen to. Zároveň mi díky 
svému hospodářskému zázemí poskytla možnost chovu 
hospodářského zvířectva, včetně několika ovcí a prasete.

Stála v blízkosti lesa a přitom u hlavní silnice spojující 
Nové Město na Moravě s městysem Jimramov. Autobusová 
zastávka byla od fořtovny vzdušnou čarou vzdálena jen 
něco málo přes padesát metrů a  práh kanceláře polesí 
byl devatenáct kroků od vchodu do myslivny. Ne dvacet, 
opravdu rovných devatenáct.

Hned pod „revírem“, jak tu byli starousedlíci zvyklí 
nazývat budovu fořtovny, byla rozlehlá louka o  výměře 
asi tří hektarů. Vládl tady celodenní klid a  vzhledem 
k nízkému provozu na zmíněné silnici se na ní už každého 
odpoledne popásala srnčí zvěř. S příchodem večera sem 
vytahovala vysoká a v noci divoká prasata…

Už při první návštěvě svého nového působiště se 
u  mne dostavil pocit, že jsem se nějakým zázrakem 
pojednou ocitl v pohádce. Ano, doslova v bajce, protože 
ani při své bujné fantazii bych si tak ideální místo 
k lesáckému životu sám představit nedokázal… Protože 
jsem tu žil od počátku června asi měsíc zcela sám, mohl 
jsem si výjimečnost tohoto místa plně vychutnat. 

***

Záhy jsem si povšiml, že rozlehlá louka vybíhá 
nepatrným kouskem plochy směrem k  západu. Svým 
tvarem mohla tato ploška připomínat vyplazený jazyk. 
Od svého širšího okraje, který navazoval na velkou 
louku, až po svůj nejvzdálenější výběžek měřila na délku 
asi padesát metrů. Ve svém nejširším místě, takříkajíc 
u  „kořene jazyka“, byla široká přibližně třicet metrů, 
v nejužším sotva polovinu této vzdálenosti. Ze tří stran 

byl zmíněný útvar obklopen lesem. Už tehdy mne 
napadlo, že toto místo se samo nabízí k tomu, aby se mi 
stalo vysněným mysliveckým areálem. A vskutku tomu 
tak bylo…

Při senoseči sem traktor se sekačkou nezajížděl, 
tento výběžek louky se nesekl a časem na něm vyrostlo 
všelijaké býlí. Jak už to v  takových případech bývá, 
byl pro zvěř doslova magnetem… Rozhodl jsem se, že 
u této loučky musím mít časem k dispozici krytý posed, 
takzvanou kazatelnu. Ta pro mne měla být jakousi 
noční trucovnou. Jednak mi měla umožnit noční lovy 
a současně dovolit, abych si tu alespoň na několik hodin 
odpočal od rodiny. Zbývalo domyslet, kam ji umístit 
a jak situovat vzhledem ke směru převládajícího větru.

Dalším hlediskem byl můj logický požadavek, aby 
tato myslivecká stavba splývala se stěnou lesa. Měla dle 
možnosti pokud možno nepůsobit na své okolí rušivě 
a  současně mi umožňovat přístup, který by nebudil 
pozornost. Smrkovou kmenovinou k  ní vedla od 
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myslivny pěšinka vytrasovaná se zřetelem na to, abych 
svým příchodem nerušil zvěř a  současně nezavětřil 
prostor, odkud se dalo očekávat, že bude na loučku 
vytahovat.

Projektování kazatelny, jak do výběru místa, tak 
i  vlastního provedení, proběhlo v  úzké spolupráci 
s mým tehdejším kolegou Pavlem Mrkosem, zkušeným 
myslivcem a kynologem. V oboru nauky o psech jsem se 
stal jeho žákem a rozhodně jsem neprohloupil…

On i  jeho otec Ladislav mi nikdy neodepřeli 
praktickou radu týkající se výcviku loveckých psů.

O Pavlovu otci můžeme bez uzardění říci, že patřil 
k  nestorům myslivecké kynologie na Žďársku. Mnohé 
ze svých praktických znalostí a zkušeností předal svému 
synovi, který se později stal mým kolegou. 

Od něho vím, že před započetím každého dosledu 
je rozhodující, abychom postřelené zvěři vždy dopřáli 
dostatek času k  tomu, aby v  klidu zalehla a  následně 
zhasla. Lovecká kynologie a  praktické provádění 
myslivosti byly tím, co nás před lety sblížilo a  co 
způsobilo, že naše přátelství trvá již neskutečných 
třiatřicet let…

***
Ještě ve fázi, která předcházela počátku budování 

mého mysliveckého areálu včetně stavby kazatelny, 
jsem se od svých kolegů snažil získat maximum 
informací, protože ty mají vždycky cenu zlata. Kromě 
kolegy Pavla se však nenašel nikdo, kdo by byl 
schopen mi poradit. Na základě jeho doporučení tu 
vyrostl vysoký krytý posed splňující dříve uvedené 
požadavky.   

Areál jsem doplnil výstavbou nevelké ohrádky 
vyrobené ze slabších smrkových kmínků. Byla od 
kazatelny vzdálena asi dvě desítky metrů a  liškám 
znemožňovala roztahání větších mršin po okolí. 

Ve skupince borovic, která mi poněkud bránila ve 
výhledu levou střílnou na západní okraj louky, jsem 
přistoupil k vyvětvování nastojato. Pomohlo částečné 
proředění jejich korun ruční pilkou, zbytek zvládla 
moje broková kozlice.

Nejzazší výběžek podmáčené loučky, který bychom 
mohli nazvat „špičkou“ dříve citovaného „vyplazeného 
jazyka“, mi posloužil jako vnadiště. Divočáci se tu 

cítili bezpečně a čas od času sem vystupovali z blízké 
houštiny jako herci na divadelní jeviště.

Postačilo, abych za soumraku vyšel z  myslivny 
zadním vchodem na uzavřený dvůr. Poté bylo nutno 
projít kolem stáje, vyjít ze dvora zadními vraty a už jsem 
byl na okraji lesa. Odtud pak vedl porostem nenápadný 
chodníček, končící u žebříku vysněné kazatelny. 

Pěšinka, kterou jsem si vytvořil ve smrkové kmenovině, 
šikovně využívala terénních tvarů. Místy na své trase 
klesala do mělkého žlíbku, jinde se zas oproti svému 
okolí nepatrně zvedala. Nežli se dostala ke svému cíli, 
několikrát se malinko zaklikatila.

Jakmile jsem došel k  masivnímu žebříku krytého 
posedu, zůstal jsem u  jeho paty po několik minut bez 
hlesu stát. Nechal jsem tu na sebe působit všechny 
vlivy okolního prostředí. Nebránil jsem se okouzlení 
jedinečnou magií měsíční noci a současně při tom vnímal 
všechny její tajuplné zvuky. Ze železniční stanice v Novém 
Městě na Moravě, vzdálené necelých šest kilometrů, sem 
v  nočním tichu občas dolehl zvuk klepnutí kladívka, 
kterým příslušný vozmistr kontroloval funkčnost brzd 
jednotlivých vagonů.  

Od kazatelny k myslivně to bylo vzdušnou čarou asi 
jedno sto šedesát metrů, pěšky ještě o  čtyřicet metrů 
dále. Musím podotknout, že každá návštěva tohoto místa 
mi byla obřadem, při němž bylo zapotřebí dodržovat 
pevná pravidla. Nic se přitom nesmělo uspěchat. Sotva 
jsem vstoupil do porostu, zkontroloval jsem si pomocí 
nasliněného ukazováčku směr větru. 

Nic jsem nesměl podcenit, protože nevyzpytatelní 
divočáci dokážou myslivce vždycky něčím překvapit. 
Jednou zareagují bezhlavým útěkem na nepatrný zvuk 
přicházející od kazatelny, jindy zas mohou být neteční 
k  daleko výraznějším podnětům. Prasata na vnadišti, 
soustředěná na konzumaci krmiva, se někdy mohou 
chovat zcela neočekávaně. Jednou mi menší tlupa 
štětináčů za úplňku dovolila, abych se k nim po otevřené 
zasněžené louce přiblížil na pouhých pár desítek 
kroků. Přišel jsem k  nim tenkrát otevřeným a  dobře 
osvětleným terénem beze zbraně, když jsem se vracel ze 
stavební brigády u kamaráda. Plocha rozsáhlé louky byla 
přitom jako na objednávku dokonale zalita měsíčním 
světlem. Mohlo být asi půl hodiny po půlnoci, když 
odskočila do houštiny až po mém zachrochtání. 

Krmeliště však nenavštěvovali pouze divočáci, kteří 
v  této oblasti výrazně převažovali. Často sem zavítala 
i  vysoká. Hlad je nejlepší kuchař a  toto pořekadlo platí 
nejen pro nás, dvounohé tvory. V  té době, kdy byl na 
polesí Koníkov vcelku početný stav vysoké, sem tato 
královská zvěř zavítala poměrně často, a  to z  různých 
stran. Někdy opatrně vytahovala na velkou louku 
z olšinky, lemující západní okraj rozsáhlé travní plochy, 
jindy jsem mohl její příchod dobře sledovat poměrně 
dlouho. Bylo to v  případech, kdy její tlupa vystoupila 
z kmenoviny lemující státní silnici a blížila se ze směru 
od východu, tedy od obce Lísek. 
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Za jasných měsíčních nocí jsem si mohl dobrým 
triedrem pohodlně prohlédnout každý kus vysoké křížící 
asfaltku vedoucí od Jimramova do Nového Města na 
Moravě. Než tato zvěř dorazila k chutným bramborovým 
slupkám předkládaným na krmelišti, musela překonat 
velkou vzdálenost. Celá skupinka většinou holé zvěře 
potřebovala nejdříve urazit po přehledné rozlehlé louce 
zalité měsíčním světlem vzdálenost něco málo přes dvě 
stě metrů.

Hodně pěkných zážitků jsem tu měl i  s  divočáky. 
Někdy se mi tu v průběhu noční čekané stihly vystřídat 
na vnadišti i dvě tlupy černé zvěře. Od chvíle, kdy její 
členové začali na krmelišti hodovat, zapomněli na 
veškerou opatrnost.

V  té době jsem už měl na své kulobrokové kozlici 
namontovaný puškohled se svítícím  bodem v průsečíku 
nitkového kříže. To mi umožňovalo plnit různé 
nestandardní objednávky mých spoluzaměstnanců 
znějící kupříkladu na „prase na svatbu“ a podobně. Moje 
zbraň byla spolehlivá a  zasáhnout hodujícího divočáka 
z  nepříliš velké vzdálenosti na kořen slechu nebyl pro 
mne problém. Zasažený diviak obvykle zůstal v  ohni. 
Jeho zvěřina nebyla kulí zbytečně rozbitá a po následném 
vyvržení zůstala čistá jako od řezníka… 

Pokud bylo málo sněhu, šikovným manévrem jsem 
kořist z boku nasunul na stavební, tzv. bantamové kolečko 
s nafukovacím kolem. Pak už následoval bezproblémový 
transport úlovku  do osvětleného dvora myslivny, kde 
jsem ho vyvrhl. Při vyšší sněhové pokrývce jsem použil 
dětské plastové boby. Ulovené prase jsem na ně nakulil 
rovněž z  boční strany a  tento dopravní prostředek pak 
klouzal po sněhu s kořistí až do cíle.

***
Popsaná velká louka s  kazatelnou se dala vcelku 

snadno přehlédnout z  okna naší kuchyně. Směřovalo 
k  jihu, tedy k Novému Městu na Moravě, takže jsem si 
mohl přímo odsud spočítat počet kusů srnčí i  vysoké 
zvěře, která sem vycházela na pastvu už za pozdního 
odpoledne.

Po večerech jsem na ní procvičoval svého čtyřnohého 
tvrdohlavého žáka, drsnosrstého jezevčíka Daga. Pokud 
nepršelo, pak se vždy před setměním na půl hodiny 
proměnila v kynologické cvičiště. 

 Nejdříve jsem svého psíka nechal, aby se na louce 
řádně proběhl. Teprve až se po pobytu v  kotci volným 
pobíháním poněkud unavil a přitom pochopitelně také 
vyprázdnil, mohli jsme přistoupit k vlastnímu výcviku. 
Můj pejsek byl paličatý neposlucha, ostatně jako všichni 
jezevčíci, ale dílo se nakonec podařilo a já měl konečně 
jakous takous jistotu, že cviky poslušnosti zvládl.

Následovaly zájezdy k umělé noře v Rovečném a po 
úspěšném absolvování zkoušek v norování nastal čas pro 
jeho přípravu na barvářské zkoušky malých plemen.

Můj zkušenější kolega Pavel mi s  výcvikem „drsňáka“ 
kdykoli ochotně poradil. Od něho jsem pochytil 
spoustu různých praktických moudrostí, které se týkaly 

kupříkladu přípravy  hovězí krve. Ta měla být použita 
k  založení umělé pobarvené stopy. Kvůli potřebné 
tekutině jsem na svém motocyklu zajížděl na jatka do 
Žďáru nad Sázavou. Tady jsem si čerstvou krev krávy, 
získanou za lahvinku rumu, vždy osobně promíchal 
s  přídavkem kuchyňské soli, aby se nekazila. Navíc 
jsem k ní přidával i kyselinu citronovou, abych zabránil 
jejímu srážení. Celou dávku zmíněné tekutiny jsem 
přechovával doma v chladničce. 

Pokud jsem chtěl založit uměle pobarvenou stopu, 
posloužila mi k  tomu především cestovní kojenecká 
láhev z tlustého skla, opatřená dudlíkem. Tu jsem vždy 
vložil do jakéhosi oka ze silnějšího hliníkového drátu, 
které bylo upevněno na konci asi dvoumetrové tyče. 
Pokaždé jsem při tom procházel mýtním porostem 
po větru. Cestou jsem zmíněné bidlo držel ve své 
levici a  v  dostatečných odstupech vždy ukápl malé 
množství barvy na kámen nebo kořenový náběh, kam 
jsem během tohoto úkonu dobře viděl. Trasu jsem si 
při tom pro svoji kontrolu značil na stojících kmenech 
stromů ležatými kříži ve výši očí. K tomu mi vždy dobře 
posloužila mastná průmyslová křída.

Stáří uměle pobarvené stopy jsem postupně 
prodlužoval, protože na zkouškách nás čekala trasa 
stará nejméně dvanáct hodin. Poctivá příprava se mi 
nakonec vyplatila a já si po vyhlášení výsledků odvážel 
do koníkovské myslivny vítěze barvářských zkoušek 
malých plemen. 

***
Každá noční čekaná v  mé vyvýšené strážní budce 

začínala jakýmsi rituálem. Na jeho počátku bylo moje 
ztišení, kdy jsem bezprostředně po příchodu zůstal 
u paty masivního žebříku po několik minut bez hnutí 
stát. V  tichém očekávání následného dobrodružství 
jsem se pak snažil o  postupné splynutí s  okolním 
prostředím mlčenlivé přírody. 

Tento tradiční úvod předcházel každé zimní čekané 
a  k  mým nočním lovům neodmyslitelně patřil. Šlo 
o  jakousi předehru k  hodinám nikým nerušeného 
rozjímání, které mi tu měly být v  nadcházející části 
noci dopřány… Na podlaze uzavřeného přístřešku 
ležel zbytek koberce, který moje žena chtěla původně 
vyhodit, takže jsem se tu hned na počátku noční hlídky 
pokaždé přezouval.

Jedinečný areál snů, kterému kazatelna vévodila, 
jsem si uchoval v  paměti natrvalo. Samotnou stavbu 
jsem si za dlouhou dobu její existence dokázal do značné 
míry oblíbit. Po více než dvaceti letech, které uplynuly 
od mého rozloučení s Vysočinou, jsem se k ní ve svých 
vzpomínkách často vracíval. Jeden z mých přátel, který 
nedaleko odtud chalupaří, mne čas od času zásoboval 
snímky a  informacemi o  tom, jak to v  mém bývalém 
působišti a zejména v okolí kazatelny v současné době 
vypadá. 

Na svém místě stála neskutečných dvaatřicet 
let. Vlivem náhlého poryvu větru však prvního 
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Poprvé v desetileté historii ankety Ev-
ropský strom roku putuje prvenství do 
České republiky. Evropským stromem 
roku se totiž v  letošním roce stala chu-
dobínská borovice stojící na břehu Vír-
ské přehrady v Kraji Vysočina.

Se ziskem 47 226 hlasů z  celé Evro-
py zvítězila v  letošním ročníku ankety 
o nejhezčí strom kontinentu chudobín-
ská borovice z Českomoravské vysočiny. 
To bude mít i konkrétní dopad na tamní 
okolí. Místní obyvatelé se totiž zaváza-
li, že ve svém mikroregionu Bystřicko, 
konkrétně v  okolí Vírské přehrady, vy-
sázejí stejný počet stromů, kolik jejich 
borovice získá hlasů.

červencového dne r. 2019 spadla. Na svém místě stála 
prakticky neporušena od července 1987. Neblahá zpráva 
mne hodně zasáhla. Protože jsem si tento neživý objekt 
stihl za dobu jeho existence do velké míry zosobnit 
a zamilovat, byla pro mne tato informace něčím, co by 
mi mohlo připomínat nějakou hodně smutnou událost. 

Inu, byla pro mne tím, čím je maják pro svého strážce, 
a já měl toto místo doopravdy rád…

***
Stará myslivecká moudrost, kterou obsahuje motto 

této povídky, naznačuje, že zbrklost vůdce psa během 
provádění dosledu se nevyplácí. 

Anketu o nejkrásnější evropský strom 
vyhrála borovice z Česka

Naopak ukázněnost a  rozvážnost myslivce, která 
se automaticky přenáší také na jeho  čtyřnohého 
pomocníka, vedeného na řemeni, nám může 
i  v  komplikovaných případech dát naději na úspěšné 
zakončení lovu. Obecně platí, že všichni živí tvorové 
potřebují k  odchodu ze života především klid a  to 
bezpochyby platí i o naší lovné zvěři. 

Ti z  nás, kteří budou zmíněné staré pravidlo 
respektovat, se v průběhu dosledu zvěře vyhnou mnoha 
zbytečným nepříjemnostem a zklamáním…

Pavel 
Sztwiertnia

Druhé místo v anketě získal jinan z Daruvaru z Chorvatska s 28 060 hlasy a na třetí pozici se umístil osamělý topol 
z Kalmycké republiky v Rusku. Pro něj hlasovalo dohromady 27 411 lidí. Celkem se v anketě sešlo na 285 174 hlasů z celé 
Evropy.

„Účast v  anketě Evropský strom 
roku 2020 nám přinesla ohromné 
množství příjemných zážitků. Tím 
prvním z nich byla příležitost zúčastnit 
se tohoto prestižního klání, ve kterém 
bylo veřejnosti představeno šestnáct 
nádherných stromů se zajímavými pří-
běhy. Dalším krásným zážitkem byl sa-
motný průběh ankety, zájem ohromné 
spousty lidí o hlasování i o další aktivi-
ty. Tímto děkujeme Nadaci Partnerství 
za deset let úspěšné práce na poli po-
pularizace ekologického vzdělávání,“ 

shrnuje pocity z klání starosta Víru La-
dislav Stalmach, který spolu s dalšími 
strom do soutěže přihlásil.

Chudobínská borovice nepatří 
mezi soutěžícími zdaleka mezi nej-
starší. Se svými 350 lety působila mezi 
500letými, a dokonce i tisíci i víceletý-
mi kmety jako učiněná mladice. Ani 
v  rozložitosti se většině soutěžících 
stromů nemůže rovnat.

Veřejnost tak mohla oslovit přede-
vším svým příběhem a tím, co symbo-
lizuje. Strom roste na skalnatém výběž-

ku levého břehu Vírské přehrady. Své 
jméno nese po zatopené obci Chudo-
bín, která byla obětována ve prospěch 
výstavby vodní nádrže.

Podle pověsti tradované mezi oby-
vateli zaniklé vesnice hraje u borovice 
za noci čert na housle. To místní nej-
spíš poslouchali silné větry vanoucí 
svrateckým údolím. Borovice je nejen 
významným orientačním bodem, ale 
i  působivým důkazem vysoké odol-
nosti vůči rozmarům klimatu i půso-
bení člověka.
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Velikonoce 2020  
O Velikonocích si křesťané připomínají ukřižování Ježíše 

Krista a  jeho následné zmrtvýchvstání. Z  tohoto pohledu 
jsou právě Velikonoce nejdůležitější křesťanským svátkem. 
Z liturgického hlediska jsou důležitější než Vánoce.

Pro všechny jsou pak Velikonoce také prvním jarním 
svátkem, a ne nadarmo se jim říká svátky jara.

V  Česku (a  stejně tak na Slovensku) je svátkem nejen 
Velikonoční pondělí, ale i  Velký pátek, díky tomu jsou 
Velikonoce jedním z nejdelších svátků během roku (hned po 
Vánocích) a můžete se každé jaro těšit na zaručené 4 dny volna.

V roce 2020 pak Velikonoce slavíme od pátku 10. dubna 
do pondělí 13. dubna. 

I když  je letos  kvůli koronavirové epidemii všechno jinak, 
přesto si připomeňme základní údaje o těchto svátcích.

Jak se stanovuje termín Velikonoc?
 Velikonoce a velikonoční svátky mají pohyblivý termín, 

a proto se špatně pamatuje, kdy přesně Velikonoce jsou.  
Datum velikonočních svátků se určuje podle data první 

neděle po prvním  úplňku po jarní rovnodennosti. Jarní 
rovnodennost připadá na 20. až 21. března, v  závislosti na 
pohybu Měsíce pak velikonoční čas přijde v  následujících 
týdnech.  Nejdříve mohou Velikonoce být 22. března, 
nejpozději pak 25. dubna. Tradičně tak Velikonoce připadají 

na březnový nebo dubnový 
měsíc, tedy na první jarní 
měsíce. Proto se jim taky 
přezdívá  svátky jara. 
Přičemž ale nikdy není 
jisté, jestli jaro už během 
Velikonoc bude v  plném 
rozpuku, nebo naopak 
bude kolem nás ještě sníh.

 Volno na Velký pátek
V Česku nepatřil Velký pátek tradičně mezi státní svátky, 

to změnil až zákon z roku 2016, kdy byl velikonoční pátek 
zařazen mezi tzv. ostatní svátky. Na Slovensku a v Německu 
je tento den také svátkem, v  Polsku a  Rakousku tento den 
mezi svátky zatím nepatří.

Je to částečně dáno tím, že v  katolických zemích se 
mnohem více slaví vzkříšení Ježíše Krista, tedy Velikonoční 
neděle. Zatímco v protestantských zemích je stejně důležitým 
i den ukřižování, tedy pátek. Tradičně tak Velký pátek patří 
mezi státní svátky spíše směrem na západ a na sever od České 
republiky. Slaví se v  Německu a  ve Skandinávii. V  Česku 
byl tento svátek zaveden až v nedávné době, stejně jako na 
Slovensku.

Pravoslavné Velikonoce jsou oproti těm klasickým 
opožděny. Zpravidla o  týden, ale někdy i  více. Termín 
letošních pravoslavných Velikonoc tak připadá na neděli 19. 
dubna 2020.

Jak vychází masopust, Popeleční středa a velikonoční dny v roce 2020

období masopustu do 25. února  
Popeleční středa 26. února konec masopustu a začátek půstu
Květná neděle 5. dubna začíná svatý týden, příjezd Ježíše do Jeruzaléma
Modré pondělí 6. dubna nenáboženský tradiční název
Žluté úterý 7. dubna nenáboženský tradiční název
Škaredá středa 8. dubna připomínka Popeleční středy
Zelený čtvrtek 9. dubna památka Večeře Páně
Velký pátek 10. dubna Umučení Páně
Bílá sobota 11. dubna pohřbení Ježíše
Boží hod velikonoční 12. dubna jeho vzkříšení
Červené pondělí 13. dubna pomlázka (nenáboženská tradice)
Bílá neděle 19. dubna druhá velikonoční neděle

Celý pašijový týden vděčí za své 
pojmenování pašijím – biblickým 
vyprávěním o  utrpení Krista, které 
sepisovali Ježíšovi apoštolové. Nejčastěji 
se čtou pašije svatého Marka, podle 
kterých se také provozovaly lidové 
pašijové hry, jejichž tradice opět ožívá. 
Také v  tyto dny lidé dodržovali určité 
zvyky:

Květná neděle - tuto neděli se 
světí kočičky a  vrbové proutky se 
slovy: "Květná neděle spojuje Kristův 
královský triumf a  oslavu jeho utrpení 

vjedno. Obojí je ve velikonočním 
tajemství vzájemně propojeno." To na 
památku slavného vjezdu Ježíška Krista 
do Jeruzaléma na oslátku, kdy mu 
lidé na cestu házeli useknuté ratolesti 
stromů. Právě z  toho důvodu se světí 
kočičky. Nově posvěcené větvičky 
se vymění za staré, které se spálí. 
V  tento den by se nemělo nic péci, 
protože by se zapekl květ na stromech 
a  bylinách a  nebylo by žádné ovoce. 
Také se polykaly svěcené kočičky, které 
měly zabránit bolestem v  krku po 

celý rok. Oblékaly se nové šaty a  jiné 
se vyvěšovaly, aby v  nich člověk kvetl 
a  zelenými ratolestmi se vymetalo 
obydlí, aby zahynula veškerá neřest.
Modré pondělí – den, kdy se nesmí 
pracovat.  Podle tradice bylo v tento den 
lidem zakázáno vykonávat jakoukoliv 
práci. 

Na Žluté úterý (někdy také šedivé 
úterý) hospodyně vymetaly pavučiny.

Na Škaredou středu se 
v  domácnostech především uklízelo. 
Důsledný úklid měl vyhnat zlé duchy 
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z domu. Říkalo se jí proto také Sazometná 
nebo Smetná, protože se vymetaly saze 
z  komínů a  smýčily se domy. Název 
Škaredá je odvozen od toho, že v tento 
den Jidáš žaloval na Krista. Zároveň 
se traduje, že kdo se bude v  tento den 
mračit, zůstane mu to po celý rok. 
V  tento den lidé nosí do kostela 
polínko dřeva a dají je opálit na hranici. 
Doma z  něho nadělají loučky a  z  nich 
křížky, které o  Veliké neděli po obědě 
s  ratolestmi svěcenými na neděli 
květnou, zastrkají do rohů polí. Ten 
hospodář, který bude mít dříve zastrkané 
křížky, bude mít údajně časnější žně. 
Křížky s  ratolestmi zároveň také měly 
ochraňovat úrodu před krupobitím.
Na Zelený čtvrtek utichaly zvony – 
"odlétaly do Říma". Znovu se rozezněly 
až na Bílou sobotu při zpěvu Gloria. 
Proto ke svolání k bohoslužbám lidem 
sloužily jiné nástroje jako například 
různé řehtačky, klapačky, mlýnky 
a  trakářky. S  řehtačkou procházel 
vesnicí v  poledne a  večer zástup dětí, 
které odříkávaly říkanku, která končila 
zvoláním: "Cruciferum ďáblum." Na 
znamení, že Jidáš se už v  pekle smaží. 
V lidové tradici se například o Zeleném 
čtvrtku doporučovalo jíst pokrm ze 
zelených surovin. Nejdostupnějším 
zeleným pokrmem bylo na našem 
území především zelí. Přestože se 
jednalo o  pokrm chudých, bylo zelí 
zároveň vnímáno jako zdroj cenných 
látek. S  odkazem na církevní význam, 
přejatý z  židovského svátku pesach, 
během kterého se zelí také jí, mu byla 
přičítána ještě větší zdraví ochraňující 
síla. Dnes se ale na Zelený čtvrtek 
konzumuje spíš špenát, špenátová 
velikonoční nádivka nebo se pije 
čím dál tím oblíbenější zelené pivo.
Zelený čtvrtek byl dnem odpuštění. 
Rodiny se modlily a  všichni se omyli 
rosou, která bránila onemocnění šíje 
a  dalším nemocem. Lidé si neměli od 
druhých nic půjčovat a neměli se hádat 
- odměnou se jim budou všechny hádky 
vyhýbat a peníze si k nim cestu najdou 
samy. 

Na Velký pátek byl Ježíš Kristus 
odsouzen, ukřižován a pohřben. Podle 
evangelií zemřel na kříži ve tři hodiny 
odpoledne. Na památku jeho utrpení se 
přibližně v tento čas konají obřady, které 

mají tři části: bohoslužbu slova, uctívání 
kříže a přijímání. V mnohých kostelech 
se také koná pobožnost křížové cesty.
V  tento den se nesmělo prát v  potoce 
prádlo, protože by se prý namáčelo 
místo do vody do Kristovy krve, ale 
zvykem bylo plavit koně, aby byli 
zdraví a bujní. Nesmělo se orat, sít ani 
okopávat. Hospodáři se modlili za 
stromy, aby dávaly bohatou úrodu. Lidé 
vstávali před východem slunce a chodili 
se mýt do potoka, aby byli zdraví.
Velký pátek má v sobě mnoho tajuplného 
a  magického. V  Erbenově baladě ze 
sbírky Kytice se vypráví, že se na Velký 
pátek na několik hodin otvírají poklady 
země ve skalách, sklepeních a jeskyních. 
Pokud se někdo nechá bohatstvím 
okouzlit tak, že zapomene na čas, skála 
se zavře a nešťastník v ní zůstane na celý 
rok uvězněn.

O  Bílé sobotě se zvony vrátily 
z  Říma, kam odletěly na Zelený 
čtvrtek. Tento den se neslaví mše 
svatá a  další svátosti, kromě pomazání 
nemocných a  svátosti smíření.
Sobotní dopoledne se nese ve znamení 
smutku u Ježíšova hrobu. Večer a v noci 
pak nastávají oslavy Kristova vzkříšení. 
Bývalo zvykem světit ohně před vraty 
kostelů, každý si pak mohl odnést 
posvěcené přinesené polínko nebo žhavé 
uhlíky. Starý oheň se doma uhasil, popel 
odnesl na louky a pole, aby lépe rodily, 
a založil se nový oheň ze svěceného dřeva.
Pečte mazanec a  upleťte pomlázku.
Název Bílé soboty může být odvozen od 
bílého roucha novokřtěnců, kteří se tento 
den křtili při obřadech noční bohoslužby. 

Bílé roucho je znakem čistoty. Na Bílou 
sobotu se uklízelo, bílilo a připravovalo 
na Hod boží velikonoční. Připravovaly 
se obřadní i  sváteční pokrmy, pekly se 
mazance, velikonoční beránci. Pletly se 
pomlázky a zdobila velikonoční vajíčka.
Před východem slunce se děvčata 
umývala rosou, aby byla pěkně bílá 
a  nenaskákaly jim pihy. Také se před 
východem slunce vymetalo novým 
koštětem stavení, aby se v něm nedržel 
hmyz a stavební bylo čisté po celý rok. 
Skončením Bílé soboty také skončil 
dlouhotrvající půst.

Boží hod velikonoční - podle 
židovského kalendáře je neděle prvním 
dnem v  týdnu. A  právě tohoto dne za 
svítání vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Tím 
dovršil Boží stvořitelské a  vykupitelské 
dílo. Proto křesťané tento den nazvali 
Dnem Páně a  pravidelně se scházejí 
k  lámání chleba. Křesťané slaví návrat 
Krista a nastává období radosti. Na Boží 
hod byly svěceny i pokrmy, po období 
půstu obvykle střídmé a  netučné. 
Každá návštěva pak dostala kousek. 
Kus svěceného jídla se daroval také poli, 
zahradě a studni, aby byly úroda, voda 
a  dostatek ovoce. Neděle se nese ve 
znamení pobožností, radosti, pohody 
a klidu. 

Posledním dnem Velikonoc je 
Červené pondělí, u  nás od nepaměti 
spojené s  pomlázkou, koledováním 
a  říkankami koledníků. Na vesnicích 
se tradice udržuje ve větší míře, ale 
pomlázky, malovaná vajíčka a  zelené 
osení s  kuřátky patří k  symbolům 
jarních svátků i ve městech.
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