Jimramovský zpravodaj

2/2011

Zápis č. 2/2011
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice
v Jimramově

Schválení programu jednání
Zastupitelé projednali a schválili doplnění programu jednání o následující:
-Žádost o vyjádření k přeložce telefonního vedení O2
-Pověření k používání státního znaku
-Pronájem prostor v DPS
-Pronájem půdních prostor v budově radnice
-Žádost o dotaci „Sportoviště 2011 „
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Žádost o změnu ÚPD
4. Projednání rozpočtového opatření č. 1
5. Schválení hospodářského výsledku ZŠ
6. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
7. Žádost Mikroregionu Novoměstsko o příspěvek pro výjezdové stanoviště zdravotnické
záchranné služby
8. Žádost o vyjádření ke stavbě (přípojka ke stavbě) , přípojka NN Boháčová
9. Žádost o projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
týkající se stavby „Jimramov ČOV, úprava sítě pro navýšení“
10. Žádost o projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
týkající se stavby „Ubušín – přípojka NN, 3 RD“
11. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, přeložka STL
plynovodu
15-0-0
12. Různé

Žádost o změnu ÚPD
Zastupitelé projednali žádost občana o zařazení pozemku PK 469 v k.ú. Jimramov do ÚPD
(územně plánovací dokumentace). Nyní probíhá dokončení 1. změny
ÚPD (předpoklad
dokončení v 5/2011). Dle sdělení odboru regionálního rozvoje, územního plánování a
stavebního řádu v Novém Městě na Moravě není možné v současné době rozšiřovat
v územním plánu plochy určené k bytové výstavbě. Městys může požádat o rozšíření
pozemků určených k výstavbě až po částečném zastavění ploch určených územním plánem.
15-0-0

Projednání rozpočtového opatření č. 1
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 1/2011 týkající se následujících bodů:
Na straně příjmů:
-položku 3633-2132, plynovod pronájem, navýšit o 134.000,-Kč
-položku 3612-2132, nájem z bytů, navýšit o 107.000,-Kč
-položku 1511, daň z nemovitostí, navýšit o 220.000,-Kč
-položku 1211, daň DPH, navýšit o 115.000,-Kč
-položku 4116-13305, dotace DPS, navýšit o 80.000,-Kč
-nově doplnit položku 1345, poplatek z ubytovacích kapacit, 10.000,-Kč
- nově doplnit položku 4122, dotace sportoviště 2010, 12.000,-Kč
Celkové navýšení příjmů 678.000,-Kč.
Na straně výdajů:
- položku 5011, mzdy, vodovod, snížit o 1000,-Kč
-položku 5031, soc. pojištění, vodovod, snížit o 1000,-Kč
-položku 5032, zdravotní pojištění, vodovod snížit o 4.000,-Kč
-položku 5011, mzdy, ČOV navýšit o 52.000,-Kč
-položka 5031, sociální pojištění, ČOV , navýšit o 12.000,-Kč
-položku 5032, zdravotní pojištění, ČOV, navýšit o 2.000,-Kč
-položku 5011, mzdy, knihovna , navýšit o 1.000,-Kč
-položku 5031, sociální pojištění, knihovna , snížit o 1.000,-Kč
-položku 5032, zdravotní pojištění, knihovna , snížit o 7.000,-Kč
-položku 5011, mzdy kultura , snížit o 1.000,-Kč
-položku 5031, sociální pojištění, kultura, snížit o 1.000,-Kč
-položku 5032, zdravotní pojištění, kultura, snížit o 1.000,-Kč
-položku 3421, dětské hřiště, Ubušín, opravit na 40.000,-Kč
-položku 5011, mzdy, bytové hospodářství, navýšit o 9.000,-Kč
-položku 5031, sociální pojištění, byt. hospodářství, snížit o 1.000,-Kč
-položku 5032, zdravotní pojištění, bytové hospodářství, navýšit o 1.000,-Kč
-položku 5011, mzdy, zeleň, snížit o 61.000,-Kč
-položku 5031, sociální pojištění, zeleň , snížit o 20.000,-Kč
-položku 5032, zdravotní pojištění, zeleň, snížit o 4.000,-Kč
-položku 5011, mzdy, DPS, navýšit o 13.000,-Kč

-položku 5031, sociální pojištění, DPS, navýšit o 1.000,-Kč
-položku 5032, zdravotní pojištění, DPS, navýšit o 1.000,-Kč
-položku 5023, uvolnění zastupitelé, snížit o 18.000,-Kč
-položku 5023, neuvolnění zastupitelé, navýšit o 54.000,-Kč
-položku 5031, sociální pojištění, zastupitelé, snížit o 5.000,-Kč
-položku 5032, zdravotní pojištění, zastupitelé, navýšit o 1.000,-Kč
-položku 5163, peněžní služby-pojištění , navýšit o 40.000,-Kč
-položku 5011, mzdy, vnitřní správa, snížit o 23.000,-Kč
-položku 5031, sociální pojištění, vnitřní správa , snížit o 6.000,-Kč
-položku 5032, zdravotní pojištění, vnitřní správa, snížit o 2.000,-Kč
Splátka, úvěr KB- CAS, snížit o 28.000,-Kč
Hypotéka I – sokolovna 8 bytových jednotek, snížit o 5.000,-Kč
Celkové snížení výdajů o 18.000,-Kč
Celková úspora činí 696.000,-Kč.
Bylo doporučeno navýšit příspěvek ZŠ Jimramov o 100.000,-Kč pro rok 2011. Bude řešeno
v 2. polovině roku 2011.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 1/2011
15-0-0

Schválení hospodářského výsledku ZŠ
ZM projednalo a schválilo hospodářský výsledek ZŠ za rok 2010.
Hlavní činnost
+ 74 102,05 Kč
Doplňková činnost +113 291,04 Kč
15-0-0

Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
ZM rozhodlo o rozdělení hospodářského výsledku ZŠ roku 2010 ve výši 113 291,04 Kč
z doplňkové činnosti a 74 102,05 Kč z hlavní činnost takto:
1) Příděl do fondu odměn ve výši 95 000,-Kč
2) Příděl do rezervního fondu ve výši 92 393,09 Kč
15-0-0

Žádost Mikroregionu Novoměstsko o příspěvek pro výjezdové stanoviště
zdravotnické záchranné služby
Mikroregion Novoměstsko žádá o finanční příspěvek na nákup zdravotnické techniky (přístroj
pro srdeční masáž), který stojí cca 400.000,-Kč. Příspěvek dle počtu obyvatel by pro
Jimramov činil 24.300,9 Kč. Bylo navrženo žádosti nevyhovět.
13-0-2

Žádost o vyjádření ke stavbě (přípojka ke stavbě), přípojka NN Boháčová
ZM projednalo návrh smlouvy společnosti E.ON distribuce a.s., č. 4410293/001 o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. Jedná se o umístění nového
zemního kabelového vedení NN na pozemku p.č. 681/3 v k.ú. Ubušín. Věcné břemeno se
zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 1000,-Kč. ZM rozhodlo o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí.
15-0-0

Žádost o projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu týkající se stavby „Jimramov ČOV, úprava sítě pro navýšení“
ZM projednalo Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu „Jimramov ČOV,
úprava sítě pro navýšení“. Jedná se o umístění nového betonového sloupu na pozemku p.č. .
1092 v k.ú. Jimramov. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu
v celkové výši 2500,-Kč bez DPH. ZM rozhodlo o uzavření smlouvy.
15-0-0

Žádost o projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu týkající se stavby „Ubušín – přípojka NN, 3 RD“
ZM projednalo smlouvu č. 4409-386/001/11 o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu „Ubušín – přípojka NN, 3 RD“. Jedná se o umístění nového zemního kabelového
vedení NN přes pozemek p.č. 364/7 v k.ú. Ubušín. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za
jednorázovou úplatu v celkové výši 1000,-Kč bez DPH. ZM rozhodlo o uzavření této
smlouvy.
15-0-0

Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
přeložka STL plynovodu
ZM projednalo Smlouvu č. 2500616-1/1 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
stavbu plynárenského zařízení – přeložku STL plynovodu v rámci akce II/375 Jimramov –
most ev. č. 375-001 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytlačovacích bodů na
pozemku p.č. 847/1, p.č. 847/2, p.č. 811/3, p.č. 812/1 v k.ú. Trhonice. Úhrada za zřízení
věcného břemene činí 100,-Kč bez DPH.
ZM rozhodlo o uzavření smlouvy.
15-0-0

Žádost o vyjádření k přeložce telefonního vedení O2
ZM projednalo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu „II/375
Jimramov – most ev.č. 375-001“, v jejímž rámci dojde k umístění komunikačního vedení na
pozemku p.č. 1198/5,1246, 1248/5 v k.ú. Jimramov a p.č. 811/6, 813/1, 847/1, 813/17 v k.ú.
Trhonice. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to jednorázovou úhradou ve výši 700,-Kč .
ZM rozhodlo o uzavření této smlouvy.
15-0-0

Pověření k používání státního znaku
ZM pověřilo k používání státního znaku se stuhou při svatebních obřadech Mgr. Jaroslavu
Bartošovou a pana Pavla Kaláška.
15-0-0

Pronájem prostor v DPS
ZM rozhodlo o zveřejnění záměru o pronájmu nebytových prostor v nemovitosti Jimramov,
Náměstí Jana Karafiáta 27. Jedná se o místnost vlevo od vchodu o rozměrech 2,45 x 3,5 m.
15-0-0

Pronájem půdních prostor v budově radnice
ZM rozhodlo o zveřejnění záměru o pronájmu nebytových prostor v Jimramově, Náměstí Jana
Karafiáta 39. Jedná se o část podstřešního prostoru o maximálních rozměrech 1 x 1 x 1 m za
15-0-0
účelem umístění a provozování stanice mikrovlnného spojení.

Žádost o dotaci „Sportoviště 2011“
ZM rozhodlo o podání žádosti o dotaci „Sportoviště 2011“ na obnovení víceúčelového hřiště
na sokolovně. Jedná se o zřízení záchytné sítě 5 x 12 m, branku 3 x 2 m 2 ks, drobné
terénní úpravy. Celkové náklady 39 018,-Kč, požadovaná výše dotace 40 % tj. 15 600,-Kč.
15-0-0

Různé:
-

-

-

-

-

Kraj Vysočina přestává přispívat na některé autobusové linky. Jimramova se týká:
linka 680024 Jimramov- Polička , 19:35 - 19:42
linka 680030 Jimramov- Sněžné,
4:10 - 4:30
Sněžné- Jimramov, 21:35 - 22:00
linka 840307 Lísek – Jimramov,
4:05 - 4:21
Podána informace o vydání cenových map týkajících se nájmů bytů. V současné době
je zpracováno 10 % území. Postupně budou doplňovány další.
ZM rozhodlo o podání žádosti na úřad práce o uvolnění 4 pracovníků na veřejně
prospěšné práce. Příspěvek od ÚP na jednoho pracovníka byl snížen z 10.000,-Kč na
8.000,-Kč/měsíc.
Přístavba hasičské zbrojnice v Trhonicích. Platnost stavebního povolení bude končit
10.5.2011.Celkový rozpočet činí 596.939,-Kč. Bude jednáno se stavebním úřadem o
prodloužení platnosti povolení. Řezivo na stavbu je zajištěno z nahodilé těžby
z obecního lesa.
Byly zahájeny geodetické práce na vybudování nové obecní cesty přes pozemek p.č.
483/1 v k.ú. Jimramov.
Podána informace o veřejném projednání protipovodňového opatření, které se konalo
1.3.2011.
Ekonomka ZŠ Ing. Alena Štěrbová podala informaci o ekonomické situaci v ZŠ,
požádala obec a zastupitele o podporu veřejného stravování v ZŠ Jimramov možností
získání dalších strávníků.
Ke dni 30.5.2011 dojde k vypnutí analogového vysílání ČT. V současné době je
v Jimramově slabý signál. ČT nepočítá s dalším rozšířením dokrývačů, můžeme
požádat Český telekomunikační úřad o bezplatné změření signálu.

Slovo hejtmana
Akce lékařů „Děkujeme, odcházíme“.
Absolvoval jsem bezpočet jednání na
všech úrovních a se všemi myslitelnými
partnery. Jako lékař jsem chápal
požadavky na řešení za léta nakupených

problémů v našem zdravotnictví. Jako
lékaři i hejtmanovi mi zároveň chyběly
včasné vstřícné kroky vlády k tomu, aby se
situace vyřešila bez dramatických chvil
s ohrožením zdraví našich občanů.

Současně jsem ale po několikerém krachu
jednání nesouhlasil s formou protestu
odborářů, která se neohlížela na totéž –
na zachování podmínek pro léčbu našich
pacientů. Jako hejtman jsem zároveň
musel vše v našem kraji připravovat pro
všechny alternativy krizového stavu tak,
aby byla alespoň část zdravotní péče
zajištěna v základní míře podle daných
omezených možností. Jak se vše vyvine
v dalších
týdnech,
jsem
nedokázal
s jistotou říct. Jen vím, že ve chvílích, kdy
budete číst tyto řádky, bude největší krize
našeho
zdravotnictví
v dějinách
zažehnána a že lékaři vyslyšeli mé prosby
a jsou opět na svých místech
v nemocnicích.
Jako by nebylo dost problémů ve
zdravotnictví, tak započatá diskuse o
nutných změnách v organizaci našeho
školství vyvolala místo seriózní diskuse
vášně mající často rovněž formu
nátlakových akcí. Je mi líto, že se velmi
často v české společnosti místo věcné a
odpovědné rozpravy hned vede boj.
Z faktických problémů se činí politikum,
místo naslouchání argumentům a hledání
východisek se vedou půtky, v nichž
nemohou být vítězové a poražení
Pár slov o něčem jiném. Stále se
snažím kromě pracovních povinností
spojených s mou funkcí myslet i na běžné

Slovo hejtmana
Jednou z největších předností Vysočiny
je naše čistá příroda. Krajský úřad se
průběžně zabývá otázkami životního
prostředí – kromě vlastní úřední činnosti

starosti a radosti lidí na Vysočině – tedy i
své. Tak se například těším na jaro, na
více slunka a svěží jarní větříky. Nic proti
zimě jako takové – také má své kouzlo –
ale jaro je jaro. A zase se mi mísí do
myšlenek i pohled profesní – skutečnost,
že zima v lednu a ve větší části února
polevila,, mě potěšila i proto, že jsme
nemuseli vynakládat enormní částky za
zimné údržbu komunikací. Ty ušetřené
prostředky nakonec budou potřebné na
jejich opravu – i ta krátká zima dala
silnicím zabrat.
Pěknou tradicí tohoto období jsou
zvláště na vesnicích Vysočiny masopustní
průvody – pestré veselé reje s množstvím
vynalézavých masek. To pěkné na nich je,
jak skoro všichni sousedé otvírají
maškarám dveře svých příbytků i srdcí,
chystají
s úsměvem
pohoštění
pro
návštěvníky a jsou ochotni tolerovat
s pochopením i jisté výstřelky a jinakosti
ostatních. Však všichni v tom veselí vědí,
čím a kým kdo je ve skutečnosti. Snad
bychom to o něco veseleji a příměji mohli
umět i v běžném praktickém životě. V něm
příliš často vidíme vážně se tvářící masky,
které zastírají své skutečné osobní zájmy.
Ale důležitější pro mne jsou ti přímí
pracovití přátelští lidé. A těch je naštěstí
všude – i u nás na Vysočině – většina.
Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

na jeho ochranu i řadou propagačních
akcí, výstav a soutěží. Zaměřujeme se
přitom například na třídění odpadů a vše,
co souvisí s uchováváním původního
přírodního prostředí. Důležitá je výchova
našich občanů, aby si uvědomovali, co vše

Jednou z nejpodstatnějších součástí
přírody je voda. Význam vody pro
existenci života si lidé odpradávna
uvědomovali, a proto se učili a stále se učí
vodu využívat, chránit se před jejími
ničivými účinky a také ovlivňovat její
kvalitu. Pro nás je dosažitelnost pitné vody
v dostatečném
množství
zatím
samozřejmostí. Naproti tomu v mnohých
částech světa je voda komoditou, kvůli
které jsou lidé schopni vést války. Nejen
potíže
s nedostatkem
pitné
vody
v některých
částech
světa,
ale
i
katastrofální záplavy, znečištění vodních
toků a vodních nádrží a ztráta biologické
rozmanitosti vodních ekosystémů ukazují
na to, že lidstvo musí svůj přístup
k vodním zdrojům změnit. I proto je 22.
březen od roku 1993 vyhlášen Organizací
spojených národů jako Světový den vody.

chuť vody ze zdrojů podzemních vod, a to
kojenecké vody z vodního zdroje Rytířsko,
dále chutnaly i vzorky z vodního zdroje
napájejícího vodovodní řad v Havlíčkově
Brodě a ze zdroje v obci Kamenná. Balená
voda neuspěla – asi jí na místě chyběla
reklama se zázračnou vodu srkajícími
krasavicemi.
Česká republika je nazývána "Střechou
Evropy", neboť je evropským rozvodím tří
moří: Severního, Baltského a Černého.
Prakticky všechny její významnější vodní
toky odvádějí vodu na území sousedních
států. Důsledkem této skutečnosti je
naprostá závislost našich vodních zdrojů
na atmosférických srážkách. Vysočinou
prochází evropské rozvodí. Zajímavostí je
uvedení tohoto faktu na trase cyklostezky
v Nové Bukové na Pelhřimovsku. Domek,
na
kterém
bylo označení,
původně postavili tak, aby dešťová voda z
jedné poloviny střechy stékala do Labe a z
poloviny druhé do Dunaje - to vše v
nadmořské výšce 668 m. n. m.

Znovu jsem si tyto skutečnosti uvědomil
při prohlídce výstavy, která byla připravena
krajským úřadem a v březnu prezentována
v sídle kraje Vysočina. Na výstavě byly ke
zhlédnutí fotografie pramenů významných
vodních toků na území našeho kraje,
nejvýznamnějších čistíren odpadních vod,
úpraven vod a vodárenských nádrží
sloužících k zásobování pitnou vodou, i
další
informace
z oblasti
vodního
hospodářství a rybářství. Krásné letecké
snímky našich vodních ploch uprostřed
zelené přírody mě opět nadchly a
připomněly mi naši zodpovědnost na
uchování tohoto bohatství.

Na Vysočině se nachází několik
významných vodárenských nádrží, z nichž
některé jsou nepostradatelnými zdroji
pitné vody i z celorepublikového hlediska.
Asi
nejvýznamnějším
vodárenským
zdrojem v České republice je vodní nádrž
Švihov na řece Želivce, která slouží
k zásobování hlavního města Prahy
včetně části Středočeského kraje a kraje
Vysočina pitnou vodou. Převážná část
povodí této nádrže se nachází právě na
Vysočině. Z vodárenské nádrže Vír na
řece Svratce je zase dodávána pitná voda
do brněnské aglomerace a části kraje
Vysočina.

Při vernisáži výstavy jsme si i
zasoutěžili – přítomní ochutnali deset
anonymních vzorků pitné vody. Mezi nimi
bylo pět vzorků vod běžně dostupných z
vodovodních řadů, jedna kupovaná balená
voda a čtyři vzorky vod z podzemních
zdrojů. Zhruba čtyřicítka hostů výstavy
svými hlasy jednoznačně ocenila nejvíce

Takže naše největší města jsou do jisté
míry závislá na Vysočině. Nám a našim
zemědělcům to přináší mimo jiné i mnoho
omezení – zvláště v okolí vodárenských
nádrží. A tato omezení nám nejsou
z těchto center nijak kompenzována. I o
tom chceme v budoucnu jednat.

nám hrozí s jeho devastací nejen
průmyslovou výrobou, ale i necitlivostí
každého z nás.

Ale především si uvědomujeme potřebu
zdrojů pitné vody pro naše občany.
Podpora řešení problematiky ochrany vod
patří mezi priority kraje Vysočina, bohužel
možnosti kraje jsou velice omezené,
protože příjmy kraje do této oblasti ani
zdaleka neodpovídají požadavkům obcí a
jejich svazků. Naopak jsou mnohonásobně
nižší. Nicméně zpracování studií a
projektů v této oblasti je podporováno
prostřednictvím
Fondu
Vysočiny
grantového
programu
Čistá
voda
Realizace staveb kanalizací a čistíren
odpadních vod je podporována dotacemi
na drobné vodohospodářské ekologické
akce, realizace prioritních akcí vodovodů a
kanalizací pak spolufinancováním v rámci

dotačního titulu ministerstva zemědělství.
Za dobu existence kraje Vysočina už bylo
vydáno z jeho rozpočtu více než 500
milionů Kč na podporu těchto staveb.
Komplexní vodní hospodářství má na
Vysočině, tak jako v celé naší zemi,
bohatou tradici, dobrý zvuk v zahraničí a
slibnou perspektivu rozvoje v kontextu s
evropskou integrací. Voda je ovšem citlivá
na veškeré zásahy do přírody. Je nutno si
uvědomit, že voda je naším společným
bohatstvím a že každý k její kvalitě
můžeme a musíme přispívat svým malým
dílem každodenní šetrností k naší krásné
krajině.
Jiří Běhounek hejtman Vysočiny

----------------------------------------------------------------------------Ze zápisů ve školní kronice „horní školy“

Tažení pruských vojsk Jimramovem
V roce 1866 při prusko-rakouské válce táhly Jimramovem oddíly pruských vojsk, které
obci způsobily nemalé náklady spojené s ubytováním a stravováním. Podrobně situaci
popisuje školní kronika „horní školy“.

10. července 1866 bylo v Jimramově 6 156 vojáků pěchoty Magdeburského pluku
s oddělením husarů, 1 baterie dělostřelců, 200 důstojníků. Měli 100 koní. Rekvírovali věci za
3 671 zl.
11. července – kolona proviantního pluku, 150 mužů a 80 koní, náklady 551 zl.
Od 12. do 22. července – procházely menší vřesné oddíly, celkem asi 200 mužů, kterým
byly zajišťovány přípřeže. Náklady nevyčísleny.
23. července přišlo 850 mužů 54. pluku, z toho 18 důstojníků, 57 koní. Výloha na
stravování činí 688 zl.
24. července – proviantní kolona, 3 důstojníci a 150 mužů, 120 koní. Náklady 227 zl.
Od 25. července do 5. srpna byly malé vojenské oddíly s povozy v počtu celkem 150
mužů.
5. srpna - vozová kolona s přípřeží, 1 důstojník, 20 mužů, 5 koní. Spolu s nimi 30
selských povozů se 60 koňmi.
8. srpna – pěchota 37. Westfálského pluku, 821 mužů, 18 důstojníků, 40 koní. Náklady
650 zl.
8. srpna – 4. škadrona 10. pluku – 98 důstojníků s 200 vojáky, 190 koňmi. Náklady činily
333 zl. Navíc rekvizice 19 měřic ječmene pro koně.
9. srpna – dorazilo 5 důstojníků, 35 mužů a 36 koní.
8. a 9. září – bylo ubytováno 17 důstojníků, 435 mužů a 43 koní.
9. září – ubytováno 26 důstojníků, 711 mužů a 83 koní.

Císařském manévry v roce 1909
Tyto manévry byly konány v okolí Jimramova. Zúčastnila se 5. pěší divize 1. armádního
sboru krakovského, skládající se z 1. pěšího pluku opavského, 100. pěšího pluku těšínského,
3. pluku kroměřížského, 54. pluku olomouckého, zeměbraneckého pluku hulánů, 4 baterií
polního dělostřelectva, vozatajstva, zdravotního sboru a oddělení spojovacího a poštovního.
Vojska dorazila od Olomouce, přes Konici, Březovou a Bystré do Jimramova. Dne 31.
srpna 1909 po 2. hodině odpolední 1. pluk se rozložil v Jimramově, ostatní pluky a jezdectvo
v sousedních obcích: Pavlovicích, Věcově, Širokém Poli, Novém Jimramově, Javorku,
Korouhvi, Borovnici, Telecím, Trhonicích a Nedvězím. Dělostřelectvo bylo umístěno
v Poličce. Všeho vojska bylo 8000.
Nové polní pekárny byly v Korouhvi. V Jimramově byl štáb divize. V zámku byl ubytován
podmaršálek Adam Dembicki, u pana Zástěry (č. 38) generálmajor Zerbs. Velitelství divize a
telefonní stanice byla v horní škole. Velitelství 10. pluku a vojenská nemocnice byla ve škole
dolní. Sbor štábních a plukovních důstojníků čítal 110 mužů, jimž byl poskytnut příbytek
v rodinách, mužstvo tábořilo pod kolnami a ve stodolách. Spolu s vojskem zde byla i
plukovní hudba. U místních vzbudily zájem polní kuchyně a zvlášť vojenská hudba. Tato
v Jimramově koncertovala třikrát. Byly zde i vojenské zásobovací automobily, jež v počtu 18
projížděly Jimramovem každodenně po celý týden, dovážející mouku, konzervy a jiný
proviant vojsku do míst jejich rozložení.
2. září před šestou hodinou vytáhla vojska na divizní cvičení na blízký kopec Bezděk.
Vojska se střetla kolem půl desáté na samém vrcholku, kam se dostavil i velký počet
zvědavců. Jižní nepřítel byl přemožen pluky severními. Při tomto cvičení bylo možné poznati
nejnovější vojenskou techniku, zvláště strojní pušky, kterými byly jednotlivé setniny
vyzbrojeny.
V pátek ráno 6. září odtáhlo veškeré vojsko z Jimramova a okolí k Bystřici a Velkému
Meziříčí. Jimramov si oddychl.
Požár zámku
Dne 4. června 1885 vypukl v noci po Božím těle v zámeckém mlýně požár, který strávil
kromě mlýna tako pivovar a zadní křídlo zámku, obývané nadlesním Wunschem a p.
důchodním Šmahelem a pivnici. Jen usilovnému hájení jest děkovati, že nerozšířil se požár na
ostatní části zámku.

Župní hasičské cvičení v roce 1892
Dne 14. srpna 1892 pořádala župní hasičská jednota politického okresu novoměstského na
oslavu nejvyšších narozenin Jeho Veličenstva pod protektorátem pana c. k. okresního
hejtmana Ferdinanda Ratzera v Jimramově taktické cvičení dobrovolných hasičských sborů
z Borovnice, Jimramova, Míchova, Německého, Písečného a Věcova, kteréžto slavnosti se

zúčastnilo 17 hasičských jednot (364 hasiči) z Moravy a 7 hasičských jednot (144 hasiči
z Čech), celkem 498 hasičů se čtyřmi hudebními sbory (74 muži). Pořádek slavností byl: ráno
budíček, od 11. do 1. hodiny uvítání sborů a deputací. O druhé hodině taktické cvičení za
jednotného velení místního velitele p. Kozy a p. Sklenáře, po cvičení rozhovor o vykonaném
cvičení, přehlídka všech sborů, defilé před p. protektorem jeho excelencí hrabětem Egb.
Belcredi a vysor. hrabětem Edmundem Belcredi, župním výborem okresu poličského,
místním zastupitelstvem a ostatními hodnostáři. O 4. hodině výlet na Střelnici a 8. hodině
večeře v sále na radnici. Předsedou jednoty byl t.č. František Vilím, učitel ve Věcově.

--------------------------------------------------------------------Informace

Strom života, Nadace partnerství
V letošním roce opět v Jimramově pokračovala výsadba zeleně (nových stromů).
V návaznosti na předcházející roky i letos bylo vytipováno místo na obnovu zeleně a to část
Panské ulice nad hřištěm a dětské hřiště na bývalém Urbanově rybníku.
Na výzvu obce se zúčastnilo 7 dospělých osob a 15 dětí. Sešli jsme se 24. března. Naším
úkolem byla výsadba 17 ks sazenic s kořenovým balem a to jeřábu obecného. Na dětském
hřišti byly vysazeny 3 ks ovocných stromů (švestka, třešeň, jabloň). Vše se povedlo, a tak i
touto cestou děkujeme všem zúčastněným za zájem a pomoc.
Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace partnerství, Ministerstva
životního prostředí České republiky a Státním fondem životního prostředí České
republiky, kteří přispěli částkou 16 212,- Kč.

Ze základní školy
V pátek 18.2. 2011 se konalo obvodní kolo recitační soutěže v Novém Městě na Moravě.
Soutěž je určena pro žáky 1. a 2. stupně. Naše škola měla zastoupení ve všech kategoriích.
Porotu z našich soutěžících nejvíce zaujal David Karmazín ze 4. třídy a Petra Novotná z
6. třídy, kteří postoupili do okresního kola , jenž se uskuteční ve Žďáře nad Sázavou.
Jako náhradníci byli nominováni Darina Kubíková z 2. třídy a Jiří Konvalinka z 6. třídy.
K úspěchu gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole.
V letošním školním roce se mezi žáky našla talentovaná žákyně Ivana Kakačová z 8. třídy, která školu
reprezentovala v okresním kole dějepisné a zeměpisné olympiády. V obou olympiádách se umístila na
předních místech. V dějepisné olympiádě dokonce postoupila do krajského kola, které se uskuteční v
Pelhřimově.
Krajský úřad zorganizoval již druhý ročník soutěže “Poznej Vysočinu” pro žáky 9. tříd základních škol.
Z naší školy reprezentovali Ondřej Forchtsam a Barbora Tobiášová. Soutěže se zúčastnilo vice než 90
žáků, Ondřej se mezi soutěžícími neztratil, umístil se mezi 40 účastníky, kteří se za odměnu zúčastní
dvoudenního zájezdu do Prahy.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Jubilanti
Všem jubilantům gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví.
S písemným souhlasem uvádíme jubilanty:
Miroslav Zástěra
2. května Ubušín 9

75 let
Jana Kalášková
60 let
5. května Nám J. Karafiáta 11, Jimramov

Bohuslav Šedý
75 let
11. května Borovnická 50, Jimramov
Miluška Tobiášová
15. května Sedliště 6

91 let

František Štěrba
70 let
22. května Mostní 34, Jimramov
Růžena Malíšková
80 let
30. května Ubušín 27
Libuše Burešová
80 let
15. června V Sytinách 318, Jimramov
Františka Filipi
60 let
30. června Zahradní 27, Benátky
Zdeňka Novotná
75 let
18. července Ubušínská 282, Jimramov

Výzva pro fotografy
Žádáme fotografy o zajímavé a pěkné fotografie Jimramova, Benátek,
Sedlišť, Ubušína a Trhonic, které bychom rádi použili do připravované
knihy Jimramov. Fotografie nám prosím předejte do konce měsíce dubna
na Městys Jimramov.
Děkujeme
--------------------------------------------------------------

Dovoz obědů pro důchodce
Nabízíme možnost dovozu obědů pro důchodce. Oběd lze objednat v ZŠ u p. Pečínkové
na tf. čísle 566 562 515, dovoz obědů domů mohou zajistit pečovatelky z DPS. Využíjte
této možnosti. Bližší informace podáme na ÚM Jimramov v kanceláři v přízemí.
--------------------------------------------------------------

VELIKONOCE
Historie velikonočních svátků
Před zhruba 3500 lety dali kananejskému svátku jara zcela nový význam Židé svým
svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví.
Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a
zmrtvýchvstáním.
Datum Velikonoc – neděle po prvním jarním úplňku. Koncil Nicejský (325) určil po delším
sporu datum Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku, který nastane po průchodu Slunce
jarním bodem. Tak se Velikonoce oddělily od židovského kalendáře. Dnes se diskutuje o
pevném datu Velikonoc.
Velikonoce den po dni
Svatý týden – slavením velikonočního tajemství se křesťané spojují v důvěrném společenství
s Kristem a vydávají se s ním cestou kříže ke vzkříšení a k životu s Bohem.
Květná neděle – oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem, který symbolicky
naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom
dostali také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě. Květná neděle spojuje Kristův královský
triumf a oslavu jeho utrpení v jedno. Obojí je ve velikonočním tajemství vzájemně propojeno.
Zelený čtvrtek – tématem večerní liturgie jsou dvě události: Ježíšova večeře, při níž
ustanovuje tajemství eucharistie a myje apoštolům nohy. Ježíšova modlitba v Getsemanské
zahradě a jeho zajetí. Kristus nás posiluje svým tělem a svou láskou. V této síle se pak

můžeme vydávat na cestu do zaslíbené země. Na cestu, která vede i přes poušť utrpení a
smrti, ale též skrze bránu vzkříšení. Cílem této cesty je “země”, ze které nebudeme vyhnáni,
totiž “nové nebe a nová země” nebeské království.
Velký pátek – podle prastaré tradice se dnes neslaví eucharistická oběť, ale obřady na
památku utrpení Páně. Ty mají tři části: Bohoslužba slova, ve které se čtou pašije, zakončené
přímluvami za celý svět, uctívání kříže a přijímání.
Velký pátek je postním dnem – postem od masa a újmy v jídle.
Tento den je připomínkou dne smrti Ježíše Krista, kdy se konal proces odsouzení, jeho
poprava i pohřeb. V Bibli se události popisují ve všech čtyřech evangeliích. Tento den se tato
část evangelia čte v tzv. pašijích. Velký pátek je vzpomínkou na ukřižování, a proto je
prožíván jako den postu ve znamení smutku, ticha a rozjímání.
Podle evangelií odpoledne ve tři hodiny zemřel Ježíš Kristus na kříži. Proto se přibližně
v tento čas věřící scházejí k zvláštní bohoslužbě – není to běžná mše, otvírá se smysl utrpení a
smrti Krista při čtení Bible, připomíná se pokleknutím před křížem, přednáší se modlitby.
Na Velký pátek je výzdoba kostela chudá, žádné květiny, žádné svíce na oltáři, písně se
zpívají bez doprovodu varhan a zvony mlčí. V mnohých kostelech se koná tento den ještě
pobožnost křížové cesty. Bible praví, že v momentě Ježíšovy smrti se roztrhla opona, která
v jeruzalémském chrámě dělila velesvatyni od ostatních prostor. Tímto naznačuje, že
Ježíšovou smrtí se otevřela cesta k největšímu pokladu – k samotnému Bohu. Lidová tradice
toto poněkud opravila a vypráví o otevírání pokladů ve skalách.
Těšme se na jaro, na krásné slunečné jarní svátky a k dobré náladě si můžete připravit,
nebo se jen inspirovat našimi recepty na velikonoční dobroty:
Vykoledovaná polévka z velikonočních vajec
2 lžíce másla, 5 lžic polohrubé mouky, 6 – 10 natvrdo uvařených vajec, 2 lžíce octa, 1 l mléka,
1 l vody, 3 bobkové listy, sůl.
Vajíčka oloupeme a nasekáme na kostičky. Z tuku a mouky uděláme jíšku, zalijeme vodou,
rozšleháme a povaříme. Pak přidáme mléko, ocet, sůl, bobkový list, vajíčka a povaříme.
Polévka správně zkrupičkovatí.
Houbová velikonoční nádivka
2 rohlíky, 1 žloutek, sníh z 1 bílku, 250 g žampionů, 2 lžíce másla, mléko, sůl, pepř, petrželová
nať a jiné zelené bylinky podle chuti, lze přidat i nasekané kopřivy.
Houby nakrájíme na plátky a podusíme na 1 lžíci másla asi 20 min. Druhou lžíci másla
rozetřeme se solí a žloutkem, Pridáme rohlíky navlhčené v mléce a vymačkané dušené houby,
nasekanou petrželovou nať, pepř a nakonec sníh z bílku. Při pečení nádivka nabude.
Netradiční mazanec s mákem a višněmi
Na těsto: 500 g hladké mouky, 1 balíček droždí, 200 ml vlažného mléka, 175 g měkkého
tvarohu, 80 g cukru, 2 vejce, 1 lžička citronového aroma, ½ lahvičky rumového aroma, 1
balíček vanilínového cukru, špetka soli.

Na náplň: 250 ml mléka, 50 g cukru, špetka mleté skořice, 100 g mletého máku, 2 lžíce
strouhanky, 360 g okapaných kompotovaných višní, 250 ml kompotové šťávy, ½ balíčku
vanilkového pudingu.
Na posypání trochu moučkového cukru. Ještě potřebujeme dortovou formu.
Nejprve důkladně promícháme mouku s droždím. Do této směsi postupně přimícháme ostatní
suroviny a el. ručním šlehačem s hnětacími metlami vypracujeme vláčné těsto. To přikryjeme
a odložíme na teplé místo, dokud se nezdvojnásobí jeho objem.
Na náplň rozmícháme v hrnci mléko s cukrem, skořicí, umletým mákem a strouhankou a za
stálého míchání přivedeme k varu. Náplň odstavíme a necháme vychladnout. Podle návodu
uvaříme puding, místo vody použijeme kompotovou šťávu. Do teplého pudingu promícháme
višně.
Z nakynutého těsta vytvarujeme váleček a vyválíme z něj obdélníkový plát silný asi 5 mm.
Makovou náplň rovnoměrně natřeme na těsto a nahoru nalijeme puding s višněmi, těsto
srolujeme a stočenou roládu vložíme do dortové formy (vymazané a vysypané moukou).
Pečeme v předehřáté troubě na nižší stupeň (el. 165, horkovz. 145, plyn 2-3) asi 65 minut.
Přejeme dobrou chuť a hlavně dobrou náladu.
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VYSOČINA JAK JI VIDÍM JÁ 2010 — 2011
Podmínky V. ročníku amatérské fotografické soutěže
Hlavní kategorie — VYSOČINA JAK JI VIDÍM JÁ Toto téma prvního ročníku zůstává
mottem a hlavním tématem pro všechny následující ročníky naší soutěže pro amatérské
fotografy. Necháváme zde prostor amatérským fotografům hledat v naší Vysočině podle
jejich soudu ty nejkrásnější záběry a prezentovat tak svůj pohled na tento překrásný kout naší
vlasti. Ukažte nám, Váš nejkrásnější pohled na Vysočinu. Speciální téma pro pátý ročník je
Voda.
I tentokrát je téma zvoleno tak, že se dá pojmout z mnoha úhlů a necháváme na Vás, jak
kreativně ho uchopíte. Voda je fenomén, který nás obklopuje skoro všude, a vy máte možnost
zachytit jí ve všech jejich skupenstvích i náladách. Budeme se těšit, jak nám vodu ukážete na
vašich fotografiích.
Podmínky soutěže: Zasílejte fotografie barevné i černobíle, minimální formát 20 x 30 cm
(pokud zašlete menší formáty fotografií, budou do soutěže zařazeny také, ale nebudou pro
následnou výstavu zvětšovány).
Z digitálních fotoaparátů dodávejte data a to ve formátu JPG nebo RAW v maximálním
rozměru a kvalitě vypálené na CD nebo DVD nosiči. Variantně můžete zaslat i elektronicky
přes libovolnou storage službu (Letecká pošta, Úschovna...). V tomto případě je nutno zaslat
patřičné přihlašovací údaje na níže uvedený e-mail.
Maximální počet fotografií od jednoho autora je 12 snímků od každého tématu. Seriál
fotografií do 12 snímků je považován za jednu fotografii. Soutěž je určena výhradně
amatérským fotografům bez ohledu na místo jejich bydliště.
Organizace: Soutěž trvá od 1. ledna 2011 do 30. června 2011.
V červenci se sejde odborná porota a vybere nejhodnotnější snímky. Všechny fotografie
zaslané do soutěže, budou vystaveny v průběhu měsíce srpna 2010 v budově bývalé školy na
Březinách. Pro autory vítězných fotografií budou připravena čestná uznání a drobné věcné
ceny.
Každá fotografie musí být na zadní straně označena následujícími údaji:
Název práce 2) Místo, odkud záběr pochází 3) Jméno autora a jeho věk 4) Adresa, telefon, email autora (pro digitální fotografie nutno tyto informace uvést v doprovodném souboru typu
*.txt nebo *.doc, variantně tyto informace může obsahovat EXIF fotografie. Zásilku označte
slovem FOTO, zpáteční adresou a zašlete na adresu p. Pavel Říha, Nádražní 325/14, 568 02
Svitavy. Pro přijetí do soutěže bude rozhodující datum na razítku.
Případné dotazy Vám zodpovíme na tel: +420 777 163 236 — Pavel Říha, nebo na email:
pavel.sport@tiscali.cz Účastník souhlasí s trvalým nevýhradním použitím zaslaných fotografií
pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo použít snímky k výstavám a
publikačním účelům. Při použití snímku bude vždy uvedeno jméno, případně i kontakt na
autora fotografií. Fotografie po skončení soutěže a výstavy zůstávají v archivu pořadatele.

