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Přítomni: Mgr. Frömmelová Pavla, Hejtmánek Oldřich, 
Ing. Homolka Josef, Just Jiří, Mgr. Křížová Věra, 
Ing.  Lorencová Ivana, Pachovská Dana, Sedláková 
Petra, Vojta Petr                                                           (9) 

Omluveni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, 
Ďuriš Milan, Hrdlička Radek, Ing. Petr Jan, Petráso-
vá Renata                                                                        (6)

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

1. Schválení programu jednání
Program jednání byl rozšířen o následující body:
-  Složení slibu člena zastupitelstva
-  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci 

projektu Sportoviště Ubušín
-  Projekt II/375 Ubušín - průtah
-  Oprava střechy domu č. p. 71 
-  Rozpočtové opatření č. 2

Program jednání byl doplněn o výše uvedené body 
a bylo upraveno pořadí projednávání.
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Složení slibu člena zastupitelstva
4. Schválení výběru dodavatele akce „Oprava domu č. 

p. 71 v Jimramově“
5. Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Jimramově
6. Žádost o dotaci na elektrocentrálu

7. Žádost o možnost připojení na místní kanalizaci
8. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci 

projektu Sportoviště Ubušín 
9. Projekt II/375 Ubušín – průtah
10. Oprava střechy domu č. p. 71
11. Rozpočtové opatření č. 2
12. Různé                                                                     9-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Jiří Just 
a Ing. Ivana Lorencová.                  9-0-0

3. Složení slibu člena zastupitelstva
Z důvodu rezignace zastupitele pana Libora Procház-
ky ze dne 1. 4. 2019  na mandát zastupitele se dne 
2. 4. 2019 stala zastupitelkou Mgr. Pavla Frömmelová.  
Paní Mgr. Pavla Frömmelová složila slib a podepsala jej.  

4. Schválení výběru dodavatele akce „Oprava domu 
č. p. 71 v Jimramově“

Dne 22. 3. 2019 proběhlo výběrové řízení na akci „Opra-
va domu č. p. 71 v Jimramově“.
Byly osloveny 4 firmy:
VHS Bohemia, a.s, Haškova 153/17, 638 00 Brno-Les-
ná, IČ:  47910305
STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Město 
na Moravě, IČ:28270495
František Vojta, Sedliště 7, 592 42 Jimramov, 
IČ: 60671858
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V&K s.r.o., K Ochozi 1406, 593 01 Bystřice nad Pern-
štejnem, IČ: 48910961

Nabídku předložily 3 fi rmy:
VHS Bohemia,a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno-Lesná, 
IČ: 47910305, nabídková cena 3.738.268,17 Kč 
STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na 
Moravě, IČ: 28270495,
4.797.000,-Kč 
František Vojta, Sedliště 7, 592 42 Jimramov, IČ: 60671858, 
3.672.889,-Kč

Pro hodnocení nabídek bylo v zadávací dokumentaci 
kritérium „ nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH“.
Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Franti-
šek Vojta.
Pan František Vojta z kapacitních důvodů odstoupil od 
veřejné zakázky.
Druhá firma v pořadí VHS Bohemia, a.s., Haškova 
153/17, 638 00 Brno-Lesná, IČ:47910305 rovněž od-
stoupila. 
Z ekonomických důvodů zastupitelé výběrové řízení na 
akci: „Oprava domu č. p. 71 v Jimramově“ zrušili.  9-0-0

5. Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Jimramově
Zastupitelé byli seznámeni s dopisem z ministerstva 
vnitra týkající se výzvy ke sdělení výsledku jednání za-
stupitelstva na akci Jimramov, EDS 014D242008047 - 
stavební úpravy a nástavba hasičské zbrojnice z důvodu 
čerpání dotací. 
Na základě požadavku z minulého jednání ZM bylo za-
jištěno posouzení z právního hlediska, zda lze prodlou-
žit stavební firmě termín realizace bez uplatnění sankcí, 
aniž bychom se vystavili riziku napadení tohoto aktu 
dalšími firmami, které se výběrového řízení zúčastnily. 
Pan starosta navrhl prodloužit termín realizace do 
31. 5. 2019  8-0-1 
            (Frömmelová Pavla)
Dále pan starosta předložil tento návrh: Z důvodu pro-
vedených víceprací a klimatických vlivů upustit od 
účtování smluvní pokuty za nedodržení termínu reali-
zace, pokud bude dodržen náhradní termín 31. 5. 2019. 
O návrhu bylo hlasováno.   
7 zastupitelů bylo pro tento návrh
(Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Just Jiří, 
Mgr. Křížová Věra,  Pachovská Dana,  
Sedláková Petra, Vojta Petr). 
Návrh nebyl schválen.
Ing. Lorencová podala další návrh: Schválit dodatek s pro-
dloužením lhůty do 31. 5. 2019 a uplatňovat sankce, když 
fi rma nedodrží schválený termín 31. 5. 2019.          9-0-0  

6. Žádost o dotaci na elektrocentrálu
Zastupitelé projednali grantový program „Technické vyba-
vení jednotky požární ochrany obcí 2019“ z Kraje Vysoči-

na na podporu zkvalitňování vybavení jednotek požární 
ochrany obcí.  Účelem dotačního programu je vybavit tech-
nickým zařízením jednotky požární ochrany (JPO) obcí, 
jejichž základním posláním je chránit životy a zdraví oby-
vatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc 
při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví 
obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují 
provedení záchranných a likvidačních prací.  Vybavit JPO 
obce speciálním technickým zařízením pro činnost za mi-
mořádné situace, kdy dojde z důvodu např. živelních po-
hrom k výpadkům dodávek elektrické energie a je nutno 
zajistit náhradní zásobování objektů a míst, jejichž chod je 
nezbytný pro zajištění základních funkcí v území. 
Minimální výše dotace na jeden projekt je 25.000,-Kč, 
maximální výše dotace poskytnutá na jeden projekt je 
35.000,-Kč. V rámci Programu může žadatel podat pouze 
jeden projekt. Minimální podíl příjemce dotace je 50 % 
celkových nákladů projektu.  Žádosti o dotaci se podávají 
od 1. 5. 2019 do 12. 5. 2019. 
Zastupitelé rozhodli podat žádost na pořízení elektro-
centrály pro SDH Sedliště.             9-0-0

7. Žádost o možnost připojení na místní kanalizaci
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí o možnost připoje-
ní se na místní kanalizaci v Jimramově. Jedná se o domy 
č. p. 102, 329, 20 na Náměstí Jana Karafiáta v Jimramo-
vě. Budou prověřeny možnosti připojení. 
  
8. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci 

projektu Sportoviště Ubušín
Zastupitelé projednali a schválili Smlouvu o poskytnutí do-
tace z fondu Vysočiny na projekt „Sportoviště Ubušín“. Kraj 
poskytuje dotaci ve výši 26.000,-Kč. Celkové náklady pro-
jektu jsou 67.154,-Kč, vlastní podíl je 41.154,-Kč. Projekt 
musí být realizován  nejpozději do 31. 12. 2019. 9-0-0

9. Projekt II/375 Ubušín – průtah
Pro vydání stavebního povolení je třeba souhlasu všech 
vlastníků pozemků dotčených stavbou, kde tento souhlas 
s projektovou dokumentací a se stavbou dle Stavebního zá-
kona se podepisuje na výkres situace. V případě vlastní rea-
lizace stavby musí být před zahájením zadávacího řízení pro 
výběr zhotovitele uzavřena smlouva o společném postupu 
zadavatelů, kde v této smlouvě jsou vyspecifi kovány jednot-
livé stavební objekty a výše nákladů jednotlivých stavebních 
objektů. Jelikož do nově navržené dešťové kanalizace jsou 
svedeny dešťové vody z obecních pozemků, musí být ze zá-
kona vlastníkem této kanalizace obec.  Zastupitelé souhlasí 
s podepsáním výkresů situace pro stavbu II/375 Ubušín – 
průtah  za účelem vydání stavebního povolení. 9-0-0  

10.  Oprava střechy domu č. p. 71
Zastupitelé byli seznámeni s cenovými náklady  na opra-
vu střechy domu č. p. 71 od fi rmy František Vojta, Sedli-
ště 7, za cenu 1. 465.150,-Kč včetně DPH (1.230.223 Kč s 



Jimramovský zpravodaj3/2019

3

DPH uznatelné náklady, 234.927 s DPH  neuznatelné ná-
klady).  Jedná se o výměnu střešní krytiny za novou z pří-
rodní břidlice v barvě černé. Zastupitelé rozhodli zadat 
opravu střechy domu č. p. 71 v Jimramově fi rmě Fran-
tišek Vojta, Sedliště 7, za celkovou cenu 1.465.150,-Kč 
včetně DPH a uzavřít s panem Vojtou smlouvu o dílo.     
 9-0-0

11.  Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 2, 
které je přílohou tohoto zápisu.  9-0-0

12.  Různé
- Podána informace o plánované předváděcí akci na 

travní sekačky. 

- V pátek 12. 4. 2019 bude předána studie odkanalizo-
vání Ubušína. Studie bude zveřejněna na interneto-
vých stránkách Městyse Jimramov. 

- Na den 23. 4. 2019 je vyhlášeno  výběrové řízení na 
rekonstrukci mostu na ulici Borovnická. 

- Předseda osadního výboru Ubušín požaduje zajistit:
 - úklid obecního pozemku naproti hřbitovu v Ubu-

šíně. Na pozemku se nachází zbytky kůry po skládce 
dřeva.   

-  opravu výpustě horního rybníka v Ubušíně z důvo-
du úniku vody z rybníka.

-  Bylo provedeno zaměření místní komunikace 
v Domkách. Bude nutné vykoupit některé pozemky. 

- Pan Petr Vojta upozornil na uvolněné kameny na 
Kabačce, které hrozí pádem na komunikaci. 

Zápis č. 4/2019
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 09. 05. 2019 v budově radnice v Jimramově.

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, 
Ďuriš Milan, Mgr. Frömmelová Pavla, Hejtmánek Ol-
dřich, Hrdlička Radek, Just Jiří, Ing. Lorencová Ivana 
Ing. Jan Petr Vojta Petr (10) 

Omluveni: Ing.  Homolka Josef, Mgr. Křížová Věra, 
Pachovská Dana, Petrásová Renata, Sedláková Petra  (5)
Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastu-
pitelstvo je usnášeníschopné.

1. Schválení programu jednání
Program jednání byl rozšířen o následující bod:
-  Oprava silnice v Trhonicích
Program jednání byl doplněn o výše uvedené body a bylo 

upraveno pořadí projednávání. 
1.  Schválení programu jednání
2.  Volba ověřovatelů zápisu
3.  Schválení výběru dodavatele akce
4.  Oprava silnice v Trhonicích
5.  Různé 10-0-0

1. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Zdeněk Bureš, 
a pan Oldřich Hejtmánek   9-0-1
Zdržel se pan Hejtmánek Oldřich

2. Schválení výběru dodavatele
Proběhlo výběrové řízení v Jihlavě a byla vybrána fi rma  



Jimramovský zpravodaj 3/2019

4

ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, Krásno na Bečvou, 
757 01 Valašské Meziříčí za cenu  6 432 100 Kč bez DPH.
Zastupitelé  schvalují výběr dodavatele a uzavření smlouvy 
s vítěznou fi rmou. 10-0-0

Pan Vojta požaduje zákaz jízdy kamionů přes Sedliště v době 
stavby mostu, je tam špatný most. 
Zastupitelé souhlasí se zákazem vjezdu kamionů přes 
Sedliště 10-0-0

3. Oprava silnice v Trhonicích
Tento bod musí být projednán na příští schůzi zastupi-
telstva z důvodu nesprávně projednané zakázky

4. Různé
- Nákup sekačky – dát vědět zastupitelům termín 

předvedení sekačky, a kdo bude chtít, přijde se podí-
vat, nejlepší čas je odpoledne mezi 14 a 15 hodinou.

- Paní Boháčová Petra upozornila, že v Ubušíně neby-
lo odvezeno dřevo od hřbitova. 

      Práce již začaly a dřevo se průběžně odváží.
- V jaké fázi se nachází zabezpečení padání kamenů 

z Kabačky?
- Pan Vojta Petr připomněl úpravu cesty z Jimramova 

do Trhonice (v Potokách) – vyčistění se neudělalo, je 
tam soukromý pozemek. Zjistit možnosti a vyčistit 
cestu, stačí chodníček asi 1 m.

- Paní Petra Boháčová informovala, že se nemá kdo sta-
rat o  hrob padlých v Ubušíně na hřbitově, navrhuje 
koupit keramzit a zasadit jehličnany nebo položit ka-
mennou desku.

- Paní Frömmelová  vznesla otázku, zda to, co vzniká 
v parčíku, je součást nějakého návrhu, měla by být 
koncepce celého náměstí.

- Paní Frömmelová chce nechat změřit hluk na náměs-
tí v Jimramově a u domu č. p. 108, dále pak požaduje 
omezení rychlosti pro vozidla.

 Zastupitelé pověřují starostu, aby požádal hygienic-
kou stanici o měření hluku po náměstí v termínu do 
17. 5. 2019.

- Schodiště před hasičárnou – pan Frömmel napadl 
práce, kdo je povolil, zda je smlouva o dílo, špatně 
změřená plocha schodiště.

- Paní Ing. Lorencová Ivana chce vědět, co nás ještě 
čeká – jaké práce na hasičské zbrojnici. Firma, která 
práce na hasičské zbrojnici dělá, nedodržela ani ter-
mín dohotovení. Požaduje, aby starosta u právníka 
prověřil smlouvu, dále požaduje oslovit stavební do-
zor, aby zjistil, co a za jakých podmínek se tam nyní 
staví a kolik metrů má upravované schodiště.

- Zastupitelé pověřují místostarostu, aby v pátek  
10. 5. 2019 prověřil úpravu schodů na hasičárně a v pří-
padě nutnosti stavbu zastavil do doby rozhodnutí zastu-
pitelstva a skončení výběrového řízení na tuto stavbu.

Zápis č. 5/2019 
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 23. 05. 2019 v budově radnice v Jimramově.

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, 
Ďuriš Milan, Mgr. Frömmelová Pavla, Hejtmánek Oldřich, 
Ing. Homolka Josef, Just Jiří, Mgr. Křížová Věra, Pachovská 
Dana, Ing. Petr Jan, Sedláková Petra, Vojta Petr, Petrásová 
Renata

  (13)
Omluveni: Hrdlička Radek, Ing. Lorencová Ivana,     (2)  

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

2. Schválení programu jednání
Program jednání: 
3. Schválení programu jednání
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Hasičská zbrojnice Jimramov
6. Schválení dodavatele akce „Oprava místní komunikace 

v Trhonicích“
7. Nákup nové sekačky
8. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Městyse 

Jimramov za rok 2018

9. Nabídky knihy „Jimramov včera a dnes“
10. Prodej části pozemku p. č. 527/12 v k. ú. Jimramov
11. Podání žádosti o dotaci na dopravní automobil pro 

SDH Jimramov a SDH Trhonice
12. Podání žádosti o dotaci na stavbu požární zbrojnice 

v Sedlištích
13. Rozpočtové opatření číslo 3
14. Různé                 

Program jednání byl rozšířen o následující body:
- Střecha domu č. p. 71 v Jimramově
- Oprava místní komunikace v Sedlištích
- Smlouva na poskytnutí dotace „Akceschopnost jedno-

tek požární ochrany“
- Přístřešek u budovy č. p. 48 v Ubušíně
- Dopis od občanky ze Žabárny
- Koncepce náměstí v Jimramově

Program jednání byl doplněn o výše uvedené body a bylo 
upraveno pořadí projednávání. 
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Doplněný bod Střecha domu č. p. 71 byl doplněn na pro-
gram jednání jako bod č. 3, ostatní doplňované body byly 
zařazeny před bod Rozpočtové opatření č. 3. 13-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byly zvoleny paní Mgr. Barto-
šová Jaroslava, paní Mgr. Křížová Věra. 13-0-0

3.  Střecha domu č. p. 71 v Jimramově
Pan František Vojta žádá o souhlas se změnou rozměrů  střeš-
ní krytiny na domě č. p. 71 v Jimramově na menší rozměr.
Zastupitelstvo pověřuje starostu projednáním této změny 
s památkáři a stavebním úřadem v Novém Městě na Mora-
vě. Poté bude svoláno jednání rady, která projedná změnu 
a fi nanční návrh. Poté rada předloží změnu rozpočtu na jed-
nání zastupitelstva. 13-0-0

4.  Hasičská zbrojnice
Starosta předložil návrh na schválení víceprací  na Hasičské 
zbrojnici v Jimramově v celkové částce 441 581,90 Kč včetně 
DPH a uzavření dodatku ke smlouvě s fi rmou Stavební spo-
lečnost V&K s.r.o.
Paní Mgr. Frömmelová Pavla podala protinávrh  - starosta 
požádá odbor stavební a životního prostředí úřadu Nové 
Město na Moravě o stanovisko k prováděné stavbě a opravě 
schodiště, které je součástí víceprací, na hasičské zbrojnici 
v Jimramově. 1-12-0
Proti: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, 
Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Just Jiří, Mgr. Kří-
žová Věra, Pachovská Dana, Ing. Petr Jan, Sedláková Petra, 
Vojta Petr, Petrásová Renata.    
Proběhlo hlasování o návrhu starosty na schválení  více-
prací na Hasičské zbrojnici v Jimramově v celkové částce 
441 581,90 Kč včetně DPH a uzavření dodatku ke smlouvě 
s firmou  Stavební společnost V&K s.r.o.  12-1-0                                                                                       
Proti  Mgr. Frömmelová Pavla         

5. Schválení dodavatele akce „Oprava místní komuni-
kace v Trhonicích“

Na opravu místní komunikace v Trhonicích byla vybrána 
fi rma COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9. Oprava 
je ve výši 591 025,00 Kč včetně DPH. Výše dotace na tuto 
akci z Kraje Vysočina je 150 000 Kč z celkových nákladů na 
akci.
Zastupitelé schválili výběr dodavatele a rozhodli podepsat 
smlouvu s vítěznou fi rmou COLAS CZ, a.s. na opravu místní 
komunikace v Trhonicích za cenu 591 025 Kč s DPH.     13-0-0

6. Nákup nové sekačky
Byly předvedeny sekačky Grillo FD 450  za cenu 362 395 Kč 
včetně DPH a Starjet Exclusive UJ 102-24 (P6) PRO za cenu 
173 000 Kč včetně DPH.

Starosta předložil návrh na pořízení sekačky Grillo FD 450 
za cenu 362 395 Kč včetně DPH.

Paní Petrásová Renata předložila protinávrh oslovit ještě 
jiné fi rmy pro návrh  6
Návrh nebyl přijat
Následně bylo hlasováno o návrhu starosty pro návrh 6
Návrh nebyl přijat
Projednání nákupu sekačky je odloženo na příští jednání 
zastupitelstva.

7. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Městy-
se Jimramov za rok 2018

a) Zastupitelstvo po projednání schvaluje závěrečný účet  
městyse včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospo-
daření  za rok 2018 s výhradou. K nápravě zjištěných 
nedostatků přijalo následující opatření:

 Nedostatek: Městys uzavřel dne 7. 6. 2018 smlouvu 
o zřízení služebnosti ve svůj prospěch. Úhrada v hoto-
vosti proběhla dne 7. 6. 2018. Služebnost dosud není za-
účtována na rozvahovém účtu 029.

 Opatření:  Městys proúčtuje na příslušný účet 029.
 Termín plnění opatření: splněno. 
 Zodpovídá:  účetní

Nedostatek:  Kontrolou podrozvahových účtů bylo zjiš-
těno, že na účtu 966 – Dlouhodobě podmíněné závazky 
z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy 
o výpůjčce je chybně zaúčtována hodnota budov a po-
zemků užívaných školou na základě smlouvy o výpůjč-
ce. Tento majetek je již evidován na rozvahových účtech 
021 - stavby, 031 – pozemky.
Opatření: Městys provede odúčtování z účtu 966.
Termín plnění opatření: splněno
Zodpovídá: účetní  

Nedostatek: Městys při inventarizaci neověřil stav na ně-
kterých rozvahových účtech, např. na účtu 079 (opráv-
ky k ostatnímu nehmotnému majetku), 081 (oprávky ke 
stavbám) a 082 (oprávky k samostatným hmotným mo-
vitým věcem), 401- jmění účetní jednotky, 403 - trans-
fery na pořízení dlouhodobého majetku a 408 - opravy 
předcházejících účetních období. 
Předložená inventarizační zpráva neobsahovala infor-
mace o skutečně zjištěných stavech majetku a závazků 
ani o zjištěných inventarizačních rozdílech. 
Opatření: Městys zpětně provede kontrolu správnosti 
odpisů u jednotlivého majetku.  Inventarizační zpráva 
v dalších letech bude obsahovat všechny stanovené ná-
ležitosti.
Termín plnění opatření: splněno, trvale
Zodpovídá: starosta, účetní 

Nedostatek: Zastupitelstvo městyse schválilo dne 28. 05. 
2018 závěrečný účet za rok 2017. Informaci o opatře-
ních přijatých k nedostatkům zjištěným při přezkou-
mání hospodaření byla zaslána krajskému úřadu až dne 
17. 09. 2018, čímž nebyla dodržena zákonná lhůta.
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Tuto informaci Vám zasíláme v souladu § 13 odst. 
1  písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření obcí. 
Opatření:  Tato zpráva bude zaslána včas.
Termín plnění opatření: splněno, trvale
Zodpovídá: starosta
 13-0-0

b) Zastupitelstvo  schvaluje účetní závěrku  Městyse Jimra-
mov za rok 2018          12-0-1

 Zdržela se Mgr. Frömmelová Pavla

8. Nabídka knihy „Jimramov včera a dnes“
Jsou nabídnuty 2 formy knihy „Jimramov včera a dnes“ 
Zastupitelé rozhodli, že bude zahájeno řízení na vydání 
knihy 13-0-0

9. Prodej části pozemku p. č. 527/12 
 v k. ú. Jimramov
Paní XXXX, žádá o prodej části pozemku p. č. 527/12 v k. 
ú. Jimramov, v případě neschválení prodeje žádá o jeho 
pronájem.
Zastupitelé rozhodli výše uvedený pozemek neprodávat    
 13-0-0
Zastupitelé rozhodli výše uvedený pozemek neprona-
jmout  10-1-2
Proti: Mgr. Frömmelová Pavla
Zdrželi se: Petrásová Renata, Vojta Petr 

10.  Podání žádosti o dotaci na dopravní automobil pro 
SDH Jimramov aSDH Trhonice

Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti o dotaci na doprav-
ní automobil pro SDH Jimramov a SDH Trhonice. Žádost 
bude podána na ministerstvo vnitra. 13-0-0

Zastupitelé rozhodli na program jednání doplnit bod „Žá-
dost o dotaci na pořízení cisterny CAS pro SDH Jimra-
mov“.   13-0-0 

11. Žádost o dotaci na pořízení cisterny
  pro SDH Jimramov
Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti o dotaci na cisternu 
CAS pro SDH Jimramov. 
Žádost bude podána na ministerstvo vnitra. 13-0-0

12.  Podání žádosti o dotaci na stavbu požární zbrojnice 
v Sedlištích

Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti o dotaci na stavbu 
Požární zbrojnice v Sedlištích.  
 Žádost bude podána na ministerstvo vnitra. 13-0-0

13.  Oprava místní komunikace v Sedlištích
Jedná se o místní komunikaci k lomu v Sedlištích.
Zastupitelé rozhodli tuto místní komunikaci opravit za 
cenu 118 338 Kč včetně DPH.  13-0-0

14.  Smlouva na poskytnutí dotace „Akceschopnost
  jednotek požární  ochrany“
Zastupitelé rozhodli podepsat smlouvu na dotaci „Akce-
schopnost požární ochrany“ ve výši 30 000 Kč.   13-0-0

15.  Přístřešek u budovy č. p. 48 v Ubušíně
Obyvatelé místní části Ubušín si chtějí postavit přístřešek u 
domu č. p. 48 v Ubušíně s tím, že materiál dodá obec Jimramov 
a stavba proběhne svépomocí . Zastupitelé souhlasí s vybudo-
vání přístřešku u budovy č. p. 48 v Ubušíně. Materiál poskytne 
obec Jimramov, stavbu si občané vybudují svépomocí.  13-0-0

16.  Dopis od občanky ze Žabárny
Zastupitelstvo Městyse Jimramov obdrželo dopis ohledně vy-
sázení stromů na obecním pozemku a umístění kontejnerů 
na tříděný odpad. Zastupitelé rozhodli tento bod přesunout 
na příští jednání zastupitelstva.  

17.  Koncepce náměstí v Jimramově
Paní Mgr. Frömmelová Pavla požaduje, aby byla zpracovaná 
koncepce celkové úpravy zeleně  na náměstí v Jimramově. 
Zastupitelé pověřili  Mgr. Frömmelovou Pavlu, aby podklady  
pro soutěž zpracovala a podala výsledek na příštím jednání 
zastupitelstva.

18.  Rozpočtové opatření číslo 3
Zastupitelé schválili Rozpočtové opatření číslo 3, které je pří-
lohou tohoto zápisu.           12-0-1
Zdržela se Mgr. Frömmelová Pavla

19.  Různé
Při opravě Borovnického mostu vyznačit na objízdné trase 
zákaz vjezdu nad 3,5 t do Sedlišť.
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Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky 
ve dnech 24. 05. – 25. 05. 2019

Výsledky hlasování za územní celky 
Kraj: Kraj Vysočina 
Okres: Žďár nad Sázavou 
Obec: Jimramov 

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
  účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

    % platných
hlasůcelkem zpr. v %

2 2 100,00     958   294   30,69    294   294 100,00

Strana Platné hlasy Předn.
hlasyčíslo název celkem v %

1 Klub angažovaných nestraníků 0 0,00 -
2 Strana nezávislosti ČR 0 0,00 -
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 4 1,36 X
4 Národní socialisté 0 0,00 -
5 Občanská demokratická strana 41 13,94 X
6 ANO, vytrollíme europarlament 1 0,34 X
7 Česká str. sociálně demokrat. 22 7,48 X
8 Romská demokratická strana 0 0,00 -
9 Komunistická str. Čech a Moravy 19 6,46 X

10 Koalice DSSS a NF 0 0,00 -
11 SPR - Republ. str. Čsl. M. Sládka 0 0,00 -
12 Koalice Rozumní, ND 4 1,36 X
13 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 0 0,00 -
14 NE - VOLIM.CZ 0 0,00 -
15 Pro Česko 0 0,00 -
16 Vědci pro Českou republiku 2 0,68 X
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0,00 -
18 JSI PRO? Jist. Solid. In. pro bud. 0 0,00 -
19 PRO Zdraví a Sport 0 0,00 -
21 Moravské zemské hnutí 1 0,34 X
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Strana Platné hlasy Předn.
hlasyčíslo název celkem v %

22 Česká Suverenita 0 0,00 -
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0,00 -
24 HLAS 4 1,36 X
25 Koalice Svobodní, RČ 1 0,34 X
26 Koalice STAN, TOP 09 28 9,52 X
27 Česká pirátská strana 54 18,36 X
28 Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD) 10 3,40 X
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,00 -
30 ANO 2011 52 17,68 X
31 Agrární demokratická strana 0 0,00 -
32 Moravané 1 0,34 X
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0,00 -
34 Demokratická strana zelených 1 0,34 X
35 BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLID. 0 0,00 -
36 Koalice Soukromníci, NEZ 0 0,00 -
37 Evropa společně 0 0,00 -
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0,00 -
39 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 48 16,32 X
40 Alternativa pro Česk. rep. 2017 1 0,34 X

Situace v lesích
a doporučení odborného lesního hospodáře pro vlastníky lesů.

Současný stav v lesích na Vysočině, který je označován 
jako kalamitní, by se už místy dal spíše označit jako počá-
tek přírodní katastrofy.

V důsledku dlouhotrvajícího abnormálního sucha 
došlo ke kritickému zhoršení stavu lesů, zejména smrko-
vých porostů.

Suchem jsou již poškozeny všechny lesní porosty, ze-
jména pak smrkové porosty na kamenitém a skalnatém 
podloží a porosty s expozicí na jižní směry.

Kůrovec není příčinou současného stavu, kůrovec je 
logickým důsledkem a činitelem, který dorazí již osla-
bené a odumírající stromy. Samozřejmě pokud se nechá 
kůrovci volná působnost, dochází k jeho lokálnímu na-
množení a rozšiřování napadené oblasti.

V současnosti bohužel již nejsou zpracovatelské kapa-
city (těžba dřeva, odvoz dřeva a zpracování dřeva) do-
stačující k tomu, aby se v postižených oblastech mohlo 
zabránit zhoršování stavu. 

Zpomalit tento vývoj odumírání lesů může pouze 
chladné, vlhké a proměnlivé počasí.

Kácet starší souše, ze kterých již opadala veškerá kůra, 
je sice dobré pro čistotu lesa, ale v rámci ochrany lesa pro-
ti kůrovci to již nic neřeší a je to zbytečné.

Vlastník lesa by měl pravidelně kontrolovat stav svého 
lesa a přednostně se zaměřit na následující:

1) Vyhledávat stromy čerstvě napadené kůrovcem a ty 
pak likvidovat asanací (stromy, které ještě mají mízu, 
smolí na povrchu kmene, na patě stromu se nacházejí 
hnědé pilinky ze závrtů kůrovce, strom ztrácí vitalitu, 
začíná se odlupovat kůra, zasychají větve).

2) Vyhledávat stromy odumírající suchem – stromy, na 
kterých je patrná defoliace  

– opad  jehličí (pozná se dle hustoty koruny). Stromy, 
které již ztratily více než 50% jehličí, je vhodné po-
stupně vykácet a odvézt z lesa - do těchto odumírají-
cích stromů přednostně nalétá kůrovec a množí se. 

3) Vyhledávat čerstvé stromy vyvrácené a polámané vě-
trem – do těchto stromů nalétá kůrovec a množí se. 
Tyto stromy asanovat odvozem nebo chemicky insek-
ticidem (v období od poloviny dubna do konce září 
vždy nejpozději do 4 týdnů).
V zájmu urychlení komunikace vlastníka lesa a od-

borného lesního hospodáře, bych chtěl doporučit kaž-
dému vlastníku lesa zhlédnutí dvou na sebe navazujících 
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videospotů produkovaných  Krajem Vysočina (1.část:  Jak 
bojovat s kůrovcem, 2.část:  Kůrovec).

Tyto odborné a názorné videospoty zjednoduší vysvět-
lení věci odborným lesním hospodářem a hlavně urychlí 
informovanost vlastníka lesa. Videospoty najdete na těch-
to internetových adresách youtube :

část 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=gGJT9te3RcQ; 
část 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ze3GoOSDZWE; 

Ve sdělovacích prostředcích, zejména na internetu 
mají v současné době vlastníci lesů možnost získat infor-

mace k možnostem, jak postupovat v ochraně lesa v době 
současného kalamitního stavu.

Jako jednu z možností k získání základních informací 
uvádím  portál webové stránky

www.nekrmbrouka.cz.  Jsou zde všeobecné informace, 
které vlastník lesa získá, aniž by přímo kontaktoval odbor-
ného lesního hospodáře. Některé časové termíny zde uvá-
děné je však třeba transformovat na lokalitu zejména dle 
nadmořské výšky. Podrobnější informace potom vlastník 
lesa může konzultovat s odborným lesním hospodářem.   

Předem děkuji vlastníkům lesů za pochopení situace, 
zvýšenou kontrolu svých lesů a spolupráci.

Ing. Milan Jakoš, odborný lesní hospodář   
Unčín 26, 592 42 Jimramov, tel.: 603 424 341

Fotbalová sezóna
Fotbalová sezóna je v plném proudu (v době vydání 

již bude vlastně u konce). 
Přípravka po úspěšném podzimu postoupila do 

jarních bojů o přeborníka okresu. V zimní přestávce 
odešel M. Sedlák do vyšší soutěže, a tak jsme trochu 
s obavami čekali, jak se s tím kluci vypořádají. Může-
me konstatovat, že naše obavy byly zbytečné, kluci hrají 
více týmově a až na pár nepovedených úseků hry, hra-
jí se všemi soupeři vyrovnané zápasy. Trošku nás trápí 
proměňování šancí, ale výsledky v této kategorii nejsou 
tím nejdůležitějším.

Výsledky: Jimramov - Rožná 0:2 a 3:1, Svratka 9:1 
a  5:4, Jívoví 6:7 a 4:6, Žďár B 3:13 a 4:4, Měřín 3:12 
a  8:2, Osová Bítýška 6:8 a 4:5, Nová Ves 7:2 a 6:3. 
O góly se podělili P. Podsedník 25, Š. Peňáz 12, R. On-
drůch 7, J. Satorie 7, D. Šimon 4, D. Husák 4, M. Bu-
káček 4, O. Borovský 3, M. Švarc 1, T. Hubert 1, dále 
nastupuje L. Babáček. Trenéři M. Čuprová, J. Satorie, 
vedoucí mužstva P. Borovský

Kluky čeká ještě 22. 6. turnaj ve Svratce, kde obsadí-
me obě kategorie (starší i mladší přípravku)

Konečná tabulka okresního přeboru 
starší přípravky:
1.  Osová Bítýška
2.  Žďár n. S. B
3.  Rožná
4.  Jívoví
5.  JIMRAMOV
6.  Měřín
7.  Svratka
8.  Nová Ves 

Dorost hraje tento rok „udržovací“ sezónu, když 
jsou v soutěži jen 3 družstva. Chybí odehrát poslední 
zápas, ale již je jisté, že soutěž vyhrají a budou tedy 
přeborníkem okresu. Doufáme, že v nové sezóně 
mužstev přibude, a soutěž bude tak zajímavější a kva-
litnější.

Dosavadní výsledky: Jimramov - Štěpánov 6:2, 1:1 
a 2:1, Bory 7:3 a 2:7, zbývá ještě jeden zápas s Bory. 
Střelci: A. Bureš 9, D. Chuchma 3, Z. Novotný „Bobo“ 
2, D. Pintera 2, Vojta Peňáz a M. Gregor, dále nastu-
pují K. Šenkýř, Z. Novotný, D. Ondrůch, Vít Peňáz, 
M. Krejčí, J. Prüger, P. Novotný, P. Bojanovský, trenéři 
P. Krejčí a B. Chuchma.

Mužům zbývají odehrát ještě 3 zápasy, ale již teď 
je jasné, že první sezónu v okresním přeboru po de-
seti letech, zakončíme na 13. místě. A je také jasné, 
že soutěž udržíme i pro příští ročník, tedy pokud ji 
přihlásíme:-).

Dosavadní výsledky: Jimramov - Křoví 2:7, Ra-
dostín 3:2, Ujčov 4:2, Svratka 0:8, Nová Ves B 2:2, 
Hamry 0:9, D. Rožínka 2:1, Jívoví 3:3, Rozsochy 1:1, 
Křižanov 1:5, zbývá sehrát zápasy s Bobrovou, Bory 
a Bystřicí B. Střelci: Pavel Sedlák 5, J. Štěrba 3, A. 
Hlaváč 2, Vít Peňáz, M. Zobač, V. Dostál, R. Prüger, 
M. Dvořák, L. Bednář, Jan Prüger, P. Borovský, dále 
nastupují L. Zavadil, M. Zavadil, Petr Sedlák, J. Sed-
lák, Z. Novotný, P. Nykodým, P. Váchal, R. Holeš, J. 
Buchta, Vojta Peňáz, Jar. Prüger.

Poslední zápas této sezóny hrajeme 14. 6., ta nová 
začne pravděpodobně 11. 8. Podrobnější info z každé-
ho víkendu naleznete na webu městyse v záložce Sport.

Pavel Borovský
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Včelařská soutěž pro děti Zlatá včela 2019 v Jimramově                
Dne 27. 4. 2019 hostil Jimramov krajské kolo včelařské 

soutěže pro děti 1. až 9. tříd Zlatá včela. Soutěž uspořáda-
la místní organizace Českého svazu včelařů. Celá akce se 
konala v prostorách ZŠ v Jimramově, kde se sešlo celkem 
66 dětí a jejich dospělý doprovod z 8 včelařských kroužků 
celého Kraje Vysočina. Do Jimramova se osobně vypravil 
i  náměstek hejtmana Kraje Vysočina Ing. Martin Kuk-
la, aby děti povzbudil v jejich včelařském snažení. Děti si 
změřily svoje znalosti z těchto včelařských disciplín: bota-
nika, včelařské pomůcky, včelařská praxe a mikroskopová-
ní. Soutěž byla završena psaním testu, který byl pro tento 
účel doručen z centrály svazu včelařů ČSV v Praze. Během 
soutěže mohly děti navštívit také nesoutěžní stanoviště, 
kde poznávaly a ochutnávaly včelí produkty a nakonec si 
ve výtvarné dílničce vyrobily něco na památku. 

Zatímco děti soutěžily, mohli hosté, dospělý doprovod 
dětí a i náměstek hejtmana Ing. Martin Kukla poznávat 
krásy Jimramova. Na komentovanou prohlídku Jimramo-
va je pozvala Miroslava Procházková společně se starostou 
Ing. Josefem Homolkou. Hosty seznámili s pamětihod-
nostmi a významnými rodáky našeho městyse. Prohlídka 
se setkala s velkým ohlasem a účastnící se shodli, že netu-
šili, jak krásné místo Jimramov je. 

Po 13. hodině byly známy výsledky soutěže a vítězi se 
stali v  kategorii 1. až 5. třída:
1. Michal Šafr z Jimramova
2. Ondřej Klement z Nového Města na Moravě
3. Simona Morávková z Jimramova a Jakub Chroust 
 z Věcova

V kategorii 6. až 9. třída vyhráli:
1. Lukáš Štempel z Nového Města na Moravě
2. Barbora Dvořáková ze Senožat
3. Pavla Šafrová z Jimramova.

Pavla Šafrová nás bude společně s oběma výherci repre-
zentovat v celostátním kole soutěže Zlatá včela ve dnech 
7. – 9. 6. 2019 v Nasavrkách.

I ostatní děti z Jimramova se na soutěži neztratily. Mar-

tin Morávek vybojoval ve starší kategorii 
krásné 5. místo, stejné místo obsadil i Jakub 
Šafr v mladší kategorii. Za všechny ostatní 
děti bychom chtěli vyzdvihnout nejmladší-
ho Ondřeje Gregora (1. třída), který v kon-
kurenci 49 dětí z 1. až 5. tříd obsadil skvělé 11. místo. 

Po soutěži následovala pro všechny zúčastněné pozná-
vací prohlídka hasičské a také policejní stanice v Bystřici 
nad Pernštejnem. U hasičů si děti prohlédly hasičská auta 
a mohly stříkat hasičskou stříkačkou. Na policii je čekal od-
borný výklad s názornou ukázkou policejní techniky. 

Chtěli bychom tímto poděkovat vedení školy, zejména 
paní ředitelce Mgr. Věře Křížové, že nám bylo umožněno 
uspořádat tuto soutěž právě zde a že se hosté ve škole cítili 
jako doma. Naše velké poděkování patří také vedoucí školní 
jídelny paní Pečínkové a kuchařkám paní Břeňové a paní 
Novotné, které sklidily za oběd potlesk všech zúčastněných. 
Také děkujeme paním uklízečkám a panu školníkovi za je-
jich podporu a v neposlední řadě všem dětem, které přispě-
ly k výzdobě školy. 

Dále děkujeme zástupcům Obecního úřadu Jimramova, 
panu starostovi Ing. Josefovi Homolkovi a paní Miroslavě 
Procházkové, za jejich osobní přispění při uskutečňování 
akce. Naše poděkování dále patří všem zúčastněným vče-
lařům naší základní organizace, kteří se věnovali dětem na 
jednotlivých soutěžních stanovištích nebo se zapojili do or-
ganizace akce. 

Především chceme na tomto místě poděkovat všem 
sponzorům, kteří nás podpořili formou materiálních nebo 
fi nančních příspěvků. Velice si toho vážíme. A nakonec dě-
kujeme všem rodičům dětí našeho včelařského kroužku za 
to, že pekli, zdobili, vozili nebo pomáhali v průběhu akce.

Máme velkou radost, že se podařilo při této akci spojit 
síly mnoha zúčastněných a že díky tomu mohly děti a jejich 
doprovod v Jimramově zažít příjemný den ve znamení včel.

Více fotografi i z akce najdete na adrese: https://vcelariji-
mramov.rajce.idnes.cz

Za jimramovský včelařský kroužek děkují Pavel Šafr, Re-
ina Raaschová a Růžena Karmazínová.
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Informace ze ZŠ Jimramov 
S blížícím se koncem školního roku škola bilancuje úspě-

chy svých žáků. Každoročně jsou soutěžící okresních a kraj-
ských kol olympiád a soutěží veřejně odměněni vedením školy 
diplomem a sladkostí na závěrečné školní akademii za přítom-
nosti pana starosty ing. Josefa Homolky. Na akademii však 
nelze jmenovat všechny žáky, kteří dosáhli úspěchů v okres-
ních a krajských kolech, ale jsou to i kola oblastní  a kromě 
jednotlivců i kolektivy úspěšně reprezentují školu v různých 
soutěžích, a proto jejich jména uveřejňujeme i ve Zpravodaji. 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Atletické závody Svratka 
27. 9. 2018 pořádala ZŠ Svratka atletické závody, na které 

pozvala i školy z Jimramova, N. Města, Herálce, Sněžného, Ka-
meniček a Krouny. Soutěžilo se v běhu na 60 a 1500 m, skoku 
dalekém, hodu míčkem ( 6.+ 7. roč.) nebo granátem (8.+ 9. roč.)

Naši závodníci získali celkem 14 medailí, více než jednu 
měli Š. Buršík z 9. roč., S. Sedláková ze 7. roč. a S. Dvořá-
ková ze 6. roč. Ale všichni soutěžící se snažili ze všech sil 
a určitě neudělali naší škole ostudu.   

Florbalový turnaj
Dne 7. 12. 2018 pořádala naše škola fl orbalový turnaj, 

kterého se zúčastnila družstva Jimramov, Herálec, Sněžné, 
Svratka 1 a Svratka 2. Naši fl orbalisté z 8. a 9. ročníku vy-
hráli všechny 4 zápasy a zaslouženě obsadili první místo, 
když brankař nepustil za celý turnaj ani jeden gól.

Fotbalový turnaj
15. 3. se družstvo našich fotbalistů, složené ze žáků 6. – 

9. ročníku, zúčastnilo každoročně pořádaného turnaje v ZŠ 
Svratka. Mezi sedmi účastníky jsme se neztratili, i když loň-
ské 2. místo se nám nepodařilo obhájit. V souboji o 3. místo 
podlehli naši fotbalisté Herálci 2:1 a museli se spokojit se 
4. místem. Za výborný výkon je nutné pochválit brankaře 
M. Vávru a hráče Š. Buršíka. 

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE
Dějepisná olympiáda
Dne 16. 1. proběhlo ve Žďáru n. S. okresní kolo dějepis-

né olympiády. Téma nebylo jednoduché. Pod názvem „Za 
poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny 
civilizace“ si můžeme představit prakticky cokoli. Naši ško-
lu reprezentoval Adam Tobiáš z   9. ročníku.  A to velmi 
úspěšně!  Mezi 45 soutěžícími, i z řad studentů víceletých 
gymnázií, obsadil krásné 2. místo. Adam získal v krajském 
kole, které probíhalo v Pelhřimově 10. místo. 

Olympiáda v anglickém jazyce
V úterý 5. 2. 2019 se dva naši žáci zúčastnili okresní-

ho kola olympiády v anglickém jazyce. Oba velmi úspěšně 

reprezentovali naši školu. V kategorii I.A obsadil Vojtěch 
Doležel ze 7. ročníku 7. místo (z 21 zúčastněných), v ka-
tegorii II.A David Chuchma z 9. ročníku krásné 5. místo 
(z 23 účastníků). 

Zeměpisná olympiáda
Ve středu 20. února proběhla ve Žďáru nad Sázavou 

zeměpisná olympiáda. V  kategorii A obsadila Pavla Šafro-
vá ze 6. r. krásné 2. místo z celkového počtu 21 účastníků. 
V kategorii B získala  10. místo Zdena Nykodýmová ze 7. r. 
Medailové 2. místo obsadil i Vít Peňáz, který soutěžil v ka-
tegorii C. Vítek měl dokonce shodný počet bodů s vítězem 
olympiády, o umístění rozhodl počet bodů v praktické části. 
Pavla Šafrová i Vítek Peňáz postoupili do krajského kola, 
kde Pavla Šafrová z 6. ročníku v kategorii A obsadila  4. mís-
to, v kategorii C Vít Peňáz z 9. ročníku  11. místo.

Matematická olympiáda
V okresním kole matematické olympiády 6. ročníků 

reprezentovala naši školu Pavla Šafrová a obsadila  6. - 
7. místo z celkového počtu 63 soutěžících, z toho úspěš-
ných řešitelů bylo pouze 30.

Pangea 2019
Pangea je mezinárodní matematická soutěž, která pro-

bíhá v mnoha zemích Evropy. Letos se již po páté  celostát-
ně konala i v ČR. Z naší školy se školního kola zúčastnili 
žáci 4. – 9. ročníku; každý ročník soutěžil ve své kategorii. 
Podle výsledků školního kola byla sestavena výsledková 
listina v jednotlivých krajích a ti nejlepší byli pozváni na 
celostátní fi nálové kolo. I když v letošním ročníku žád-
ný žák naší školy do fi nálového kola nepostoupil, určitě 
se naši žáci nemají za co stydět. Nela Slavíčková (4. roč.) 
obsadila v kraji krásné 7. místo., Monika Podsedníková 
(5. roč.) se umístila na 4. místě v kraji. Pavla Šafrová byla 
v kraji dokonce na stupních vítězů – na skvělém 3. místě, 
Filip Chládek (oba 6. roč.) pak na 11. místě. Noemi Bo-
háčová (7. roč.) vybojovala ve své kategorii také 11. mís-
to v kraji. Ani nejstarší žáci nezaostali za svými mladšími 
spolužáky – Štěpán Buršík byl v kraji 10. a Blanka Huber-
tová pak 16. (oba 9. ročník). 

Mates 2018/2019
Mates je matematická korespondenční soutěž, která je 

organizována Gymnáziem Polička. Je určena pro žáky 6. 
a 7. tříd základních škol a tomu odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií. Žáci řeší čtyři série úloh v průběhu 
celého školního roku. Každá série obsahuje čtyři příkla-
dy, které jsou zakomponovány do příběhu, jehož hlavními 
hrdiny jsou Mat a Tes. Za každý příklad lze získat max. 5 
bodů. Plného počtu 80 bodů dosáhla z celkového počtu 57 
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soutěžících pouze Pavla Šafrová – žákyně 6. ročníku naší 
školy. Celou soutěž tak bezkonkurenčně vyhrála. Za od-
měnu se může těšit na závěrečný matematicko-zábavný tří-
denní seminář pořádaný Gymnáziem Polička. Blahopřeje-
me k vítězství a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Pythagoriáda 2019
Pythagoriáda je dobrovolná matematická soutěž pro žáky 

příslušného ročníku ZŠ, resp. víceletého gymnázia. Do zá-
kladního = školního kola se na naší škole přihlásilo: v kate-
gorii 6. ročník 5 žáků, v kategorii 7. ročník 4 žáci a v kategorii 
8. ročník 5 žáků. Úspěšným řešitelem a postupujícím do okres-
ního kola se stala Pavla Šafrová z 6. ročníku. A ani v okresním 
kole se Pavla neztratila – i zde byla mezi 14 úspě nými řešiteli 
a obsadila pěkné 7.  – 14. místo z 32 účastníků. 

Soutěž Poznej Vysočinu
I v letošním školním roce organizoval Kraj Vysočina 

soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, kte-
rá mapuje znalosti žáků o našem kraji. Kromě věcných cen 
se soutěží o 40 poukazů na dvoudenní výlet do Prahy.

Školního kola se u nás v ZŠ a MŠ Jimramov účastnilo 
10 žáků 2. stupně. Nejúspěšnější žák – Vít Peňáz (9. roč.) 
a žákyně – Blanka Hubertová (9. roč.) postoupili do kraj-
ského fi nále, které se konalo v pátek 15. 3. 2019 na kraj-
ském úřadě v Jihlavě.

Ve fi nále soutěžilo celkem 173 žáků ze 87 škol Kraje Vy-
sočina a Vítek se v něm určitě neztratil -  obsadil krásné 
4. místo. Mohl se tak těšit se na víkendový pobyt v Praze. 
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Soutěž Všeználek
Ve středu 27. 3. se zúčastnila dvě družstva žáků 5. třídy 

vědomostní soutěže Všeználek. Družstvo Moudré sovy ve 
složení M. Šafr, Š. Peňáz, T. Pantůček, M. Podsedníková 
obsadilo 1. místo a postoupilo do okresního kola. Zde se 
umístilo na 3. místě. Ani družstvo Super čtyřka ve slože-
ní T. Růžičková, K. Prügerová, T. Vícha a N. Bukáčková 
se v soutěži neztratilo a obsadilo  5. místo v konkurenci 
17 družstev. 

TVOŘIVÉ  A  VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Stavebnice Teifoc
V prostorách Střední školy stavební Třebíč se 4. 10.  usku-

tečnilo druhé kolo soutěže Cihla k cihle, kterou opět pořádal 
Kraj Vysočina ve spolupráci s partnery. Dvoučlenná družstva 
6. a 7. tříd z 21 základních škol   z Vysočiny měla za úkol po-
stavit z malých cihliček a dalších doplňků stavebnice Teifoc 
originální dvoupatrový rodinný dům sestávající ze dvou kvá-
drů. Výsledná podoba objektu pak už byla čistě v režii soutěží-
cích. „Naši školu reprezentovaly žákyně 8. r. - Jana Bradáčová 
a Vanessa Stojková, a obsadily v konkurenci 21 škol  2. místo  

(Ne) bezpečný svět chemie
Výtvarná soutěž (Ne) bezpečný svět chemie byla or-

ganizována Výzkumným ústavem bezpečnosti práce jako 

soutěž celostátního charakteru. Soutěžilo se ve 2 katego-
riích - 6 až 10 let a 11 a 15 let. Ze školního kola v 1. kate-
gorii byla vybrána práce Veroniky Doleželové ze 4. r. a ve 
2. kategorii byly vybrány práce Vojtěcha Doležela z 7. r., 
Pavly Šafrové ze 6. r. a Terezy Růžičkové z 5. r. V rám-
ci celostátní soutěže pak porota vybrala práci Vojtěcha 
Doležela jako jednu z vítězných prací a Vojta obsadil 3. 
místo v 2. kategorii. Jeho odměnou byla čtečka E- book 
a návštěva Poslanecké sněmovny, kde mu byla cena slav-
nostně předána. 

Požární ochrana očima dětí
I v letošním roce se žáci naší školy zúčastnili soutěže 

Požární ochrana očima dětí. Zapojili se žáci 1. až 7. r. v 
oblasti výtvarné, žáci 6. r. soutěžili i v oblasti digitálních 
technologií.V okresním kole se úspěšně umístili tito žáci:                                                                                                              

V oblasti digitálních technologií získal 1. místo Filip 
Chládek ze 6. r., 2. místo Štěpán Kulka ze 6. r. a 3. místo 
Pavla Šafrová ze 6. r.  V oblasti výtvarné v kategorii ZŠ 3 
obsadil 1. místo Zdeněk Novotný ze 6. r. 

Všichni postoupili do krajského  kola. Soutěže se zú-
častnilo v okresním kole 287 dětí ze 42 škol.

Ani v krajském kole se naši žáci neztratili a obsadili 
v oblasti digitálních technologií 
1. místo - Štěpán Kulka  a 2. místo Pavla Šafrová. Zdeněk 
Novotný obsadil 
2. místo ve výtvarné oblasti.   
Do krajského kola postoupilo 1418 dětí z 81 škol.    

Testování SCIO
V měsíci dubnu probíhalo na naší škole národní testo-

vání 5. ročníků fi rmou SCIO.
Žáci psali testy z českého jazyka, matematiky, anglické-

ho jazyka a z obecných studijních předpokladů.  Výsledky 
testů z českého jazyka  byly lepší než u 80 % zúčastněných 
škol.

V matematice  patří třída mezi 10 % nejúspěšnějších 
v testování. V anglickém jazyce metodou SCATE téměř 70 
% žáků splnilo očekávaný výstup (46 % předepsanou úro-
veň A1, 17 % úroveň A2,    5 % dokonce úroveň B1)

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka a matema-
tiky s výsledky testu OSP se zjistilo, že studijní potenciál 
žáků v matematice i českém jazyce je využíván dobře a uči-
telé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí.

V měsíci dubnu probíhalo na naší škole národní testo-
vání 3. ročníků fi rmou SCIO. V celkových výsledcích byla 
škola hodnocena jako škola, která patří mezi 10 % nejú-
spěšnějších škol v testování, výsledky 3. ročníku byly hod-
noceny jako špičkové.

Žáci psali testy z českého jazyka, matematiky, anglické-
ho jazyka a z oblasti člověk a jeho svět, kde výsledky testů 
byly hodnoceny jako nadprůměrné a lepší než výsledky 
u 80 % zúčastněných škol.

V oblasti klíčových kompetencí byly výsledky prezen-
továny jako špičkové, škola patří mezi 10 % nejúspěšněj-
ších v testování.
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Zprávy z kulturní komise

Zveme Vás na 
tradiční Dětský den 

a Sousedské posezení, 
které se bude konat v sobotu 17. 8. 2019 

v parku Bludníku.

Těšit se můžete na DJ Hamerského, Dřevěné divadlo Honzy Hrubce 
(od 14.00 pohádka O princi z knížky), paní Holasovou a jejího manžela, 

spoustu her, zábavy, tombolu a občerstvení.

 Čeněk Dobiáš 
* 1. června 1919 v Ubušíně     + 28. září 1980 v Brně

 Prvního června 2019 si připomeneme 100. výročí na-
rození malíře Čeňka Dobiáše.

Navštěvoval Obecnou školu v Ubušíně a pak Měšťan-
skou školu v Jimramově. Již zde projevoval své mimořádné 
výtvarné nadání.  Pod vedením učitele Adolfa Tichého se 
zdokonaloval ve výtvarných technikách. Po ukončení měš-
ťanky v Jimramově odešel na Baťovu školu práce ve Zlíně. 
Stesk po domově byl důvodem, že se už po roce a půl vrátil 
zpět a začal pracovat v Dalečíně u fi rmy Jarošek, místního 
zpracovatele vlny do přádelen. Po válce v roce 1946 nastou-
pil do Katastrální měřičské služby v Brně jako kreslič map 
a od roku 1948 pak do podniku ZKL v Brně - Líšni (pozdější 
Zetor). Zde pracoval nejprve 11 let jako dělník, později pře-
šel do propagace. Zde také společně s brněnským malířem 
Františkem Kocourkem vedl výtvarný kroužek. V roce 1962 
se osamostatnil a věnoval se malování. 

S výtvarnými technikami a principy se seznámil inten-
zivním autodidaktickým studiem. Jeho obrazy měly růz-
nou tematiku - např. dívčí i ženské akty, portréty romských 
děvčat, dětí i žen, pestré kytice z polních květů. Rodný kraj 
ho výrazně inspiroval při krajinomalbě, která od konce še-
desátých let v jeho dílech převládala. Nebyl tím klasickým 
vysočinským krajinářem, jeho krajiny jsou zčásti stylizo-
vané, vycházejí však ze znalosti krajiny okolí jeho rodiště. 
Byl mistrem různých malířských technik: akvarelu, kvaše, 
olejomaleb, ale především jeho pastely dávají jeho tvorbě 
osobitý projev.

Od roku 1949 byl členem Spolku výtvarných umělců 
Aleš v Brně, od roku 1955 členem SČSVU (Svaz česko-
slovenských výtvarných umělců) a od roku 1972 členem 
SČVU (Svazu českých výtvarných umělců). V letech 1959 
- 1964 byl členem brněnské skupiny malířů, nazvané 
„Skupina M“. Čeněk Dobiáš byl také nositelem brněnské 
ceny J. Krohy. 

Tvorba Čeňka Dobiáše je zastoupena v mnoha ve-
řejných i soukromých sbírkách, např. Moravské galerie 
v  Brně, Muzea města Brna, Horácké galerie v Novém 
Městě na Moravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě... 

Ke 100. výročí narození chystáme též výstavu jeho 
děl, a to ve Výstavní síni u sv. Jana v Jimramově ve dnech 
14. 7. 2019 - 26. 7. 2019.

 Miroslava Procházková
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LETNÍ VÝSTAVNÍ SEZÓNA 
VE VÝSTAVNÍ SÍNI U SV. JANA V JIMRAMOVĚ
15. 6. 2019  – 28. 6. 2019 Výstava fotografi í pana Zdeňka Bureše
30. 6. 2019 – 12. 7. 2019 Výstava obrazů paní Věry Pospíšilové „Deník Filipa Hearda“
14. 7. 2019 – 26. 7. 2019 výstava obrazů akademického malíře Čeňka Dobiáše k 100. výročí narození
4. 8. 2019 – 16. 8. 2019 společná výstava obrazů pana Jana Čiháka a pana Františka Štursy
18. 8. 2019 – 30. 8. 2019 výstava linorytů pana Miloše Slámy v rámci festivalu OTEVŘENO



Jimramovský zpravodaj3/2019

15

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

08 .06. pan Jaroslav Košťál, Jimramov                           85 let
04. 07. paní Zdeňka Chrištofová, Jimramov                70 let
08. 07. paní Jana Kubíková, Jimramov                          89 let
09. 07. paní Eva Hubertová, Jimramov                         50 let
15. 07. paní Josefa Kubíková, Ubušín                            87 let
16. 07. pan Jaroslav Kříž, Benátky                                  60 let
20. 07. paní Drahomíra Chalupníková, Sedliště          81 let
21. 07. paní Marta Šafrová, Jimramov                           70 let
29. 07. paní Božena Kolářová, Jimramov                      60 let
30. 07. paní Marta Vraspírová, Jimramov                     81 let
01. 08. paní Ludmila Mourová, Benátky                       60 let

04. 08. pan Jaroslav Doležel, Trhonice                           80 let
06. 08. paní Miroslava Müllerová, Benátky                   60 let
08. 08. pan Vladimír Štursa, Benátky                             60 let
11. 08. pan Jan Hubert, Jimramov                                  50 let
28. 08. pan Miloslav Vraspír, Jimramov                         75 let
09. 09. pan Adolf Pražan, Jimramov                              82 let
18. 09. paní Libuše Dvořáková, Jimramov                    75 let
22. 09. paní Marie Freislebenová, Jimramov                 80 let
25. 09. paní Věra Tobiášová, Sedliště                              83 let
26. 09. paní Marie Pánková, Jimramov                          92 let

Slovo hejtmana  (města a obce – květen 2019)

Po dlouhých jednáních s mnoha účastníky se už brzy 
dočkáme. Pohodlnější cestování v našem kraji nám zajis-
tí od poloviny prosince letošního roku jednotný systém 
veřejné dopravy pod názvem Veřejná doprava Vysočiny 
(VDV). Co to znamená pro naše cestující? 

První výhodou bude možnost cestovat v rámci Vy-
sočiny na jeden jízdní doklad i po přestupu na jiný spoj 
odlišným typem dopravního prostředku. Tedy koupíte 
si jízdenku platnou do cílové stanice bez ohledu na to, 
zda budete přestupovat z vlaku na autobus či opačně. 
Pocestujete například z Jihlavy do Častrova. Vlakem do-
jedete do Horní Cerekve, tam přestoupíte na autobus do 
Častrova a bude vám platit jízdenka, kterou jste si zakou-
pili už na vlakovém nádraží v Jihlavě. Současně postupně 
jednáme i se zástupci měst o možnosti propojení VDV 
s městskou hromadnou dopravou daných měst, aby jíz-
denka z autobusu nebo vlaku platila i na MHD. Navíc 
bude možnost koupit si v případě předplatného jízdenku 
výhodně i přes internet, tím dojde ke zvýhodnění pravi-
delně cestujících občanů a s bonusy a slevami se počítá 
také pro seniory.

Podnikli jsme k zajištění VDV s předstihem řadu 
kroků. Začátkem dubna jsem podepsal s generálním ře-
ditelem Českých drah Miroslavem Kupcem desetiletou 
smlouvu na zajištění regionální drážní (železniční) do-
pravy. Ve smlouvě se největší český železniční dopravce 

zavazuje k zavedení jednotného tarifu pro odbavo-
vání cestujících. V linkové (autobusové) dopravě 
jsme zahájili jednání mající za cíl rozšíření tarifu 
VDV i na linkové dopravce v našem kraji. Kraj Vy-
sočina dále například už v roce 2018 uzavřel se sta-
tutárním městem Jihlava integrační smlouvu, v níž 
je deklarováno, že statutární město Jihlava umožní 
cestujícím v rámci tarifu Veřejné dopravy Vysočiny 
využít na základě jízdního dokladu VDV i měst-
skou hromadnou dopravu. 

Pokud budou úspěšně završena všechna jedná-
ní, od prosince 2019 budou tedy na společnou jíz-
denku moci jezdit cestující na železnici a v první 
vlně směřujeme ke spuštění systému i u většiny au-
tobusových spojů. Na tuto novinku nebude mít vliv 
charakter smluvního vztahu mezi dopravci a Kra-
jem Vysočina, který regionální veřejnou dopravu 
dotuje více než 800 milióny korun.

Zažití nového systému dopravy bude určitě 
chvíli trvat a bude to chtít trpělivost a dobrou vůli 
od všech zúčastněných, dopravců i cestujících. Ale 
doufám, že povede jednoznačně k pohodlnějšímu 
a jednoduššímu cestování našich občanů veřejnou 
dopravou po celé Vysočině.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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Cyklistická přilba je nejdůležitějším prvkem při jízdě 
na jízdním kole

Dopravní policisté Krajského ředitelství policie Kraje 
Vysočina připravují i v následujícím jarním období do-
pravně bezpečnostní akce, v rámci nichž se zaměří na 
různých místech celého kraje na kontroly cyklistů. Kon-
troly se budou týkat především základní výbavy jízdní-
ho kola.

Dodržováním zásad bezpečné jízdy cyklisté výrazně 
snižují nebezpečí úrazů, které hrozí i ostatním účastní-
kům silničního provozu. Proto by cyklisté měli dodr-
žovat základní pravidla související především se svojí 
bezpečností. V loňském roce policisté v Kraji Vysočina 
evidovali celkem 149 dopravních nehod, při kterých 
měl účast cyklista. Při těchto dopravních nehodách byli 
tři cyklisté usmrceni, 11 cyklistů utrpělo těžké zranění 
a 119 cyklistů se zranilo lehce. U celkem 20 cyklistů po-
licisté zjistili přítomnost alkoholu.

Cyklisté často zapomínají na svoji bezpečnost a 
vyjíždějí na kole bez řádného vybavení, zejména bez 
osvětlení jízdního kola. Jízdní kolo musí být vybaveno 
vpředu odrazkou bílé barvy, vzadu odrazkou červené 
barvy a oranžovou odrazkou na obou stranách pedálu. 
Za nesplnění zákonné povinnosti týkající se předepsané 
výbavy jízdního kola hrozí cyklistovi na místě silniční 
kontroly pokuta v příkazním řízení až do výše 2000 ko-
run. Ve výbavě jízdního kola nesmí chybět dvě funkční 
na sobě nezávislé brzdy. Před každou jízdou si cyklista 
musí náležitě zkontrolovat brzdný systém, neboť se jed-
ná o nejdůležitější prvek, který umožní bezpečné zasta-
vení jízdního kola. 

Za snížené viditelnosti musí být navíc jízdní kolo vy-
baveno světlometem svítícím dopředu bílým světlem. 
Vzadu musí být jízdní kolo vybaveno svítilnou červené 
barvy. Zadní svítilna může být kombinována se zadní 
odrazkou červené barvy a může být nahrazena svítilnou 
s přerušovaným světlem červené barvy. Blatníky, zvo-
nek, kryt řetězu, hustilka a nářadí nepatří do povinné 
výbavy jízdního kola podle právního předpisu, ale jsou 
doporučené pro jeho provoz.

S výbavou jízdního kola také úzce souvisí vybave-
ní cyklisty. Cyklista mladší 18 let musí za jízdy použít 
ochrannou přilbu schváleného typu. Tuto přilbu musí 
mít za jízdy řádně nasazenou a připevněnou na hlavě. 
Ochranná přilba musí mít odpovídající velikost. Cyk-
listé starší 18 let nechtějí hazardovat v dnešní době se 
svým zdravím, a proto většina z nich užívá ochrannou 
přilbu také.

Při dopravních kontrolách nebo při šetření doprav-
ních nehod se policisté také setkávají s cyklisty, kteří 
jsou pod vlivem alkoholu. Někteří cyklisté si zřejmě 
neuvědomují, že řidič nemotorového vozidla nesmí ří-
dit pod vlivem alkoholu. Cyklistovi může být ze tento 
přestupek na úseku dopravy uložena ve správním řízení 
pokuta až do výše 50 000 korun.       

Policisté doporučují cyklistům dodržovat základní 
pravidla zásady bezpečné jízdy, mezi které patří přede-
vším:
- Sledovat pozorně provoz okolo sebe, pro případy 

včasného zareagování na vzniklou situaci
- Co nejblíže jezdit u pravého okraje silnice, nikdy 

nejezdit dva vedle sebe, ani dva na jednom jízdním 
kole

- Nevozit předměty, které by mohly vás nebo další 
osoby zranit

- Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně 
znamení paží

- Před odbočením vlevo se nezapomeňte ohlédnout 
a s jízdním kolem si najet ke středu vozovky

- Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit 
světlo

- Za snížené viditelnosti je doporučeno užít oblečení 
nebo prvky z retroreflexního materiálu

- Pravidelně kontrolovat technický stav jízdního kola, 
především brzdný systém

    Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
 oddělení tisku a prevence

 nprap. Martin Hron, 
vrchní inspektor
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Havlíčkobrodští policisté věnovali úterní dopoledne 
dětem ze základních a mateřských škol. Na již tradiční 
akci Dne otevřených dveří se přišlo podívat kolem pěti set 
dětí. Policisté si pro ně opět připravili zajímavé ukázky, 
a i přes chvilkovou nepřízeň počasí s dětmi strávili velmi 
příjemné dopoledne.

Akci si pro děti připravili policisté obvodního oddě-
lení v Havlíčkově Brodě a byla věnovaná zejména dětem 
prvních stupňů základních škol a mateřským školám spa-
dajících právě do působnosti tohoto oddělení. Příležitost 
podívat se na policii v Havlíčkově Brodě využily nejen děti 
havlíčkobrodských škol, ale také děti škol z okolních obcí 
jako jsou Lučice, Věž, Úsobí a Šmolovy.

Jednalo se o třetí ročník a policisté si opět připravili 
ukázky své výzbroje a výstroje, služebních vozidel a děti 
měly možnost podívat se do částí policejní budovy, kde 
policisté pracují a do policejních cel. Ukázky práce poli-
cejních psovodů se svými čtyřnohými parťáky se tentokrát 
zúčastnili také speciálně vycvičení psi. Svoji práci bra-
vurně předvedli němečtí ovčáci Jack a Bonny, kteří jsou 
specialisté na vyhledávání výbušnin. Poslušnost, ale také 
umění okamžitě zakročit proti nebezpečnému pachateli, 
který ohrožuje okolí, dětem profesionálně ukázal německý 
ovčák Nero.

Dále se děti mohly seznámit s prací kriminalistic-
kých techniků a zajistili si i svoji první stopu, a to v po-

době vlastních otisků prstů, které si odnesly domů na 
památku. Vyzkoušely si také modelové situace, při kte-
rých si zkusily zavolat na linku tísňového volání, např. 
když naleznou nebezpečný předmět jako je zbraň, nebo 
když uvidí někoho něco ničit. V tomto případě děti vi-
děly sprejera, který chtěl postříkat zeď budovy, vše však 
dobře dopadlo, děti včas přivolaly policii, která sprejera 
zadržela.

V působnosti územního odboru Havlíčkův Brod se 
dny otevřených dveří pro děti konají na každém obvod-
ním oddělení. V Chotěboři mohly děti budovu obvodní-
ho oddělení navštívit minulý týden, ve Světlé nad Sázavou 
je policisté se svojí prací, výzbrojí, výstrojí a  technikou 
seznámí příští týden. „Jsem velmi rád, že dětem může-
me zprostředkovat nevšední zážitek a seznámit je se svojí 
činností. Akce má velký význam zejména z hlediska pre-
vence, která je pro nás velmi důležitá.  Pokud by si byť 
v jediném případě díky tomuto druhu prevence jedno z 
těchto dětí vzpomnělo a překonalo strach z neznámého 
a dokázalo pomoci sobě nebo někomu jinému například 
tím, že včas přivolá pomoc, bude to pro nás tou největ-
ší odměnou,“ uvedl plk. Mgr. Pavel Nováček, vedoucí 
územního odboru Havlíčkův Brod.

 Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

 por. Mgr. Stanislava Miláčková, tisková mluvčí
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Pavel Sztwiertnia

V posledních dvou dílech Zpravodaje jsme zveřejnili dvě 
povídky z nové publikace pana Pavla Sztwiertni  Z vrchoviny 
a hor.

     Tento myslivecký beletrista se narodil se v Třinci, les-
nickou fakultu absolvoval v Brně. Pracoval jako lesník v Bes-
kydech, Jeseníkách a Žďárských vrších. Hodně fotografoval, 
fi lmoval, nahrával hlasové projevy zvěře a ptáků. Dodnes spo-
lupracuje s polskými lesníky, kteří se věnují umělému odcho-
vu tetřeva hlušce. Při svém pobytu ve Žďárských vrších bydlel 
od června 1986 do konce srpna 1997 v myslivně na Koníkově. 
Vzpomínky na milovanou Vysočinu přenesl do knižní podo-
by. 

Jeho publikace nenechávají nikoho na pochybách, která 
místa má nejraději.

 „Zmíněná knížka je čtvrtým dílem mých vzpomínek, které 
jsem napsal formou loveckých příběhů,“ říká autor. „Hlavním 
motivem k tomu, že jsem začal psát, byla moje snaha překonat 
těžkou životní situaci, která mi tehdy, v roce 2007, připadala 
bezvýchodná. Navazovala na moje přestěhování z Vysočiny do 
Třince.  Je to moje rodiště, kam jsem se spolu s rodinou vrátil. 
V té době se na mne nakupilo více vážných nesnází počínaje 
mým nedobrým zdravotním stavem, který nakonec vyústil 
v nutnost podstoupit několik ortopedických operací. K tomu se 
přidala nemožnost získat odpovídající pracovní místo a nutnost 
bezodkladně řešit otázku bydlení. Psaní povídek bylo pro mne 
v oněch časech únikem z neradostné životní reality,“ vysvětluje 
Pavel Sztwiertnia.

„Obě oblasti se od sebe podstatně liší už nadmořskou výš-
kou a reliéfem krajiny. Zatímco Jeseníky jsou charakteristické 
především velkými rozdíly nadmořských výšek, běžně dosahují-
cích hodnot i osmi set metrů, Vysočina na Novoměstsku se tváří 
opačně. Jako kdyby se styděla za to, že je tak vysoká. Kupříkladu 
koníkovská myslivna, která byla po jedenáct let mým domovem, 
trůní ve výšce asi 715 metrů nad mořem. Ráz okolní krajiny 
však budí dojem,  že tato budova stojí na rovině.

Ostatně Vysočinu vidím jako ženu – plnou oblin, něžnou 
i rozmarnou. Pod její mnohdy tvrdou slupkou se však skrývá 
spousta krásy a laskavosti. K oblým tvarům logicky patří i něž-
nost a pohoda.“ 

„Vraťme se však na chvíli do šumperského pohraničí, kon-
krétně do Jeseníků,“ pokračuje autor. Ty se pro změnu tváří drs-
něji a příkřeji. Jsou to zádumčivé hory v  severním pohraničí 
olomouckého kraje, kde jste místy ještě před třiceti lety nepotkali 
živáčka. Za oněch časů tu byly k nalezení zvláštní regiony. Pů-
sobily na vás, jako by je někdo vytrhl z devatenáctého století. 
Nezaslechli jste tu ani lidský hlas, ani hluk motoru dopravního 
prostředku. Pokud vám situace dopřála možnost zadumání, tu 
na vás po chvilce dolehl tísnivý pocit. Jako kdyby tu dodnes vise-
la ve vzduchu nevyřčená kletba původních obyvatel této oblas-
ti, kteří odsud po ukončení poslední války museli nedobrovolně 
odejít. Podobnost obou lokalit spatřuji ve velkých komplexech 

lesů, které však zejména v Jeseníkách v poslední době podléhají 
postupnému rozdrobení. Děje se tak v důsledku činnosti člově-
ka. Ač je toto území součástí Chráněné krajinné oblasti Jesení-
ky, výstavba nových sjezdovek a jejich technického zázemí tu 
tvář krajiny výrazně mění.“

Tři autorovy publikace, konkrétně Loučení s tetřevy, Lovy 
v Jeseníkách a na Vysočině, spolu s knížkou Myslivost s ka-
merou i  s puškou vyšly během roku 2017.  

Čtvrtá kniha, Z Vrchoviny a hor, vyšla na začátku roku 
2019. Čerpá ze stejných zdrojů jako předchozí knížky. 

Mezi jednotlivými publikacemi nelze najít žádnou časo-
vou posloupnost. Povídky byly do nich zařazeny vydavate-
lem dle počtu slov, nikoli z nějakého jiného důvodu. 

První povídku „Zrádná světla“ začal autor psát na ne-
mocničním lůžku. Bylo to během jeho hospitalizace v no-
voměstské nemocnici již v srpnu 1990. Tento počáteční lite-
rární pokus byl pochopitelně doslova rukopisem napsaným 
tužkou na kus papíru. Po delší pauze se ke psaní vrátil až 
počátkem října 2007 povídkou nazvanou „Podzimní přelud“, 
která měla být původně nekrologem o jeho kamarádovi a lo-
veckém příteli Vladimíru Zdražilovi ze Slavkovic u Nového 
Města na Moravě. Zasláním obou zmíněných textů do redak-
ce časopisu Myslivost započala jeho spolupráce se zmíněným 
měsíčníkem. Následovala tvorba dalších povídek, z nichž ně-
které byly tamtéž zveřejňovány.

Po dohodě s vydavatelem byly zmíněné povídky rozděleny 
do čtyř povídkových knih. Každá z nich obsahuje devatenáct 
příběhů. Podtitulem povídky je vždy časová i prostorová loka-
lizace. To umožňuje čtenáři snadnou orientaci i přesto, že v ka-
ždém dílu se vlastně povídky z Jeseníků i Vysočiny nepravidel-
ně střídají. Takový postup jsme zvolili proto, že ho považujeme 
za daných podmínek za optimální, říká vydavatel.

Všechny zmíněné knihy lze zakoupit v kterémkoli knih-
kupectví. Optimální je však objednat si je přímo v třebíčském 
vydavatelství Akcent, telefonicky 568 844 553 nebo na e-mail 
adrese:   akcent@vydavatelstviakcent.cz.

 Miroslava Procházková 
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Broučci na Kamenici
Připomeňme si výročí spisovatele Jana Karafiáta

Letos tomu bude již dvanáct let ode dne, kdy náš přední or-
nitolog a zanícený milovník Vysočiny doc. RNDr Karel Hudec 
se skupinkou přátel postavili na vrchu Kamenice u Roženec-
kých Pasek malý pomníček věnovaný památce Karafi átových 
Broučků. Malá, pamětní destička na kamenné mohylce zde 
připomíná jména a pomyslné letopočty narození a úmrtí všech 
příslušníků Broučkovy rodiny. Pro umístění takového památ-
níku Karel Hudec snad ani nemohl najít vhodnější místo. Na-
bízí se tu jedinečné panorama Žďárských vrchů od Buchtova 
kopce, přes Prosičku až po Karasínskou rozhlednu, malebná 
scenérie luk, lesíků a polí nad Roženeckými Pasekami a Vě-
covem, daleké výhledy mimo jiné i k Jimramovu, kde se Jan 
Karafi át narodil a kde v roce 1874 dopsal poslední řádky svého 
nesmrtelného díla Broučci. (Existuje však i názor, že k dokon-
čení Broučků došlo až během Karafi átova pobytu na Valašsku 
v Hrubé Lhotě). Genius loci Kamenice doplňují i vysazené 
a pečlivě ošetřované chudobky a jalovec v okolí pomníčku.

Tento neumělý pomníček s pamětní deskou vytisknutou 
na inkoustové tiskárně, a proto častokrát nahrazovanou, na 
Kamenici tedy stojí již zmíněných 12 let. V jeho blízkosti vy-
rostly turistické přístřešky a vyhlídkový panel. Pomníček se 
objevil na turistických mapách a průvodcích, píše se o něm 
i na internetových portálech. A tak se Kamenice i s pomníč-
kem staly oblíbeným cílem nejen mnoha turistů, školních 
výprav, ale i místních občanů, kteří se tu scházejí při růz-

ných akcích. Děti z věcovské školy tam pravidelně chodí zja-
ra broučky probouzet a na podzim uspávat. Scházejí se zde 
i „budovatelé“ pomníčku, nyní bohužel již bez jeho hlavního 
„stavbyvedoucího“ a architekta Karla Hudce, který na sklonku 
roku 2017 zemřel. Cílem jejich poutí, často s rozverně vese-
lým programem, není jen kochat se krásou Vysočiny a poba-
vit se četbou a rozborem některých dílčích epizod a roztomi-
lých prohřešků ze života Broučků, ale hlavně – připomenout 
půvab a nadčasový výchovný náboj Karafi átova díla, a oživit 
tak v současné uspěchané době poněkud utuchající zájem o 
četbu Karafi átovy knihy.

K sepsání Broučků inspirovalo Jana Karafi áta pozorování 
rojů světélkujících svatojánských broučků, odborně zoolo-
gicky nazývaných světlušky, nejen během dětství v rodném 
Jimramovsku, ale i během pozdějšího období stráveného 
v Polabí. Světlušky byly v tehdejší době nepochybně mnohem 
hojnější než v současnosti. Na jejich postupném mizení se, 
kromě řady dalších ekologických příčin, prokazatelně podílí 
i  světelné znečištění oblohy způsobené nadměrným veřej-
ným osvětlením. Sympatická iniciativa „Bystřická obloha“ 
si dala jako cíl snížit na Bystřicku mnohdy zbytečné večerní 
a noční svícení, zachovat tmavou noční oblohu, a omezit tak 
negativní vlivy světelného znečištění. Kéž by to pomohlo i vy-
sočinským populacím světlušek.

Ale zpět k našemu pomníčku na Kamenici. Neustále ros-
toucí oblíbenost Kamenice činí z tohoto vrchu jakési kultovní 
místo Vysočiny. Její spojení s romantickými příběhy Broučků 
i se životem a dílem jejich autora povzbuzuje snahu upravit 
stávající skromný pomníček Broučků do poněkud trvalejší, 
řemeslně i výtvarně dokonalejší podoby. Jsme přesvědčení, že 
jde o fi nančně i organizačně nenáročný a splnitelný záměr, 
který by důstojným způsobem připomněl osobnost a oslavil 
stěžejní dílo velkého jimramovského rodáka Jana Karafi áta, 
od jehož úmrtí letos uplynulo 90 let.

Milan Peňáz

Mladá rodina hledá bydlení

Obracíme se na Vás, protože hledáme nový domov a pro-
tože jej nechceme hledat přes realitní kanceláře. Realitkám jde 
čistě o byznys, nezajímají je vztahy mezi lidmi v obci, obcím jde 
o to, aby domy a místa žily, vidíte skutečné potřeby místních 
lidí – tento přístup je nám mnohem bližší.

Pět let jsme obývali, renovovali, zkrášlovali krásný, tři sta let 
starý dům, ale ten se nyní prodává a my se musíme vystěhovat.

Jsme rodina se dvěma dětmi – holčička má tři roky a chla-
peček je ještě v bříšku. Já (Petr) vyučuji angličtinu a ruštinu 
(mluvím anglicky jako rodilý mluvčí, dále mluvím plynně 
i rusky a dalšími třemi jazyky), zeměpis, počítače a výtvarnou 
výchovu, Anežka je překladatelkou, češtinářkou a němčinář-
kou. Chováme kozy a včely, pečujeme o zeleninovou zahradu, 
ovocné stromy a o dům. Oba pocházíme z venkova. Rádi se 
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podílíme na nejrůznějších kulturních a společenských aktivi-
tách v místě, kde žijeme.

Musíme vyřešit naši situaci s bydlením co nejdříve, a při-
tom pokud možno dlouhodobě. Jsme otevření všemu.

Ideální pro nás by byl nějaký dům na samotě či klidném 
místě, se zahradou. Dům, který je dnes částečně nebo zcela 
nevyužitý. Rádi se o něj budeme starat, oživíme jej, opravíme, 
co je potřeba. Můžeme se starat o starou babičku a podobně. 
Dům nemusí být nijak přepychově vybaven, dokonce nemu-
sí být vybaven vůbec, může v něm být i nepořádek (ten ukli-
díme). Rádi do domu přivedeme ze studny vodu, uděláme 
rozvody elektřiny, vymalujeme, pokud tam nebude nábytek, 
přivezeme si jej, posečeme zahradu. Pokud bychom i na no-
vém místě mohli chovat kozy, potěšilo by nás to, ale smíříme 
se i s tím, že kozí farmičku přenecháme někomu jinému.

Kdybyste byli tak hodní a poptali se ve Vaší obci (víme, že 
ne každý má internet) i jinde, přeposlali naši prosbu komuko-

liv, pověsili ji na facebook, přetiskli ji v místním zpravodaji, 
vyvěsili na místní nástěnce, v obchodě, ve škole – pomůžete 
nám. Chápeme, že obec asi žádné vhodné prostory nevlastní, 
ale nejcennější pro nás bude, pokud někoho, kdo má nevyužitý 
dům, znáte, a naši prosbu mu přepošlete. Nebo je třeba někde 
v blízkosti prázdná fara, hájovna, statek nebo mlýn... Letáček v 
pdf, pokud byste naši prosbu chtěli vytisknout, jsme dali sem: 

http://hledame-novy-domov.czweb.org/Rodina_hleda_
domov.pdf (je tam i naše fotografi e)

Nejpraktičtější kontakt na nás je přes email: mam.ra-
dost@gmail.com <mailto:mam.radost@gmail.com> (uví-
táme veškeré informace o domě, kde se nachází, fotky, 
podmínky..., ale samozřejmě máme i telefon: 776 376 706 
a poštovní adresu:

Anežka a Petr Kučovi
V Šáreckém údolí 54/96

160 00 Praha 6 

Před 400 lety spadl na Odranci meteorit.
Tato událost byla též zaznamenána v Jimramovské kroniceučitele Josefa Pavelky.
VIII. Zjevy astronomické, povětrnost a po-
hromy živelní
a) Zjevy astronomické

Přesnější záznamy o úkazech astronomických 
počínají teprve v roce 1861, tj. v roce, kdy ji-
mramovský soused pan Adolf Ženatý počal 
vésti svoji soukromou kroniku.
Z doby staré zachovala se pouze jedna zpráva 
toho druhu, a sice z r. 1619, kdy na hranicích 
panství u vsi Odranec padl povětroň.
Soudobý kronikář píše: „R. 1619 okolo 20. ho-
diny dle celého orloje s dopuštění Božího po-
vstal v oblacích hukot, na to pršel písek podob-
ný střelnému prachu, který se též jiskrou zapá-
liti mohl. V touž hodinu za hrozného lomozu 
dopadly 3 kusy podobné ocelu nebo zvonovině 
na zemi;  jeden z nich vážil 15 liber, druhý 3 lib-
ry a třetí nebylo lze v zemi najíti. V letu svítily 
jako oheň, a když je ze země vyndali, byla země 
kolem toho místa, kde ležely, žhavá a zbělená.
Touž dobou dcera jimramovského purkrabí 
Rychnovského z Louňovic měla vidění, ve kte-
rém jí zjeveno, jaké neštěstí na vlast přijíti mají. 
Obě události zbásněny, tiskem rozmnoženy 
a jako píseň rozdávány byly.“ 
Vidění se vyplnilo – 1620 Bílá hora – 1621 za-
vražděn pan Václav Rychnovský – 1624 konfi s-
kace panství pana Viléma Dubského z Třebo-
myslic, tedy i Jimramova. 
Tuto událost si ve dnech 7. a 8. června 2019 obec 
Odranec připomene kulturním programem.
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Zveme vás na
rybářské akce
v letní sezóně

14. - 15 . 6. 2019 
Jimramovský kapr dvojic - 
rybník Nový (za Gamou)

22. 6. 2019 
regionální turnaj - rybník 
Nový (za Gamou)

13. 7. 2019 
Jimramovský kapr- rybník Ji-
mramov (starý)

Na  všechny závody bude 
připravené bohaté občerstve-

ní po celou dobu závodu.

Všechny příznivce rybář-
ského sportu srdečně zvou 

pořadatelé.
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Koupím chalupu nebo dům 
k trvalému bydlení, zahrada výhodou. 

Tel. 737 669 542

Nutně hledám byt. S opravami počítám. 
Balkon výhodou. Dohoda jistá. 

Tel. 739 747 258
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