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Ačkoli v současné době vzhledem k epidemii korona-
viru a vládním opatřením nelze ve velké míře slavit Den 
válečných veteránů vzpomínkovými akcemi a slavnostmi, 
přesto bychom neměli zapomenout na miliony padlých ve 
světových válkách. Byli mezi nimi naši předci, lidé, jejichž 
jména dnes vídáme na pomnících a památnících téměř ve 
všech obcích naší vlasti. Lidé, kteří přinesli tu největší oběť 
v boji za svobodu, samostatnost a demokracii naší země. 
Právě v dnešní těžké době bychom si je měli připomínat. 

Tento den se každoročně slaví 11. listopadu po celém 
světě, na výročí ukončení první světové války. 

První světová válka byl jistě přelomový konfl ikt, jaký si 
do té doby nikdo nedokázal ani představit a který lidstvo 
krvavě uvítal do 20. století. Světové mocnosti se vyřádily 
ve zbrojení a armády získaly další způsoby zabíjení - bojo-
vý plyn, tanky, nálety, smrtonosnější kulomety a podobně. 
Velká válka si vyžádala miliony obětí z řad vojáků i civi-
listů.

Ofi ciálně bylo válečné běsnění zastaveno 11. listopadu 
1918, kdy Německo, poslední ze stále válčících Centrál-
ních mocností, podepsalo příměří se Spojenci. Toto sym-
bolické datum se stalo dnem oslav konce války a vzpomí-
nání na oběti. Již v  prvních pováleč-
ných letech byl v mnoha zemích slaven 
jako Den příměří, později se vžil díky 
Spojeným státům také název Den vá-
lečných veteránů, který se dnes použí-
vá i u nás. 

Krom mrtvých vojáků tu byly také 
další miliony zraněných, mnohdy, 
s  přihlédnutím ke stavu tehdejšího 

zdravotnictví, s  celoživotními následky. Právě směrem 
k těmto válečným invalidům a veteránům se po konci vál-
ky obrátila pozornost velké části společnosti.

S  tím je neodmyslitelně spojena americká profesor-
ka a humanistka Moina Belle Michaelová, která po válce 
v  USA zahájila sbírku na pomoc zmrzačeným vojákům 
prodejem ozdobných vlčích máků z hedvábí. Mák si jako 
symbol vypůjčila z  dnes již notoricky známé básně „Na 
polích ve Flandrech vlčí máky kvetou“ kanadského váleč-
ného chirurga Johna McCraea, který sloužil v  bojích na 
západní frontě.

Nápad profesorky Michaelové se ujal a během několika 
let se sbírky podpořené prodejem ozdobných máků rozší-
řily i do Evropy. Vlčí máky se tak postupně staly meziná-
rodně uznávaným symbolem padlých vojáků a válečných 
veteránů a jejich prodej za účelem získání prostředků na 
projekty zaměřené právě na veterány a válečné invalidy je 
nedílnou součástí začátku listopadu značné části dnešní 
západní společnosti.

V Česku se 11. listopad jako Den válečných veteránů 
slaví od roku 2001. 

Je třeba myslet na to, že 11. listopad není pouze dnem, 
kdy se vzpomíná na oběti Velké války 
a vzdává se pocta padlým, ale je hlav-
ně dnem, který by měl být zaměřený 
na všechny veterány. Především na ty, 
kteří jsou pořád mezi námi a které mů-
žeme reálně podpořit, a oplatit jim tak 
jejich službu vlasti třeba koupí květiny 
do klopy nebo věnečku z vlčích máků.

Miroslava Procházková
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Nezapomeňme na Den válečných veteránů, 
symbolem vzpomínky je květ vlčího máku v klopě.
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Zpráva sociální komise

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU Odečty vodoměrů

Na letošní rok 2020 asi z  nás v  životě nikdo nezapo-
mene. Krátce po Vánocích se začalo šeptat, že v  Číně je 
nakaženo tisíce lidí virem SARS-CoV-2. V únoru se o něm 
začalo mluvit i u nás a to hodně nahlas. Týkalo se to totiž 
již nás, občanů České republiky a  okolních států. Začaly 
se dělat opatření, které by zabránily rozšíření tohoto viru. 
Najednou jako by se zastavil čas. 

Po letním uvolnění začalo vše nanovo a to navíc v dale-
ko větší míře nakažených Covidem.

Tento rok se hodně změnil i  v  práci sociální komise, 
která je pro letošní rok hodně omezena. Uskutečnilo se 
jenom pár návštěv k našim milým jubilantům. Ostatním 
byly a budou předány dárky od obecního úřadu po skon-
čení nouzového stavu.

Bude uskutečněn dne 10. 11. 2020 od 13,00 do 
15,00 hodin na sběrném místě ČOV v Jimramově.

Do nebezpečných odpadů patří:
- zbytky barev, olejů, znečištěné obaly, chemikálie,
- zářivky, výbojky, led žárovky, baterie,
Nelze sbírat pneumatiky (sběr pneumatik spadá 
do zpětného odběru).

Upozorňujeme, že v  měsíci prosinci budeme opět zapisovat 
vodoměry. Majitelé rekreačních objektů, kteří v  Jimramově v  tu 
dobu nebudou, nechť zapíší stav vodoměru a nechají ho na viditel-
ném místě (třeba za oknem) nebo ho nahlásí na Městys Jimramov 
buď na E-mail: mestys@jimramov.cz, prochazkova@jimramov.cz, 
kasa@jimramov.cz., nebo na tel. číslo 604 888 933 (Miroslava Pro-
cházková), či 731 448 056 (Pavel Kaša) – stačí SMS. Děkujeme.

Za technický úsek:  Miroslava Procházková, Pavel Kaša

Ráda bych upřesnila věk jubilantů, kdy mohou očekávat 
gratulaci od sociál. komise: v 70. letech

                                        v 75. letech
                                        od 80. let každý rok  
V  letošním roce se neuskutečnil ani každoroční pod-

zimní zájezd důchodců a bohužel nebude ani Vánoční be-
sídka v Základní škole v Jimramově.

Naši nejmenší obyvatelé byli bohužel ochuzeni o Vítání 
občánků. Finanční dar na dítě obdrží rodiče na Obecním 
úřadě v Jimramově.

Přeji všem občanům za sociální komisi hlavně hodně, 
hodně zdraví a dobrou náladu. A zároveň prosím o ohledu-
plnost k našemu okolí v této těžké době.

Dana Pachovská

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

9.1.2021    p. Vajsochrová Anna, Jimramov 80 let

10.1.2021  p. Kroštofová Růžena, Jimramov 81 let

13.1.2021  p. Lhotáková Miluše, Jimramov 75 let

13.1.2021  p. Halačková Daniela, Jimramov 60 let

16.1.2021  p. Svobodová Marie, Jimramov 88 let

1.2.2021    p. Samková Miloslava, Benátky 75 let

3.2.2021    p. Sionová Marie, Sedliště 86 let

16.2.2021  p. Kozová Dagmar, Jimramov 60 let

Senioři z Domu s pečovatelskou službou děkují paní Markétě 
Peňázové a paní Ester Trnové za jejich obětavou práci a kladný 
přístup ke svým svěřencům.
Přejeme pohodové vánoční svátky.  Senioři

zddravíí.

mov 88
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Podzimní část fotbalové sezóny
Podzimní část začala našim čutá-

listům 9.8. a na konci srpna se připojili 
i mládežníci tj. dorost, starší žáci a starší 
přípravka. Od začátku visela ve vzduchu 
hrozba s názvem COVID-19 a nakonec 
se díky zhoršené situaci s  koronavirem 
podzimní část nedohrála. Od 12.10. byly 
soutěže přerušeny a na konci října asoci-
ace podzimní část ukončila. Přesto jsme 
odehráli více jak 2/3 plánovaných zápa-
sů a na jaře se snad na hřiště vrátíme. Na 
druhou stranu zdraví je důležitější, a byť 
si o nařízeních můžeme myslet svoje, je 
třeba je respektovat:-).

Starší přípravka
Po vzájemné dohodě jsme se domluvi-

li, že u této kategorie nebudeme zveřejňo-
vat výsledky ani tabulku. Nejdůležitější je 
aby kluci vstřebávali základy fotbalových 
dovedností, chodili poctivě trénovat, měli 
do fotbalu chuť a měli z něj radost. Mys-
lím, že se nám to celkem daří, absence na 
trénincích prakticky nejsou a i v zápasech 
je vidět postupné zlepšování. 

Kádr: Lukáš Babáček, Lukáš Buch-
ta, Marek Buchta, David Břeň, Adam 
Dvořák, David Horáček, Tomáš Hubert, 
Matyáš Husák, Mikuláš Kalášek, Martin 
Švarc, Jan Vojta, Vítek Kratochvíl, ze žáků 
můžeme využít pomoci od Martina Bu-
káčka a Davida Šimona

Trenéři: Lukáš Buchta a Pavel Borovský.
Poděkování patří také rodičům, kteří 

nás podporují a  mají k  tomu rozumný 
přístup. 

Starší žáci
Svěřenci M. Čuprové a J. Satorie se po 

minulé sezóně opět posunuli o kategorii 
výš a byť většina z nich patří ještě do kate-
gorie mladších žáků, hrají kategorii žáků 
starších. Kluci se s tím poprali na výbor-
nou a ve všech zápasech byli rovnocen-
ným soupeřem. V posledním předcovid 
zápasem sklidili uznalou  pochvalu i  od 
trenérů nejlepšího mužstva z Rad. Svrat-
ky. Kluci těží z poctivého přístupu k per-
fektně připraveným tréninkům, důležité 
je taky to, že spolu hrají už 5 let a mají 
skvělou partu. Musíme jen doufat, že to 
co nejvíce z nich dotáhne až do mužů:-)

Výsledky:Jimramov vs. Křižanov 2:1, 
Bohdalov 1:2, Počítky 3:2, Rožná 0:3, 
Křoví 6:0, Herálec 0:1, Rad. Svratka 0:4  -  
7 zápasů, 3 výhry, 4 porážky, skóre 12:13, 
8. místo

Střelci: Š. Peňáz 3, Z. Novotný 2, M. 
Bukáček 1, Jan Satorie 1, M. Pachta 1, P. 
Podsedník 1, D. Husák 1, F. Chládek 1, O. 
Borovský 1

Kádr: Ondřej Borovský, Martin Bu-
káček, Dominik Čupr, Dominik Husák, 
Filip Chládek, Zdeněk Novotný, Matyáš 
Pachta, Štěpán Peňáz, Pavel Podsedník, 
Jan Satorie, Josef Satorie, Richard Svobo-
da, David Šimon, Jan Venhuda

Trenéři: Markéta Čuprová, Josef Sa-
torie

Dorost
V této kategorii doplácíme na velmi 

úzký kádr a poněkud vlažný přístup ně-
kterých hráčů. Výsledky i hra by mohly 
být určitě lepší, ale souvisí to práve s pří-
stupem hráčů. Na druhou stranu je dob-
ře, že kategorii dorostu máme obsazenou 
a věříme, že se co nejvíce hráčů prosadí 
i v mužích. Navíc pro příští sezónu se rý-
suje spolupráce se Sněžným, což by určitě 
vyřešilo hlavně nedostatek hráčů. Podě-
kování patří  trenéru Chuchmovi, který 
klukům připravuje zajímavé tréninky 
a věnuje jim spoustu volného času.

Výsledky:Jimramov vs. Sněžné 3:2, 
Nová Ves B 0:4, Osová Bítýška 5:3, Kři-
žanov 1:6, Štěpánov  1:7, Bory 1:0   -   6 
zápasů, 3 výhry, 3 porážky, skóre 11:22, 
5. místo

Střelci:D. Chuchma 4, L. Vetešník 3, J. 
Kafk a 2, K. Šenkýř 1, Vít Peňáz 1

Kádr: Kamil Šenkýř, Dominik On-
drůch, Vít Peňáz, Jan Kafk a, Bobo No-
votný, Zdeněk Novotný, Daniel Halva, 
Michal Gregor, David Chuchma, Kevin 
Stojka, Jan Venhuda, Lukáš Vetešník, Jo-
sef Satorie, Richard Svoboda, Dominik 
Čupr

Trenér: Bronislav Chuchma

Muži
Jarní covid pandemie nás udržela 

v  okresním přeboru a  bohužel byla to 
medvědí služba:-). Už během zimní pří-

pravy došlo ke změně na postu trenéra, 
kdy P. Borovského vystřídal O. Buchta. 
Na jaře kdy jsme mohli pouze trénovat 
a hrát přátelská utkání, to vypadalo, že se 
blýská na lepší časy. Docházka na trénin-
ky byla nebývale vysoká a  příprava ko-
nečně měla pořádnou úroveň. Po rozvol-
nění opatření se však vše vrátilo do sta-
rých kolejí a výsledky na podzim tomu 
také odpovídali. Trenér měl velmi ome-
zenou možnost při vytváření sestavy, na 
zápasy chodilo max. 13 hráčů. Jediným 
pozitivem je zařazení několika mladíků, 
kteří se díky tomu dostali často na hřiště 
a sbírají zkušenosti do budoucna. V zimě 
je potřeba si sednout a rozhodnout se, ja-
kým směrem se chceme ubírat...

Výsledky: Jimramov vs. Bory 1:5, 
Bobrová 1:6, Křižanov  1:11, Jívoví 3:0, 
Doubravník 0:4, Radostín 1:5, Nová Ves 
B 2:5, Dolní Rožínka 1:6, Osová Bítýška 
1:5, Křoví 1:3  -  10 zápasů, 1 výhra, 9 po-
rážek, skóre 12:50  -  14. místo

Střelci: A. Hlaváč 2, P. Nykodým 2, 
Vít Peňáz 2, R. Ondrůch 1, L. Zavadil 1, 
K. Šenkýř 1, M. Zobač 1, T. Gregor 1, M. 
Dvořák 1

Kádr: Antonín Hlaváč, Patrik Váchal, 
Pavel Sedlák, Lukáš Bednář, Jan Buchta, 
Vladimír Dostál, Martin Dvořák, Zde-
něk Novotný, Petr Nykodým, Tomáš 
Gregor, Lukáš Zavadil, Martin Zavadil, 
Jakub Sedlák, Petr Sedlák, Pavel Borov-
ský, Vít Peňáz, Radim Ondrůch, Lukáš 
Buchta, Jan Prüger, Adam Bureš, Kamil 
Šenkýř, Michal Gregor

Trenér: Oldřich Buchta
Vedoucí mužstva: Jaroslav Pajkr

Na závěr jako vždy poděkování všem, 
kteří se na chodu klubu podílejí. Klukům 
z  boudy za perfektní občerstvení, zde 
jsme naopak na špičce okresu:-)), měs-
tysi Jimramov, A. Čuprovi a Z. Peňázovi 
za materiální podporu a  fanouškům za 
přízeň.

Všem přejeme v  této divné době 
hlavně hodně zdraví a pokud možno Ve-
selé Vánoce a  šťastný  Nový rok. Sportu 
zdar, vesnické čutané zvlášť a  DYCKY 
JIMRAMOV:-))

Pavel Borovský
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Slovo hejtmana (města a obce říjen 2020)

Skončilo další mé volební období ve funkci hejtmana. 
Chtěl bych opětovně, stejně jako v  minulosti, poděkovat 
všem občanům Vysočiny a zvláště členům obecních samo-
správ za přátelskou spolupráci, dialog a snahu dobrat se ke 
společnému výsledku, i  když to nebylo vždy jednoduché 
a mnohdy bylo třeba kompromisů z obou stran. K tomu, 
abychom se domluvili, jsme většinou nepotřebovali nut-
ně žádné smlouvy a psané dohody. Co se domluvilo ústně, 
vždy pro nás platilo, stačilo podání ruky na to, aby se věci 

začaly řešit. Poděkování patří občanům kraje, s mnohými 
jsem se potkal jen letmo, s  některými jsem sdílel jejich 
osobní problémy. Na všech mi záleží, ale nemohu vyhovět 
všem a pomoci všude. Byl bych rád, aby i v dalším období 
byl náš kraj tak jako dosud symbolem vzájemného pocho-
pení, tolerance a snahy o společnou věc.

Přeji vám pevné zdraví a více vnímání všeho dobrého, 
co je v nás a kolem nás.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Vážení a milí občané naší Vysočiny,

dovolte, abych vás touto cestou 
pozdravila a  srdečně vám popřála 
klidný závěr letošního roku a přede-
vším pohodové Vánoce v  rodinném 
kruhu. Máme za sebou mimořádně 
těžké měsíce plné nejistoty, obav, psy-
chického i  fyzického vypětí. Ukázalo 
se však také, že se umíme semknout, 
zatnout zuby a  neúprosně bojovat 
s  neviditelným koronavirem. Vám 
všem patří velké poděkování – rodi-
čům, starostkám a  starostům, učite-
lům, zdravotníkům, poš-
ťákům, energetikům, pro-
davačkám a prodavačům, 
sociálním pracovníkům 
a  takto bych mohla po-
kračovat ještě dlouho. 

Letošní rok začal tak 
jako každý jiný. Při svých 
pracovních cestách po 
Vysočině jsem v  obcích 
řešila rekonstrukce obec-
ních staveb, podporu ma-
jitelům lesů a  vše, co je 
pro obce důležité.

Od března do našich 
životů zasáhla pandemie. 
Naše pozornost se upnula 
na zajištění ochranných 
pomůcek, dezinfekce 
a  především na podporu 
ohrožených skupin včet-
ně seniorů a  také pod-
nikatelů. Museli jsme se 
naučit žít jinak. Věřte mi, 

že to byly dlouhé dny i noci, kdy jsme 
v  poslanecké sněmovně hledali způ-
soby, jak krizi zvládnout. Obraceli jste 
se na mě s mnohými dotazy, které se 
týkaly praktických věcí. Vaše podně-
ty jsem předávala dál svým kolegům 
a společně jsme hledali cestu, jak po-
moci. Díky spojení s vámi jsem měla 
informace ze všech oblastí a  koutů 
Vysočiny. Koncem srpna na mé po-
zvání přijela ministryně fi nancí Alena 
Schillerová. S  fi rmami řešila vládní 

podporu, zajímaly jsme se o  situaci 
v domovech pro seniory i ve složkách 
integrovaného záchranného systému. 
Nesmíme zapomenout také na to, že 
se pokračuje v přípravě výstavby no-
vého bloku v  Dukovanech. Právě to 
a  zapojení českých i  místních fi rem 
jsme řešili na setkání s  ministrem 
průmyslu Karlem Havlíčkem v Duko-
vanech.

Monika Oborná, 
poslankyně Parlamentu ČR
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Policie na Vysočině se rozroste o padesát policistů
V Kraji Vysočina spustila Policie České republiky rozsáhlou náborovou kampaň

KRAJ VYSOČINA – Krajské ředi-
telství policie Kraje Vysočina plánuje 
do konce letošního roku přijmout do 
svých řad padesát nových policistů. 
Od 1. října se zvýšil počet systemi-
zovaných služebních míst v  rámci 
krajského policejního ředitelství na 
1417, tedy o padesát systemizovaných 
míst více. Většina z  padesáti nových 
policistek a  policistů bude tak letos 
nastupovat na Vysočině k  dopravní 
policii a posílá tak všech pět doprav-
ních inspektorátů, oddělení silniční-
ho dohledu a dálniční oddělení Velký 
Beranov.

Navýšení systemizovaných služeb-
ních míst bylo začátkem září hlavním 
důvodem ke spuštění masívní regio-
nální náborové kampaně, která svým 
obsahem i vizualizací plně korespon-
duje s  celorepublikovou kampaní. 
V podmínkách našeho kraje jsme vy-
užili reklamy formou polepu na třech 
vozidlech MHD v  Jihlavě a  na dvou 
vozidlech MHD v Havlíčkově Brodě.  
Náborový plakát se také objevuje na 
LED obrazovce na CZ LOKO Aréně 
v  Jihlavě a  reklama stejného obsahu 
se objeví v  zářijovém vydání Novin 
Kraje Vysočina. Současně spolupra-
cujeme s městy a obcemi v rámci na-
šeho kraje a k  informacím o náboru 
využíváme také webové stránky měst 
a  obcí, stejně jako městské a  obecní 
zpravodaje. Náborovou kampaň také 
postupně podporují známí a  úspěš-
ní mladí sportovci, kteří si na vlastní 
kůži vyzkouší fyzické testy, které jsou 
součástí přijímacího řízení. Prvních 
z  nich byl začátkem září vynikající 
český parkourista Jan Hanko z Jihla-
vy, který se zúčastnil fyzických testů 
a natočil video, které má za cíl oslovit 
a  motivovat mladé lidi, kteří si zvolí 
povolání policisty. Video umístil na 
svůj profi l a za více než týden má neu-
věřitelných 517 000 sledování.

V průběhu loňského roku nastou-
pilo v našem kraji do služebního po-
měru celkem 65 nových policistů. Po-
licisté nastupovali na pořádkovou, do-

pravní a cizineckou policii a naší sna-
hou je bylo zařadit na základní útvary 
do míst blízkých jejich trvalému byd-
lišti. Nové policisty a policistky bude-
me do našich řad přijímat i v letošním 
roce. Nástupní výše služebního příjmu 
policisty, včetně zvláštního příplatku, 
činí 25  720 korun. Výše služebního 
příjmu se zvyšuje po jednom roce, tedy 
po absolvování základní odborné pří-
pravy. Kromě toho může nově přijatý 
policista získat náborový příspěvek ve 
výši 75 000 korun.

Krajské ředitelství policie kraje 
Vysočina nabízí možnost stát se pří-
slušníkem Policie České republiky 
mladým lidem, kteří mají minimál-
ně středoškolské vzdělání ukonče-
né maturitní zkouškou, jsou fyzicky 
i psychicky zdatní a odvážní. V  sou-
časné době přijímáme do služebního 
poměru nové policisty a  policistky, 
kteří mohou být služebně zařazeni 
především v  rámci služby dopravní 
policie, ale početní stavy doplňujeme 
také v rámci pořádkové nebo cizinec-
ké policie. 

V  našich řadách uvítáme uchaze-
če, kteří trvale žijí v  Kraji Vysočina 

a  kteří budou vnímat práci policisty 
jako své budoucí celoživotní poslání. 
Policistou by se měl stát takový člo-
věk, který chce ve svém životě zastávat 
a ctít zákon, přistupovat individuálně 
a  spravedlivě ke každému občanovi 
a  soustavně prohlubovat své znalosti 
a odbornou kvalifi kaci. Hledáme nové 
kolegy a  kolegyně, kteří by se chtěli 
podílet na zlepšování bezpečnostní 
situace a veřejného pořádku v našem 
kraji, dohlíželi by na bezpečnost na 
silnicích a bojovali by společně s námi 
proti kriminalitě. Uchazečům nabí-
zíme stabilní fi nanční ohodnocení, 
příspěvky na dovolenou, šest týdnů 
řádné dovolené, odchodné, výsluhový 
příspěvek a řadu dalších výhod.

Každý zájemce o přijetí do služeb-
ního poměru musí splňovat základní 
předpoklady – musí být starší 18 let, 
bezúhonný a především být zdravot-
ně, osobnostně a  fyzicky způsobilý 
k výkonu náročné služby. Uchazeč ne-
smí být členem politické strany nebo 
politického hnutí a nemůže vykonávat 
živnostenskou nebo jinou výdělečnou 
činnost. Přijímací řízení je zahájeno 
doručením písemné žádosti občana 
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I na železničním přejezdu platí určitá pravidla, která řidiči musí dodržovat

KRAJ VYSOČINA: Od začátku letošního roku do kon-
ce září řešili policisté na železničních přejezdech na Vyso-
čině celkem 21 dopravních nehod, při kterých byla jedna 
osoba usmrcena, a dalších osm jich utrpělo zranění. V na-
prosté většině případů jsou viníky takových dopravních 
nehod samotní řidiči, kteří nerespektují zvukové a světel-
né výstražné znamení nebo vlak na železničním přejezdu 
přehlédnou.

V  první řadě je zapotřebí si uvědomit, že řidiči si na 
železničních přejezdech musí počínat obzvláště opatrně 
a mít na paměti, že srážka s vlakem mívá fatální následky. 
Vlaková souprava nedokáže okamžitě zastavit a její brzdná 
dráha se může počítat až na stovky metrů, a to i při rela-
tivně nízké rychlosti soupravy. Proto je zapotřebí, aby si 
řidiči při přejíždění přejezdu počínali obzvláště opatrně, 
zejména se pak přesvědčili, že ho mohou bezpečně přejet.

Zákon o  provozu na pozemních komunikacích nám 
jasně říká, že vozidla se před železničním přejezdem řadí 
za sebou v pořadí, ve kterém k němu přijela. Ve vzdálenosti 
50 metrů před železničním přejezdem a při jeho přejíždění 
smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 kilometrů v hodině. Svítí-
-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpe-
čovacího zařízení, smí 50 metrů před železničním přejez-
dem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 kilometrů 
v hodině. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič 
zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.

V případě, že dojde k zastavení vozidla na železničním 
přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železnič-
ní trať a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, 
aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas 
varováni. 

o přijetí do služebního poměru k bez-
pečnostnímu sboru. Při osobním 
pohovoru s  personalistou předkládá 
uchazeč občanský průkaz, životopis, 
vyplněný osobní dotazník, rodný list, 
doklad o nejvyšším dosaženém vzdě-
lání a doklad o dosavadní praxi. Ne-
zbytný je i  jeho souhlas s poskytová-
ním a zpracováváním osobních údajů. 
Přijímací řízení obvykle trvá dva mě-
síce a v  jeho průběhu uchazeč absol-
vuje psychologické vyšetření, prověr-
ku tělesné zdatnosti, a také zdravotní 
prohlídku.

Při přijetí do služebního poměru 
je příslušník ustanoven na služební 
místo, pro které je stanovena služební 
hodnost vrchní referent se zařazením 
na příslušný základní útvar. První rok 

služby se všichni noví policisté řádně 
připravují pro výkon svého budoucí-
ho povolání ve středních policejních 
školách a  absolvují řízenou praxi na 
mateřských odděleních. V  případě 
uchazečů, kteří mají kompletní práv-
nické vzdělání a  úspěšně absolvují 
přijímací řízení je možnost realizace 
tzv. bočního vstupu přímo na službu 
kriminální policie a vyšetřování.

Pro bližší informace k  možnos-
tem uplatnění v  rámci Krajského ře-
ditelství policie kraje Vysočina nebo 
k  podrobnostem přijímacího řízení 
se mohou zájemci obrátit přímo na 
konkrétní personalistky krajského 
ředitelství, na které naleznou kontak-
ty a  další podrobnější informace na 
webové stránce www.policie.cz.

Kontakty:
Krajské ředitelství policie Kraje 

Vysočina
Vrchlického 46
587 24 Jihlava

Personalistky: 
Lenka Kvášová

Tel.: 974 261 407, 
Mobil: 725 661 028

Email: krpj.nabor@pcr.cz
           lenka.kvasova@pcr.cz

Kamila Škrháková
Tel: 974 261 406, 

Mobil: 727 914 663
Email: kamila.skrhakova@pcr.cz

Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna do-
pravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič zasta-
vit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled 
na trať.

Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd v  těchto 
případech:
• je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přeru-

šovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího 
zařízení

• je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky 
nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení

• sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory
• je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné dráž-

ní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; 
toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu pře-
jezdového zabezpečovacího zařízení

• dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy 
kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za sní-
žené viditelnosti kroužením červeným světlem

• nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho 
bezpečné přejetí a pokračování v jízdě

V  případech, je-li dávána výstraha dvěma červenými 
střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabez-
pečovacího zařízení nebo je-li dávána výstraha přerušova-
ným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpe-
čovacího zařízení nebo sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo 
zdvihají-li se závory, smí řidič vjíždět na železniční přejezd 
pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od 
pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy k  jízdě přes 
železniční přejezd ústní souhlas. V  tomto případě je řidič 
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povinen řídit se při jízdě přes železniční přejezd pokyny 
pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený za-
městnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání 
řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy. Ři-
dič musí mít na paměti, že zaměstnanec provozovatele drá-
hy je oprávněn v blízkosti železničního přejezdu zastavovat 
vozidla. Znamení k zastavení vozidla dává vztyčenou paží 
nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červe-
ným světlem, kterým pohybuje v horním půlkruhu.

Při jízdě přes železniční přejezd musí řidič dodržovat 
i další pravidla silničního provozu. Na železničním přejez-
du nesmí předjíždět další vozidla, otáčet se a  couvat. Na 
železničním přejezdu a ve vzdálenosti 15 metrů před ním 
a  za ním nesmí zastavit a  stát. Řidič nesmí užít dálková 
světla, mohl-li by být oslněn strojvedoucí vlaku nebo ři-
dič protijedoucího vozidla. Při zastavení vozidla před že-
lezničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, 
pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.

Pokud řidič vozidla poruší tato pravidla, dopouští se 
přestupku proti bezpečnosti a  plynulosti silničního pro-
vozu, za který hrozí pokuta ve správním řízení až do výše 
pěti tisíc korun. V blokovém řízení může být řidiči uložena 
pokuta až do výše dva a půl tisíce korun. V případě, že řidič 
bude na železničním přejezdu nebo v jeho těsné blízkosti 
předjíždět, bude tento přestupek oznámen správnímu or-
gánu k projednání, kde je sankce ještě vyšší. Ve správním 
řízení může také správní orgán uložit přestupci zákaz čin-
nosti spočívající v řízení motorových vozidel.

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
nprap. Bc. David Linhart

vrchní inspektor
Tel: 974 261 208

mobil: 725 868 475
e-mail: david.linhart@pcr.cz

Vloupání do objektů
Nepodceňujte zabezpečení svých nemovitostí

Od začátku letošního roku do konce 
srpna evidují policisté v Kraji Vysočina 
celkem 218 případů krádeží vloupáním 
do rodinných domů, víkendových chat 
a ostatních objektů. Pachatelé při nich 
způsobili majitelům nemovitostí odci-
zením věcí a poškozením objektů ško-
du převyšující šest a půl milionu korun.

Pachatelé se do objektů nejčastěji 
vloupávají především přes zabezpečená 
okna a  dveře, a  to za užití násilí.  Nej-
častějším cílem bývá zahradní nářadí, 
motorové pily, elektronika, kuchyňské 
nádobí, rybářské potřeby, starožitnosti, 
oblečení, potraviny a alkoholické nápo-
je. Pachatel ale může odcizit prakticky 
vše, co může zpeněžit.

Dopadení pachatele je ale v  těchto 
případech velice obtížné, protože ma-
jitelé napadených objektů, především 
pak rekreačních chat a  chalup, často 
krádež zjistí až po delší době. Vlivem 
časové prodlevy totiž dochází k poško-
zení nebo zničení některých stop, což 
policistům znesnadňuje jejich práci. 
Velmi nepříznivým vlivem je také to, že 
se v  chatových nebo obdobných loka-
litách pohybuje menší množství osob, 
které by se mohly stát svědky protipráv-
ního jednání a poskytnout tak policis-
tům důležité informace.

Majitelům všech nemovitostí proto 
doporučujeme, aby v  jakýchkoliv ob-
jektech, a to především v době své ne-
přítomnosti, nenechávali žádné cenné 
věci. Je vhodné objekt zabezpečit elek-
tronickým zabezpečením nebo mecha-
nickými zábrannými prostředky jako 
jsou například bezpečnostní zámky, 
mříže, uzamykatelné okenice apod. Ob-
jekty je také vhodné v  nepravidelných 
intervalech navštěvovat a všímat si po-
hybu podezřelých osob a vozidel.

Pokud už ale k  vloupání přece jen 
dojde, je pro kriminalisty velice důle-
žité, aby majitelé nevstupovali dovnitř 
a tuto věc neprodleně oznámili policii, 

která již provede prvotní úkony k zajiš-
tění stop a potřebných důkazů. 

Policisté na Vysočině také prová-
dějí nepravidelné preventivní kontroly 
objektů, a  to především v  chatových 
a  rekreačních oblastech. V  zimních 
měsících jsou tyto kontroly častější a in-
tenzivnější, přičemž se na ně zaměřují 
i policejní psovodi.
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina

oddělení tisku a prevence
nprap. Bc. David Linhart

vrchní inspektor
Tel: 974 261 208

mobil: 725 868 475
e-mail: david.linhart@pcr.cz

Statistická tabulka vloupání v Kraji Vysočina za období 1. 1. 2020 – 31. 8. 2020

Počet vloupání objasněno Škoda (Kč)

ÚO Jihlava 43 14 1 919 510

ÚO Třebíč 19 17 368 857

ÚO Žďár n/Sáz. 40 12 2 172 090

ÚO Havlíčkův Brod 74 24 1 339 990

ÚO Pelhřimov 42 18 956 502

Kraj celkem 218 85 6 756 949
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V období tzv. dušiček dochází každoročně k nárůstu dopravních nehod
Policisté budou dohlížet na plynulost v dopravě

Vánoční atmosféru připomenou také ve své „literární tvorbě“ žáci ZŠ, 
kteří vytvořili několik prací na téma Vánoční nastává čas…

KRAJ VYSOČINA – Koncem října 
a  začátkem listopadu se na hřbitovy 
začne sjíždět mnoho lidí, aby uctili pa-
mátku svých blízkých zesnulých. Vyšší 
hustota provozu může vést k  problé-
mům v dopravě. Policisté v tomto ob-
dobí každoročně evidují zvýšený počet 
dopravních nehod, u kterých v někte-
rých případech sehrál svoji roli i alko-
hol.

Lidé budou vyjíždět na hřbitovy 
v blízkosti svých bydlišť, ale do našeho 
kraje budou přijíždět i z  jiných krajů. 
Policisté v  těchto dnech proto zvýší 
dohled nad silničním provozem. Poli-
cejní hlídky budou kontrolovat místa, 
kde se nacházejí hřbitovy a  zvýšený 
počet dopravních policistů bude nasa-
zen i v rámci běžného výkonu služby.

V  souvislosti s  památkou zesnu-
lých upozorňujeme účastníky silnič-
ního provozu, aby jezdili opatrně, 
zbytečně nespěchali a  na cestu se 
vždy vydávali odpočatí. V tomto ob-

Zimní čas
Zimo, zimo, zimičko,
schovalas nám sluníčko.
Přírodu jsi zabalila
do bílého pláště
a lidi jsi ohromila,
jak vypadáš zvláštně.

Děti staví sněhuláky
a rodiče s nimi taky,
sáňkují a lyžují,
všichni zimu milují.

Děti bruslí na rybníku
a vesele jásají,
dospělí zas na chodníku
ruce, nohy lámají.

Štědrý večer
Dárečky jsme zabalili,
kapříka jsme usmažili,
když jsme všechno snědli,
ke stromečku jsme si sedli.

Pod stromečkem za chviličku,
rozbalím si svou krabičku.
Dáreček jsem vybalila,
velkou radost z něho měla.

Pěkně jsme si povídali,
koledy si zazpívali.
Začal padat snížek bílý,
ke konci se večer chýlí.

Štědrý večer polehoučku,
vytrácí se pomaloučku.
Končí dneska krásný čas,
za rok dočkáme se zas.

Vánoce
Vánoce jsou svátky,
co se vrací zpátky.
Přichází čas radovánek,
her, lyží a sáněk.
Mamka peče cukroví,
které domem zavoní.
Večer přijde Ježíšek,
v ruce dárků košíček.
Děti dárky rozbalují
a jablíčka rozkrajují,
potom půjdou spát,
o Vánocích se jim bude zdát.

dobí vyjíždí často i tzv. sváteční řidi-
či, kteří nemusí mít včasnou reakční 
dobu, a proto je potřeba být v každé 
situaci obezřetný a opatrný. Pamatuj-
te, že je tu již podzim, a proto mohou 
být silnice pokryté mokrým listím, 
popřípadě namrzlé. Po ránu také bý-
vají časté mlhy. 

Doprava ale není jediným problé-
mem „Dušiček“. Při návštěvě hřbitovů 
buďte opatrní i  na své věci. Hřbitovy 
a  parkoviště blízko nich začnou na-
vštěvovat i lidé, kteří sem přijdou úpl-
ně za jiným účelem. Majitelé vozidel 
často spoléhají na to, že se vzdálí od 
auta jen na chvíli a předpokládají, že se 
nemůže nic stát. Na vloupání do vozi-
dla a  jeho prohledání ale zloději stačí 
jen pár minut. Proto veškeré cenností – 
mobilní telefony, fotoaparáty, kabelky 
nebo třeba peněženky, nenechávejte na 
sedadlech, popřípadě ani v zavazadlo-
vém prostoru či na jiných viditelných 
místech.

Stromy v zimě praskají
pod břemenem sněhu,
zvířátka je litují,
cítí k stromům něhu.

Děti zima potěšila,
řidiče však rozzlobila.
Zimní čas nám nastává,
je to krásná představa.

Zimo, zimo, zimičko,
neschovávej sluníčko!
K zimě patří také mráz,
Vánoce a prázdniny,
nastává nám zimní čas,
těšíme se ze zimy.

Vaše věci nemusí být v bezpečí ani 
tehdy, pokud si je vezmete s sebou na 
hřbitov. V okamžiku, kdy svoji kabelku 
nebo jinou cennost byť jen na chvíli od-
ložíte na okraj hrobu a jdete např. pro 
vodu do vázy, odnést starou výzdobu 
do kontejneru nebo zapálit svíčku, stá-
vá se váš majetek velmi snadným cílem 
pro zloděje. Není proto od věci všímat 
si svého okolí a  zejména podezřelých 
osob. Pokud i přes veškerá preventivní 
opatření dojde ke krádeži vašich věcí, 
je dobré okamžitě vše nahlásit policii. 
V případě vykradení vozidla na nic ne-
sahejte a  vyčkejte na příjezd policejní 
hlídky, která celou věc zadokumentuje 
a následně prošetří. 
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina

oddělení tisku a prevence
nprap. Bc. Martin Hron

vrchní inspektor
tel: 974 261 209

mobil: 725 103 451
e-mail: martin.hron@pcr.cz
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Letošní rok kulturním akcím nepřál
Na rok 2020 se bude dlouho vzpomínat, jako na rok, 

který omezil veškeré kulturní a sportovní akce jak ve světě, 
v republice, tak i v regionech. Bohužel kvůli koronavirové 
epidemii jsme museli zrušit či odložit spoustu plánovaných 
akcí také u nás. 

25. března jsme se marně těšili na besedu s Mgr. Karlem 
Kocůrkem na téma Izrael.

1. dubna měla proběhnout v  místní sokolovně beseda 
o místním rodákovi misionáři Jaroslavovi Popelkovi s před-
stavením unikátních materiálů o jeho životě. Tyto materiály 
pak měly obohatit naši Síň rodáků. Bohužel dosud se k nám 
z Plzně nedostaly.

Stěhování dioramatu Broučků z Jimramova do Plzně se 
z termínu 2. dubna posunulo na termín 15. června, tím se 
nestihla vytvořit nová expozice Broučků do zahájení turis-
tické sezóny.

Divadelní představení ochotníků z Víru „Vše pro fi rmu“ 
jsme z původního 17. dubna posunuli na 17. říjen, ale i tento 
termín nakonec nevyšel.

Začátkem května se nekonala každoroční oslava Svátku 
matek.

10. června měla v sokolovně proběhnout beseda na téma 
Euro v Česku, tuto besedu jsme takticky odložili na 21. října 

Dopis pro Ježíška
Milý Ježíšku,
Nepíšu Ti o dárky, jako jsem to dě-

lávala v  dětství. Jsem na to už velká. 
Chci Ti ale napsat děkovný dopis. Moc 
Ti děkuji za všechny ty roky, co jsi mi 
nosil ty krásné velké, ale i ty nejmenší 
dárky. Teď vím, že jsi smyšlená posta-
va, která existuje jen ve fantazii malých 
dětí. Bylo krásné v Tebe věřit. Také Ti 
chci poděkovat za to, že jsi mě naučil 
dárky dávat. Všem těm, které máme 
rádi a kteří mají rádi nás. Je krásné vi-
dět rozzářený obličej obdarovaného. 
To je pro mne dnes tím nejkrásnějším 
dárkem. Ještě jednou Ti, Ježíšku, moc 
děkuji a zase za rok napíšu. 

Ahoj Lucka.

Adventní čas
Období kolem Vánoc je plné krásy 

a  poezie. První adventní neděli bývá 
u babičky a dědečka na stole adventní 
věneček a z nás dětí zapaluje každý jed-
nu adventní svíčku. Zhasneme světla, 
jenom plamínek svíčky kreslí obrysy 
po zdech a  našich tvářích. A  každou 
další adventní neděli je světla víc.

Chvojí na věnečku krásně voní. 
„Děcka, pomodlíme se,“ říká babička. 
Společně sedíme kolem stolu, vzpo-
meneme na všechny, kteří už mezi 
námi nejsou a známe je třeba jen z fo-
tografi í, i na všechny, se kterými žije-
me a máme je rádi. Potom si vypráví-
me o Vánocích, o kamarádech, o tom, 
co bychom chtěli dostat od Ježíška, 
o  všem, co nás trápí a  z  čeho máme 
radost. 

Čas prožitý s babičkou a dědečkem 
je časem nejkrásnějším a nikdy v živo-
tě na něj nechci zapomenout.

O kouzelném stromečku 
(Vánoční pohádka)
Byla jednou jedna malá holčička, 

která neměla žádné kamarády, i když si 
je moc přála. Vánoce se už blížily a hol-
čička měla nakoupeno mnoho dárků, 
ale protože neměla žádné kamarády, 
tak je neměla komu dávat.

Jednou večer jí maminka četla po-
hádku o  kouzelném vánočním stro-
mečku, pod kterým lidé, kteří k němu 
přišli, našli všechno, co si přáli. A pro-
tože holčička byla ještě malá, myslela 

si, že takový stromeček může najít. Vy-
dala se ho hledat.

Řekla si, že si bude přát spoustu 
kamarádů. „No, jo, ale kde hledat ten 
kouzelný stromeček? Snad v  lese?“ 
Nejbližší les byl hodně daleko. Holčič-
ka si vzala batoh a šla. 

Cestou potkala stejně starou hol-
čičku, která velmi plakala. Zeptala se 
jí: „Proč pláčeš?“ Ona jí odpověděla: 
„Ztratila jsem peníze, které mi dala 
maminka na nákup, a teď se bojím jít 
domů.“ 

Holčička jí navrhla, ať jde s ní hle-
dat kouzelný vánoční stromeček, který 
plní všechna přání. Obě holčičky šly 
společně dál a potkaly smutného chla-
pečka. Rozbilo se mu nejmilejší autíč-
ko. Dívenky mu nabídly, ať jde také 
s nimi. Cestou potkávali další smutné 
děti, které měly různé problémy, a tak 
se k nim postupně přidávaly.

Najednou holčička zjistila, že už 
nepotřebuje hledat žádný kouzelný vá-
noční stromeček, protože si cestou na-
šla mnoho nových kamarádů, s který-
mi si mohou vzájemně pomoci. A tak 
se všichni vrátili domů.
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a z tohoto data přesunuli na neurčito.
Kvůli nejistotě byly zrušeny i některé výstavy ve Výstavní 

síni u svatého Jana.
No a nejistota nás nutí zrušit i akce plánované na podzim 

a  v  zimě: vánoční prodejní výstava, slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromu, adventní koncert….

Naštěstí se několik akcí v létě povedlo. Mohli jsme se ka-
ždý pátek vypravit do parku Bludníku na letní kino, konalo 
se i Sousedské posezení, festival Otevřeno a naštěstí i velmi 
povedená akce Křest knihy. 

Knihu „Když umírá císař“ vydal pan Radek Dobiáš v na-
kladatelství Flétna podle deníků a  zápisků svého dědečka 
Františka Dobiáše.  Autor popisuje útrapy první světové 
války a období po ní až do konce druhé světové války – ji-
mramovské povstání na samém konci války bylo velmi dra-

matické. Kniha obsahuje i spoustu kreseb, kreslených map 
a dobových pohlednic. A podle mě je mimořádně čtivá. 

Křest této knihy proběhl v  místní sokolovně v  neděli 
12. července v 15 hodin, v programu vystoupil mužský pě-
vecký sbor Vocatus Ecumenicus a  dále nadšenci z  Klubu 
přátel vojenské historie.

Kniha „Když umírá císař“ je ještě k dispozici na úřadě 
městyse Jimramova, cena této knihy je 280,- Kč. 

Jako vhodný vánoční dárek lze na radnici v Jimramově 
pořídit také stolní kalendář Vysočina na rok 2021 za cenu 
67,- Kč, novou knihu fotografi í pana Vladimíra Kunce 
Vysočina za cenu 330,- Kč či koncem listopadu vyjde nový 
nástěnný kalendář 2021 s fotografi emi pana Zdeňka Bu-
reše. 

Miroslava Procházková

RUSKÁ TROJKA
Žďárské vrchy, polnosti u obce Lísek; přestárlý porost tvořící dnešní přírodní památku Vlčí kámen; rok 1992

Motto: 
Druhá atestace je zkouška, která
vyžaduje velmi pečlivou přípravu...

Uprostřed zimy mi zavolal můj ka-
marád Boris. Vykonává profesi lékaře 
a potřebuje se v klidu připravit na dru-
hou atestaci. Jeho domácí podmínky 
v  Olomouci mu to však dost dobře 
nedovolují. Naléhavě nyní hledá přede-
vším klid, umožňující soustředěné stu-
dium obrovského množství učiva. 

Má vcelku dobrý nápad. Spočívá 
v tom, že ve dne bude studovat a večer 
relaxovat na lovu. V  té době jsem ješ-
tě nedělal fořta, ale slíbil jsem mu, že 
se vynasnažím sehnat mu povolenku 
k lovu vysoké holé a černé zvěře. Dobrá 
věc se podařila a Boris mohl přijet ne-
jen se svým medicínským učivem, ale 
i s kulovnicí. 

Den jeho příjezdu byl tu. Naše-
ho důvěřivého přítele měl do Nového 
Města na Moravě dopravit večerní olo-
moucký autobus, který zastavoval na 
náměstí, blízko kostela. Chtěl jsem, aby 
i  jeho příjezd proběhl svérázně, proto 
jsem ho zinscenoval jako únos, resp. za-
tčení příchozího. Se sousedem Rosťou, 
který měl starší auto, jsme opatrně če-
kali na chvíli, kdy se mladý lékař koneč-
ně objeví.  Seděli jsme v jeho oprýskané 
škodovce na dohled stání pro dálkové 
spoje a konečně jsme se ho dočkali… 

Chvíli trvalo, než náš návštěvník 
konečně vysedl z busu. Motor Rosťovy 
škodovky přitom tiše předl ve volnoběž-
ných otáčkách. V klidu jsme pozorovali, 
jak se mezi lidmi, kteří právě vystoupili, 
vyjímá Boris. Chudák, nervózně se teď 
rozhlíží kolem sebe a ke svému zděšení 
zjišťuje, že tu na něho nikdo nečeká. 

Bus se opět rozjel a  Boris tu stojí 
s objemným zavazadlem a s puškou na 
rameni sám a zcela bezradný. Jsme ma-
linko zlomyslní a ještě chvilku ho takhle 
necháme, aby se trápil v nejistotě. Pak si 
stáhnu přední okénko škodovky a kýv-
nutím hlavy dávám řidiči pokyn k za-
hájení akce. Auto se začne pomalounku 
rozjíždět vpřed. Hlemýždím tempem se 
blíží k našemu návštěvníkovi a na jeho 
úrovni plynule zastavuje. Nic netušící 
kamarád kouká kamsi daleko před sebe 
a  vůbec nepředpokládá, že obstarožní 
auto sem přijelo kvůli němu. 

Podle scénáře právě přichází moje 
chvíle. Otevřeným okénkem na straně 
spolujezdce vykloním hlavu v zeleném 
tyroláckém kloboučku a  vyštěknu na 
něho: „Herr Pašek?! Kommen sie mit! 
“ Trhne to s ním a několik vteřin stojí 
na místě jako přibitý. Nevydržím napětí 
a začnu se hlasitě smát. Nakonec naklá-
dáme „zatčeného“ lékaře a vyrážíme ke 
koníkovské myslivně.

Příchozího jsem ubytoval v  bývalé 
kanceláři. Je tady spokojen. Má tu k dis-

pozici velký psací stůl s  křeslem a  dvě 
válendy. Kromě radiátoru jsou tu ještě 
kamínka Petry, co víc si přát. Pokoj je za-
řízen v mysliveckém stylu. Kromě kni-
hovničky tu mám prosklenou skříň na 
zbraně. Její horní plocha je pokryta sil-
nými jeleními shozy. Na zdi vedle okna 
visí vyčiněná škára velkého kňoura. Na 
ní je upevněna nablýskaná borlice, pa-
rádní lovecký tesák, k tomu dekorativní 
jednoranná zlamovací malorážka. 

Dalšího dne jsem prověřil nastřelení 
Borisovy kulovnice a  hned odpoledne 
chci našeho vzácného lovce dopravit do 
honitby. Je mi o něm známo, že si po-
trpí na věci osobitého charakteru, proto 
jsem zvolil i stylový způsob přesunu na 
místo čekané.  Máme pro něj připraveny 
sáně tažené trojspřežím našich tažných 
koní. Ti se po kratší nečinnosti potřebu-
jí proběhnout, aby u nich nedošlo k zá-
stavě moče, kterému se mezi chovateli 
koní říká černé močení. 

Poveze nás kočí Luboš, častý účast-
ník koňských dostihů, který má smysl 
pro nevšední legrácky. Chce se před 
námi trochu vytáhnout, proto opat-
řil koňské chomouty rolničkami. Jede 
s námi i Pavlík z hájenky odnaproti. Náš 
nimrod je doslova nadšen, s něčím ta-
kovým se jakožto městský člověk dosud 
nesetkal. 

Odpočatí koně se teď naplno vydá-
vají z nahromaděné energie. Zabírají ve 
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sněhu ze všech sil a  zakrátko se jejich 
silné nádherně osvalené krky lesknou 
potem v oblaku páry. Lehké sáně se že-
nou po zasněžených lesních cestách až 
k rozsáhlým polnostem u osady Lísek. 
Tady zastavujeme.

Je pozdní odpoledne a  my se prá-
vě nacházíme na několikahektarovém 
ostrůvku obdělávané půdy uprostřed 
jehličnatých lesů. Je to v  podstatě ob-
délník, dlouhý něco přes půl kilometru, 
přičemž jeho šířka dosahuje dvou set 
metrů. Slunce již zašlo, ale obloha nad 
západním obzorem dává ještě dostatek 
světla. Naši koně nyní v klidu přešlapují 
na místě a jen občas se ozve jejich zafr-
kání. 

Můj přítel myslel snad na všechno. 
Teď totiž pro změnu překvapuje on 
nás. Když vidí kolem sebe všeobecný 
údiv přítomných, neskrývá svoji radost 
z toho, že nás zaskočil. Jeho sympatic-
ký obličej doplněný bradkou a částečně 
orámovaný vousy se přátelsky rozzáří.   
Vytahuje z batůžku dvě lahve červené-
ho vína, hrnec, cukr a skořici. Na ply-
novém turistickém vařiči pod širým ne-
bem pohotově připravuje pro všechny 
zúčastněné svařené víno, které samo-
zřejmě přichází účastníkům jízdy velmi 
vhod. Posilněni dobrým truňkem po 
půlhodině pokračujeme  v  cestě. Kočí 
Luboš nejdříve prožene koně klusem 
a zatočí s nimi velké kolo po líseckých 
polích. Teprve pak odbočí na Rukojen-
skou cestu. Tady nás vysadí. Osazenstvo 
saní nám popřeje úspěšný lov a krátce 
se loučíme. 

Romantická čekaná proběhne na 
kazatelně v přestárlém bukovém poros-
tu. Jak jsem si už dříve ověřil, pamatují 
zdejší staré buky bitvu u  Slavkova. Je 
to doslova BUKOVÁ SVATYNĚ, která 
v pozdějších letech získá status rezerva-
ce. Přestože krásně svítí měsíc a v po-
rostu je pod sněhem dostatek bukvic, 
této noci v jejím okolí žádnou zvěř ani 
nezahlédneme. Do naší myslivny se 
krátce po půlnoci vracíme pěšky, tento-
krát bez úlovku.

Úspěšné nebyly ani naše opakova-
né noční lovy v  koníkovském polesí. 
Divočáci tu totiž mají všude v  okolí 
k  dispozici bohatou nabídku brambor 
na vnadištích provozovaných myslivci 
z okolních sdružení.

Je zapotřebí přiznat, že během našich 
nočních vycházek nám o lovecký úspěch 
vlastně až  tolik ani nešlo. Lékař potřebo-
val po celodenní vyčerpávající přípravě 
především dokonale relaxovat a  toho-
to cíle bylo dosaženo. Nikým nerušen 
vstřebával během dne penzum vědo-
mostí, které si předsevzal zvládnout. Po 
náročném studiu se každý den těšil na to, 
že až přijde večer, nastane jeho proměna. 
Z pilného studenta se pak na závěr kaž-
dého dne přerodil v náruživého mysliv-
ce. Během svého pobytu v naší fořtovně 
se stal načas členem naší nepočetné ro-
diny a vzájemně jsme se nijak nerušili. 

V dohodnutý den odjel. Zanedlouho 
jsme od něj dostali zprávu, že u zkoušek 
obstál úspěšně, což jsme mu ze srdce 
přáli. Během celého jeho pobytu jsme 
sice žádnou zvěř neulovili, přesto však 
na toto období strávené v  koníkovské 
myslivně dodnes vzpomíná rád, přes-
tože od něj uplynulo již bezmála třicet 
let... Ostatně, který z  jeho kolegů měl 
během přípravy ke zkoušce možnost 
prohánět se po zasněžených lánech na 
saních tažených „ruskou trojkou“ a ná-
sledně ve ztichlém přestárlém porostu 
čekat na zvěř za jasné měsíční noci...? 

Pavel Sztwiertnia
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Stalo se v roce před 100 lety

Citáty

Bylo po válce, vojáci z front se vrá-
tili domů, ale na některé z ruských legií 
se ještě čekalo. 

V kronice je uveden seznam obča-
nů, kteří v legiích působili. V ruských 
legiích podle kroniky byli: Cink Sta-

„Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost.“ 
Albert Einstein

„Na léčení trápení je práce lepší, než láhev whisky.“ Th oman Alva Edison

„Člověk musí mít vždycky cíl, ale nemusí se vždycky trefi t.“ Jan Werich

„Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele.“ Menandros

„Člověk, který nikdy neplakal, nežil opravdový život.“ Jan Werich

„Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost.“ Albert Einstein

„Jestliže nejdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“ Arthur C. Clarke

„Žití, to je mrkvětší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oskar Wilde

„V životě existují důležitější věci, než pořád zvyšovat jeho tempo.“ Mahátmá Gándhí

„Žárlivost je láska těch, kteří milují jen sami sebe.“ Benjamin Walter

Vybrala Naděžda  Šléglová

nislav, Kostelecký Josef, Kraus Josef, 
Marků Rudolf, Vojta Josef, Šťastný 
František, Kulka Josef, Kalášek Franti-
šek, Kalášek Josef a učitel Josef Treful-
ka, který od roku 1920 začal působit 
na místní měšťance.Ve francouzských 

legiích byli Elis Vincenc a  Suchánek 
Stanislav a  v  italských Mašík Franti-
šek, krejčí a  Jílek František, tovární 
dělník. 

Počátkem roku 1920 byla v textilce 
Löw- Beer na Benátkách ustavena od-
borová skupina textilního dělnictva, 
jehož ústředí bylo v Brně. Již v dubnu 
1920 žádají odbory  úpravy mezd. Po 
vyjednávání došlo k dohodě, která za-
městnancům vyhovovala. 

Vyhořel horní mlýn. Zbyla jen pila. 
Opravený objek byl už pak jen využí-
ván jako skladiště a faktorství koberců. 

Byla založena jednota Orel, úředně 
byla povolena 2. 2. 1921. Od založení 
spolek řídil jako starosta katecheta Jan 
Máchal s  dvanáctičlenným výborem. 
Jednota měla svůj prapor a  členové 
orelské kroje. 

Každý druhý rok pořádala veřejné 
cvičení. Měla také svůj dramatický od-
bor, který připravoval divadelní před-
stavení.  
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Vánoce
Vánoce jsou křesťanské svátky na-

rození Ježíše Krista. Hlavní svátek – 
Narození Páně čili Boží hod vánoční 
připadá na 25. prosince. Předchází 
mu čtyřtýdenní doba adventní kon-
čící Štědrým dnem jako příprava na 
vlastní svátek, následuje doba vánoč-
ní trvající v římskokatolické církvi do 
neděle po 6. lednu, kdysi se slavily až 
do Hromnic 2. února, v jiných západ-
ních církvích do svátku Zjevení Páně 
(6. ledna). Ve většině pravoslavných 
církví se datum svátků stanovuje podle 
juliánského kalendáře, takže datum 25. 
prosince v současnosti připadá na náš 
gregoriánský 7. leden. První zmínky 
o křesťanském slavení Vánoc pocházejí 
z 2. století, pevné datum 25. prosince je 
doloženo ze 4. století z Říma.

Datum Ježíšova narození nebylo 
pro první křesťany zdaleka tak důležité 
jako jeho veřejné vystoupení, a hlavně 
jeho utrpení, smrt a  zmrtvýchvstání. 
Proto není možné přesně určit ani rok, 
natož pak úplné datum Ježíšova naro-
zení. To se zprvu patrně připomínalo 
a slavilo jako jeho epifanii o svátku Zje-
vení Páně (6. ledna), jako je tomu do-
dnes v některých východních církvích. 

Když se svátek Ježíšova narození 
začal ve 2. a  3. století připomínat sa-
mostatně, vyrojila se řada různých spe-
kulativních návrhů ke stanovení data. 
K  později přijatému datu 25. prosince 
vedla dvojí cesta. Jedna je spojovala 
se zimním slunovratem a  s  římským 
svátkem „neporaženého slunce“ (Sol 
invictus), který roku 274 slavnostně 
ustanovil císař Aurelianus, a svátek Na-
rození Páně je podle jedné z  hypotéz 
křesťanskou odpovědí. Ježíš se podle ní 
narodil v nejkratší den roku, kdy i po-
hané slaví naději, že slunce překoná 
zimu, temnotu a  smrt, tak jako Ježíš 
Kristus. Souvislost Ježíšova narození se 
slunovratem hájil například svatý Au-
gustin a ještě Isaac Newton, naopak pro 
puritány byla dokladem pohanské po-
vahy Vánoc. 

Větší váhu však měla druhá cesta, 
která vycházela z předpokladu, že Ježíš, 
který zemřel o  svátku Pesach, židov-

ských Velikonoc, v den 14. nisanu, je-
muž zhruba odpovídá 25. březen latin-
ského kalendáře, byl v tomto dni také 
počat. Podle jedné židovské tradice je 
totiž znakem dokonalého života, že tr-
val celistvý počet let, a svátek Zvěstová-
ní Panny Marie (čili Ježíšova početí) se 
slavil v tentýž den. A pokud se k datu 
25. března připočte 9 měsíců těhoten-
ství, vychází datum 25. prosince. 

Vánoce se slaví v  různých zemích 
různými způsoby, které odrážejí míst-
ní tradice a patrně zahrnují i předkřes-
ťanské zvyky. V mnoha zemích jsou to 
státem uznané svátky s  jedno až tří-
denním pracovním volnem. Vánoce 
nejsou uznaným svátkem například 
v muslimských zemích a v Číně. 

Vánoce, spolu s Velikonocemi, jsou 
obdobím nejvyšší návštěvností koste-
lů a v mnoha zemích se na Štědrý den 
dávají dárky, zejména dětem. Přibližně 
ve stejnou dobu se slaví židovská Cha-
nuka. 

V českých zemích jsou Vánoce po-
važovány za nejvýznamnější svátek 
v roce i pro nekřesťany, kteří jej spojují 
se zakončením roku a s trávením času 
v  rodinném kruhu. Světské pojetí Vá-
noc často spojuje do jednoho samotné 
Vánoce (začínající Štědrým večerem) 
a jim předcházející advent; někdy v něm 
dokonce Vánoce krátce po Štědrém ve-
čeru končí, ačkoliv jejich církevní proží-
vání trvá až do prvních dnů ledna. 

Již před Vánocemi bývají v  Česku 
obce a  města slavnostně vyzdobena, 
stejně jako domy a někdy i okna a dve-
ře domů. Svíce na adventním věnci se 
zapalují postupně jako v jiných zemích. 
Soboty a neděle tráví lidé svátečně, po-
kud je ovšem nemusí trávit prací. Často 
vycházkami do přírody nebo do města, 
kde navštěvují trhy, muzea, kostely, ga-
lerie a  jiná hezká místa. Celé období 
před Vánocemi má sváteční nádech, 
obyvatelé uklidí a vyčistí celý dům, na-
kupují dárky a pečou cukroví. V před-
vánočním období jsou v  ČR časté 
koncerty a děti na náměstích mají pod 
vedením učitelů vystoupení se zpěvem 
a hrami, ve školách a školkách ukázky 

prací s vánoční tematikou. Bývají při-
pravovány betlémy, jesličky, často se 
živými herci. Po Vánocích chodí děti, 
někdy s  doprovodem dům od domu 
vybírat peníze na Tříkrálovou sbírku, 
kterou pořádá katolická charita. 

Vánoce se slaví 24. (Štědrý den), 25. 
(Boží hod) a  26. prosince (svatý Ště-
pán), všechny tři dny jsou ofi ciálním 
státním svátkem. S vánočním slavením 
je spojeno množství místních či národ-
ních zvyklostí. Na statku se nejdříve 
musel obstarat dobytek, teprve když 
bylo poklizeno a  odzvonilo klekání, 
sešla se rodina u stolu. Samozřejmostí 
bývala i návštěva hřbitova. Důležitým 
zvykem je rodinná nebo společná po-
doba oslavy Vánoc, lidé tráví svátky 
společně a v dobré pohodě. V českých 
zemích je od 19. století běžné strojení 
vánočního stromku a dávání dárků dě-
tem i dospělým. 

V českých zemích poprvé vánoční 
stromek připravil pro své přátele v roce 
1812 ředitel Stavovského divadla J. K. 
Liebich na svém libeňském zámečku. 
Nový zvyk se poté začal prosazovat 
v  bohatých pražských měšťanských 
rodinách a teprve později i do venkov-
ských stavení. Rovněž bývá zvykem 
na Vánoce stavět jesličky neboli bet-
lém: v Čechách se tento zvyk objevuje 
roku 1560 v kostele sv. Klimenta v Pra-
ze. Charakter Vánoc do značné míry 
ovlivňují také koledy, česká tradice ko-
led je pak zvláště bohatá. Koledování se 
nezúčastňovaly děti z bohatších rodin, 
protože jejich rodiče jim nedovolovaly 
„žebrotu“. Na Tři krále děti předváděly 
divadelní hry na vánoční motivy, od-
měnou jim byly nejčastěji peníze. 

Vánoce byly během času předmě-
tem diskusí a útoků z různých zdrojů. 
Zákaz slavení Vánoc puritány v  17. 
století v  Anglii, Skotsku a  anglických 
koloniích byl veden snahou odstra-
nit zbývající pohanské prvky Vánoc. 
Zákaz vánočních dekorací radními 
města Oxford na počátku 21. století 
a  rozhodnutí přejmenovat Vánoce na 
‚Winter Light Festival‘ (Svátek zimních 
světel) bylo vedeno snahou o  politic-
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kou korektnost a  přesné dodržování 
zákonů. 

Školy v  Evropě i  USA byly terčem 
protestů, když byly zveřejněny informa-
ce (ať už jen podezření či skutečnost), že 
zakazují zpívat a  hrát oblíbené koledy, 
kvůli jejich náboženskému podtextu. 

Iniciativa vegetariánů a veganů „Vá-
noce bez násilí“ pořádá v  Česku kaž-
doročně akce směřované proti chovu 
kaprů (jakož i jiných zvířat) pro vánoč-
ní večeři.

Projekt „Zachraňte Ježíška“ vznikl 
jako reakce na využívání „nečeských“ 
vánočních symbolů v kampaních, kte-
ré jsou cílené především na děti. 

Vážení občané, přejeme Vám krásné, klidné a pohodové 
prožití vánočních svátků, dny plné radosti, mnoho 
úspěchů a hlavně porozumění mezi námi všemi. 
A v roce 2021 hlavně hodně zdraví.
Za ÚM Jimramov starosta 
Ing. Josef Homolka, všichni 
zaměstnanci našeho úřadu 
a redakční rada.

Termíny uzávěrek pro příspěvky k jednotlivým číslům:
Číslo 1/2021 - příspěvky do 31.1.2021 – Zpravodaj vyjde v únoru 2021
Číslo 2/2021 - příspěvky do 31.3.2021 – Zpravodaj vyjde v dubnu 2021
Číslo 3/2021 - příspěvky do 31.5.2021 – Zpravodaj vyjde v červnu 2021
Číslo 4/2021 – příspěvky do 31.8.2021 – Zpravodaj vyjde v září 2021
Číslo 5/2021 – příspěvky do 31.10.2021 – Zpravodaj vyjde v listopadu 2021

Inzerce:

Sháním garáž v Jimramově -  k pronájmu nebo koupi.
Prosím nabídněte... Telefon 777 925 536. Stačí i SMS, zavolám zpět. 

Nechceme už bydlet v paneláku. Hledáme RD se zahrádkou, 
počítáme i s rekonstrukcí. Za nabídky děkuji. Telefon: 732 369 404.

Sháním byt 2+1/3+1. 
Rádi bychom už na Vánoce 

bydleli v novém. 
Telefon: 703 668 449
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