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Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ing. 
Homolka Josef, Just Jiří, Mgr. Křížová 

Věra,  Pachovská Dana, Pajkr Jaroslav, Ing. Petr Jan,Tušla 
Josef (9)

Omluveni: Ďuriš Milan, Gregor Jiří, Kalášek Pavel, 
 Matýsek Miroslav, Sedláková Petra (5)

Nepřítomen: Vojta Petr (1) 

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

1. Schválení programu jednání 
Program jednání byl rozšířen o následující body:
- Žádost o zřízení příjezdové cesty
- Žádost o zrušení dotace
Program jednání byl doplněn o výše uvedené body 
a bylo upraveno pořadí projednávání.
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení dodavatele a uzavření smlouvy o dílo týka-

jící  se akce „Stavební úpravy bytového domu č. p. 71 
v Jimramově“

4. Schválení výběru dodavatele a uzavření smlouvy 
o dílo týkající se akce „Komunikace pro pěší v Jimra-
mově“

5. Prodej pozemku
6. Jimramovský zpravodaj
7. Rozpočtové opatření č. 5
8. Žádost o zřízení příjezdové cesty
9. Žádost o zrušení dotace
10. Různé  9-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Jiří Just 
a pan Jaroslav Pajkr. 8-0-1
Na jednání se dostavil pan Petr Vojta.

3. Schválení výběru dodavatele a uzavření smlouvy 
o dílo týkající se akce „Stavební úpravy bytového 
domu č. p. 71 v Jimramově“

 Dne 5. 6. 2018 proběhlo výběrové řízení na dodavate-
le  stavby týkající se akce „ Stavební úpravy bytového 
domu č. p. 71 v Jimramově“.

 Nabídku předložily dvě fi rmy:
- Ing. Brázda-UNIVERS s.r.o., Štěpánovská 1451, 666 02 

Předklášteří, IČ:27676935, za cenu 2.823.092, Kč včet-
ně DPH.

- Stavební společnost V&K s.r.o., K Ochozi 1406, 
593  01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ:48910961, za 
cenu 2.627.498,-Kč včetně DPH.

 Pan František Vojta, Sedliště 7, se z účasti ve výběro-
vém řízení omluvil pro nedostatek kapacity.      

Jimramovský zpravodaj
Jimramovský zpravodaj

4/2018

Zápis č. 5/2018
z  jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 7. 6. 2018 v budově radnice v Jimramově.
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 Byla vybrána nejlevnější nabídka fi rmy Stavební spo-
lečnost V&K s.r.o., K Ochozi 1406, 593 01  Bystřice 
nad Pernštejnem. 

 Zastupitelé schválili výběr dodavatele a uzavření 
smlouvy o dílo s vítěznou fi rmou Stavební společnost 
V&K s.r.o. za cenu 2.627.498,-Kč včetně DPH.     10-0-0

4. Schválení výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo 
týkající se akce „Komunikace pro pěší v Jimramově“

Dne 5. 6. 2018 proběhlo výběrové řízení na dodavatele  stav-
by týkající se akce „ Komunikace pro pěší v Jimramově“.

Nabídku předložily tři fi rmy:
- VHS Bohemia a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČ: 

47910305, za cenu 2.145.726,83 Kč bez DPH.
- Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké 

Mýto, IČ: 25953818, za cenu 2.839.988,-Kč bez DPH.
- Stavební společnost V&K s.r.o., K Ochozi 1406, 

593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 48910961, za cenu 
3.599.116,20 Kč bez DPH.      

Byla vybrána nejlevnější nabídka fi rmy VHS Bohemia, a.s., 
Haškova 153/17, 638 00 Brno. 
Zastupitelé schválili výběr dodavatele a uzavření smlou-
vy o dílo s vítěznou fi rmou  VHS Bohemia, a.s., za cenu 
2. 145.726,83 Kč bez DPH.                                                   10-0-0

5. Prodej pozemku
 Zastupitelé rozhodli o prodeji pozemku ve vlastnic-

tví Městyse Jimramov p. . 681/66, zahrada, o výměře 
74 m 2 v k. ú. Ubušín, do společného jmění manže-
lů XXXXXXXXXXXXXXXX. Pozemek je pro měs-
tys nevyužitelný, je zaplocen a užíván jako zahrada. 
Záměr byl řádně zveřejněn a nebyly vzneseny žádné 
připomínky. Zastupitelé rozhodli pozemek odprodat 
za cenu 30,-Kč/m2. Celková cena za pozemek činí 
2.220,-Kč.             10-0-0  

 (plná verze usnesení je na www.jimramov.cz)

6. Jimramovský zpravodaj
Zastupitelé projednali a schválili obsah Jimramovského 
zpravodaje.
Budou zveřejňovány: 
- Informace týkající se Jimramova a jeho místních 

částí
- Informace ze zastupitelstva
- Z historie – výročí rodáků, historické události, 

z kronik atd.
- Informace z činností místních spolků, organizací
- Články a vzpomínky lidí, kteří v současné době žijí 

nebo pocházejí z Jimramovska, články by se měly 
vázat na místní události

- Inzeráty a nabídky místních firem a podnikatelů, 
popř. firem nabízejících služby obyvatelům Jimra-
movska

- Kulturní události, životní výročí
- Informace z kraje nebo z obce s rozšířenou působ-

ností (slovo hejtmana, policie ČR, finančního úřa-
du, úřadu práce, úřední hodiny na odborech MěÚ 
Nové Město na Moravě atd.)

Nebudou zveřejňovány:
- Urážlivé, napadající a hanlivé články, články obsa-

hující nepravdivé informace 
- Volební agitace                                                10-0-0

7. Rozpočtové opatření č. 5
 Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opat-

ření č. 5, které je přílohou tohoto zápisu.   10-0-0

8. Žádost o zřízení příjezdové cesty
 Manželé XXXXXXXXXXX, požádali o zřízení pří-

jezdové cesty k plánované výstavbě rodinného domu 
v obci Ubušín.  Dům by chtěli postavit na parcele č. 
12/2 v k. ú. Ubušín. Dále žádají o úpravu nového 
územního plánu, aby byl pozemek, na němž plánují 
výstavbu, zařazen do územního plánu jako pozemek 
určený pro individuální výstavbu. 

 Dále žádají, aby se při budoucím plánování kanali-
zace v obci Ubušín počítalo i s jejich novostavbou.

 Ke změně územního plánu již byly podniknuty 
příslušné kroky a s požadovanou změnou by ne-
měl být problém. Při přípravě projektu kanalizace 
v  obci Ubušín bude počítáno s odbočkou pro na-
pojení kanalizační přípojky pro novostavbu. Zastu-
pitelé rozhodli zpevnit  pozemek p. č. 681/2 v k. ú. 
Ubušín, který slouží jako příjezdová komunikace k 
pozemkům určeným pro výstavbu, zaštěrkováním 
v dostatečné šíři, aby mohli stavebníci získat sta-
vební povolení.        10-0-0

 (plná verze usnesení je na www.jimramov.cz)

9. Žádost o zrušení dotace
 Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Ná-

městí Jana Karafiáta 148, Jimramov, žádá o zrušení 
dotace z Programu regenerace MPR a MPZ, o kterou 
požádali na restaurování vstupních dveří a opravu 
ostění toleranční modlitebny v Jimramově z důvodu, 
že zhotovitel díla pan Martin Jelínek nemá příslušné 
oprávnění k restaurování dveří.  Zastupitelé rozhod-
li žádosti Farního sboru ČCE v Jimramově vyhovět 
a dotaci z ministerstva kultury v celkové výši 200.000,-
Kč přidělit druhému žadateli – firmě BERA s.r.o., 
U Kaple 166, Jimramov. 10-0-0

 
10. Různé
-  Bude zahájeno výběrové řízení týkající se akce „Opra-

va komunikace Kostelní ulice Jimramov“.
-  Budou vypracovány vzorové odhady hodnoty pozem-

ků pro výkup pozemků na protipovodňovou ochranu.
-  Bude dále jednáno s památkovým úřadem o zadláž-

dění dvorku základní školy, který slouží jako vstup do 
MŠ. 
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Zápis č. 6/2018
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 12. 7. 2018 v budově radnice v Jimramově.

Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, 
Ďuriš Milan, Gregor Jiří, Ing. Homolka Josef, 
Mgr. Křížová Věra, Matýsek Miroslav, Pachovská 
Dana, Ing. Petr Jan, Sedláková Petra, Tušla Josef, 
Vojta Petr (12)

Omluveni: Just Jiří, Kalášek Pavel, Pajkr Jaroslav       (3)

Je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. 
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

1. Schválení programu jednání 
Program jednání byl rozšířen o následující body:
- Dotace na hasičskou zbrojnici Jimramov
- Stanovení počtu členů zastupitelstva
Program jednání byl doplněn o výše uvedené body 

a bylo upraveno pořadí projednávání.
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Projekt veřejného osvětlení
4. Dopis od petičního výboru
5. Schválení výběru dodavatele na akci „Oprava sociál-

ního zařízení ZŠ v Jimramově“
6. Schválení výběru dodavatele na akci „Oprava komu-

nikace Kostelní ulice“
7. Studie řešení využití kalů z ČOV
8. Dotace na hasičskou zbrojnici Jimramov
9. Stanovení počtu členů zastupitelstva 
10. Různé                                                                  13-0-0

2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni Ing. Jan Petr a 
paní Petra Sedláková. 11-0-2

3 Projekt veřejného osvětlení
Zastupitelé projednali cenovou nabídku od fi rmy E mont, 

s.r.o. Nové Město na Moravě na projektovou doku-
mentaci pro veřejné osvětlení v Jimramově za celko-
vou cenu 78359,60 Kč včetně DPH. Jedná se o cenu za 
dokumentaci pro územní rozhodnutí, vyřízení územ-
ního rozhodnutí, souhlasy majitelů parcel (ne smlou-
vy), vyjádření organizací, 3 x paré pro realizaci vč. 
digi provedení pro možnost výběrového řízení. Tento 
projekt řeší kabelizaci veřejného osvětlení v úseku od 
kaple po moštárnu.
Zastupitelé rozhodli uzavřít smlouvu s firmou E.mont, 
s.r.o. na vypracování projektové dokumentace pro ve-
řejné osvětlení v Jimramově za celkovou cenu 78359,60 
Kč včetně DPH       12-0-0

4. Dopis od petičního výboru
Pan starosta seznámil zastupitele s dopisem Petičního 
výboru obce Ubušín ze dne 22. 7. 2018, doručeného dne 
25. 6. 2018, vedeného pod č. j. 763/2018:
Věc: Upozornění zastupitelstvu Městyse Jimramov na 
možné porušení Pravidla Ministerstva zemědělství 
ČR pro poskytování a čerpání státní finanční podpo-
ry v rámci programu 129 250, č. j. 144690/2012-MZE-
15131 ve znění dodatku č. 2/2016.
Vzhledem k informacím, že statutární orgány Městy-
se Jimramov stále pokračují v přípravě varianty odka-
nalizování obce Ubušín, která je v rozporu s přáním i 
rozhodnutím občanů obce Ubušín, což občané zastupi-
telstvu i starostovi Jimramov mnohokráte deklarovali, 
upozorňujeme starostu i zastupitele, že v případě prosa-
zení takové varianty, která je v rozporu s vůlí obyvatel, 
se občané obce Ubušín ke kanalizační přípojce nepři-
pojí.
Upozornění zasíláme z toho důvodu, aby v případě bu-
doucího soudního sporu, popř. finančního či jiného 
prošetřování uvedené kauzy bylo zcela evidentní, že sta-
tutární orgány, p. starosta Josef Homolka a zastupitelé 
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Městyse Jimramov, o této skutečnosti věděli a že nejed-
nali v nevědomosti, ale jednali zcela záměrně a úmyslně.
Starosta sdělil, že se musí jednat o omyl, protože žádné 
práce na přípravě projektu splaškové kanalizace v Ubu-
šíně neprobíhají. Zastupitelé vzali tento dopis petičního 
výboru na vědomí. 
Bude dohodnut s firmou ProVenkov termín veřejného 
projednání v Ubušíně týkající se „Variantní studie odka-
nalizování místní části Ubušín“.

5. Schválení výběru dodavatele na akci „Oprava sociální-
ho zařízení ZŠ v Jimramově“

Dne 2. 7. 2018 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stav-
by týkající se akce „ Oprava sociálního zařízení ZŠ v Ji-
mramově“- 3. NP.

Nabídku předložily dvě fi rmy: 
- Ing. Brázda -UNIVERS s.r.o., Štěpánovská 1451, 666 02  

Předklášteří, IČ: 27676935, za cenu 1069555,99 Kč včet-
ně DPH.

- Stavební společnost V&K s.r.o., K Ochozi 1406, 593 01  
Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 48910961, za cenu 
1034127,31 Kč včetně DPH.

Pan František Vojta, Sedliště 7, se z účasti ve výběrovém ří-
zení omluvil pro nedostatek kapacity.

Byla vybrána nejlevnější nabídka fi rmy Stavební společnost 
V&K s.r.o., K Ochozi 1406, 593 01  Bystřice nad Pern-
štejnem. Zastupitelé schválili výběr dodavatele a uzavře-
ní smlouvy o dílo s vítěznou fi rmou Stavební společnost 
V&K s.r.o. za cenu 1034127,31 Kč včetně DPH.      11-0-1

         
6. Schválení výběru dodavatele na akci „Oprava ko-

munikace Kostelní ulice“
Dne 10. 7. 2018 proběhlo výběrové řízení na dodavatele 
stavby týkající se akce „ Oprava komunikace Kostelní ulice“.
Osloveny byly firmy:
- Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. 
- VHS Bohemia a.s.
- Stavební společnost V&K s.r.o.
- VOTAVA CZ s.r.o.
Výzva byla také zveřejněna na profilu zadavatele.
Nabídku předložila jedna fi rma:
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké 
Mýto, IČ: 25953818, za cenu 3445588,74 Kč včetně DPH.             
Byla vybrána nabídka fi rmy Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., 
Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, za cenu 
3445588,74 Kč včetně DPH. Zastupitelé schválili výběr do-
davatele a uzavření smlouvy o dílo s vítěznou fi rmou Dlaž-
ba Vysoké Mýto, s.r.o. za cenu 
3445588,74 Kč včetně DPH. Realizace je podmíněna zís-
káním dotace z ministerstva pro místní rozvoj ve výši 
1000000,-Kč. (v současné době je Městys Jimramov 8. ná-
hradník).        12-0-0

7. Studie řešení využití kalů z ČOV
Zastupitelé byli seznámení s odbornou studií „Al-

ternativní řešení využití kalů z komunálních čistíren 
odpadních vod – Mikroregion Novoměstsko“, kterou 
nechal vypracovat Mikroregion Novoměstsko. Před-
mětem tohoto dokumentu je posouzení stávajícího 
technického řešení kalového hospodářství ČOV v Mi-
kroregionu Novoměstsko.  Na ČOV Jimramov je před-
pokládáno vybudování malé jednotky pro stabiliza-
ci a hygienizaci kalů čistým kyslíkem systému MKH 
1500 AF. Nadále bude v maximální míře využito kalo-
vé hospodářství s tím, že musí být dobudováno pou-
ze strojní zahuštění kalu čerpaného přímo z aktivace 
a dále termofilní reaktor pro hygienizaci a stabilizaci 
kalu systému ATAS s využitím, na místě generované-
ho čistého kyslíku. Kapacity pro uskladnění, případně 
odvodnění produkovaného kalu před další aplikací, 
budou ve stávajících zařízeních ČOV. U ČOV Jimra-
mov se počítá s  využitím kapacity kalové koncovky 
pro zpracování nezahuštěného, ale ne nahnilého kalu 
z obce Javorek, kde bude muset být dobudována aera-
ce kalojemu. ČOV Jimramov může sloužit jako záloha 
pro zpracování kalů z dalších malých ČOV. Obdobné 
zařízení je v provozu například v obci Tetčice. Zastu-
pitelé vzali studii na vědomí.    

8. Dotace na hasičskou zbrojnici Jimramov
Zastupitelé projednali Veřejnoprávní smlouvu o po-
skytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a Městysem Ji-
mramov. Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové 
investiční veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje 
na projekt Jimramov - Stavební úpravy a nástavba ha-
sičské zbrojnice.  Výše dotace z Kraje Vysočina činí 
1037564,31 Kč.  Zastupitelé rozhodli o přijetí dotace 
a  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
s Krajem Vysočina.                         12-0-0

9. Počet členů zastupitelstva Městyse Jimramov
Zastupitelé stanovili, že pro volební období 2018-2022 
bude do zastupitelstva Městyse Jimramov voleno cel-
kem 15 členů zastupitelstva.                                     12-0-0

 10. Různé
- Dne 12. 7. 2018 byla nalezena a opravena porucha 

na ulici Žabárna, výška vody ve vodojemu postupně 
narůstá. 

-  Pan Vojta se dotázal na podzemní kontejnery s ohle-
dem na nebezpečí úrazu dětí z důvodu velké hloubky 
kontejnerů. V této záležitosti bude jednáno s výrob-
cem podzemních kontejnerů. 

Ředitelství ZŠ a MŠ Jimramov oznamuje, že školní 
rok 2018/2019 bude zahájen pro žáky základní školy 
v pondělí 3. září 2018 v 7. 30 hodin. 
Žáci si vezmou přezůvky a psací potřeby.
Pro děti mateřské školy bude provoz od 6.30 hodin, 
v provozu bude rovněž školní družina.
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Příměstský tábor

Již druhým rokem uspořádala kulturní komise ve 
spolupráci s Městysem Jimramov Příměstský tábor.

Tábor měl dva termíny, které byly hned po vyhláše-
ní plně obsazené. O tom svědčí, že dětem se minulý rok 
tábor velice líbil.

Tentokrát první tábor měl název: Cestování v čase 
pod vedením Jirky Konvalinky a Kláry Bradáčové.

Hned první den ráno totiž děti navštívil vědec Ale-
xandr Král, který se zajímá o cestování v čase a spe-
cializuje se na výlety do budoucnosti. Vědec Alexan-
dr nechává své zákazníky cestovat svým vlastnoručně 
vyrobeným strojem času. Tímto strojem děti směly 
vycestovat a chtěly se vydat do budoucnosti. Hned po 
vzlétnutí se však stroj času porouchal, a když přistály, 
z reproduktorů ve stroji času jim vědec sdělil, že se se 
ocitly v pravěku. Odtud se nemohly dostat, dokud ne-
nasbíraly potřebné palivo pro vzlétnutí. Palivo pro let 
mohly děti sbírat plněním soutěží a her. V již zmíně-
ném pravěku děti například vyráběly pravěké předměty 
ze slaného těsta, lovily mamuty nebo získávaly oheň. 
Další den se posunuly do starověku, aby získaly další 
palivo, vyráběly korále z papíru nebo soutěžily v Olym-
pijských hrách. Ve středu vyrazily na výlet do Bystřice 
nad Pernštejnem, kde navštívily Centrum Eden. Při 
prohlídce se děti mohly projet na koni, dozvědět se za-
jímavé informace o každodenních činnostech našich 
předků a některé činnosti si mohly samy vyzkoušet. Ve 
čtvrtek děti pokračovaly v cestování v čase a navštívily 
středověk. Zde plnily úkoly, za které dostaly sadu na 
filtrování, a filtrovaly špinavou vodu, aby se vyhnuly 
středověkému moru. V pátek děti navštívily ještě novo-
věk, kde stavěly potrubí. Díky tomu, že získaly dostatek 
paliva, docestovaly v pátek odpoledne do současnosti, 
kde je přivítal vědec Alexandr. Ten vyhlásil výsledky 
celotáborového soutěžení a předal všem dětem diplo-
my s odměnami. 

Druhý termín s názvem: Z pohádky do pohádky – 
pod vedením Míši a Tomáše Hrdličkových.

Celým táborem je provázely pohádkové bytosti. 
První den byl seznamovací se spoustou her. V úterý je 
už čekala dobrodružná  výprava lesem, kdy děti mu-
sely splnit několik úkolů, aby zachránily princeznu ze 
spárů čaroděje, což se jim nakonec povedlo. Ve středu 
se děti vydaly na výlet do nedaleké Poličky, kde navští-
vily Centrum Bohuslava Martinů. Na své si přišla děv-
čata, která byla nadšená z výstavy panenek, a naopak 
kluci byli ohromeni výstavou fenomenální stavebnice 
Merkur. Přestože dětem počasí nepřálo a musely na 
poslední chvíli změnit program, kdy namísto hradeb 
navštívily výstavu o Radku Pilařovi, úsměv ze rtů ni-
komu nezmizel a vracely se plni dojmů a krásných 
zážitků. Ve čtvrtek se děti vydaly po stopách skřítků 
ke studánce, kde se občerstvily a skřítkům postavily 
malebné domečky. Odpoledne si každý namaloval své 
táborové tričko na památku a za odměnu šly na zmrz-
linu k paní Svobodové. Týden utekl jako voda, a tak 
si v pátek děti zahrály nejoblíbenější hry a odebraly 
se na fotbalové hřiště, kde si všichni opekli buřty na 
ohni. Na úplný závěr vedoucí vyhlásili celotáborovou 
hru, kdy děti po celý týden sbíraly diamanty v různých 
soutěžích. Po rozdání odměn se odebraly domů.

Myslím, že děti v obou termínech byly moc nadšené, o 
čemž svědčí i zprávy, které jsem obdržela od rodičů. Tím-
to jim moc děkuji za krásné emaily.

Snad se nám příští rok opět podaří tyto tábory znovu 
uspořádat a děti se mohou opět těšit na spoustu radová-
nek, soutěží a her.

Dětem přeji krásný vstup do nového školního roku!
 Za kulturní komisi, 

Petra Sedláková
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Příspěvky čtenářů
Obecná historie o mlýně v Sedlištích (pokračování)

Ať tak, či tak, 17. července 1658 se 
novým držitelem sedlišťského mlýna 
stal Tomáš Sedlištský, syn po Václavo-
vě bratru Janovi. V matrikách a listinách 
bývá nazýván různými příjmeními: 
„Mlynář“, „Sádecký“ nebo „Sedliský“. 
Nedospělí potomci zemřelého mlynáře 
-Veronika, Jan, Marie, Václav a Anna 
však nebyli na svých právech nijak zkrá-
ceni. Kupní smlouva obsahuje dodatek: 
„Pokudž by který sirotek po Václavovi 
Mlynáři Sedliským zůstalý k vejrostku 
svému přišel a ten mlejn, když zase na 
prodaj byl, tehdy mají ty sirotci z toho 
kmene pošlí přede všemi jinými před-
ní kupci tohoto mlýna býti. Kdyby pak 
žádný z nich jeho koupiti nechtěl, tehdy 
teprve má jiným prodán býti.“

Ke mlýnu náležely při prodeji kromě 
obilí „2 klisny, vůz kovaný, váhy kovaný, 
rádlo s kolečky s železím, druhý rádlo s 
náradníkem, brány s hřebíky železnými, 
řetěz, drhlen, kladní sekyry, řezačka s 
kosou, kosa na trávu aj. potřeby k mlej-
nu a pile náležející. Dobytka: 2 krávy, 2 
kusy jalovýho, stará koza, stará svině s 
2 ročními prasaty, 9 slepic, stará husa 
s kohoutem a 2 letošní housata“. Za to 
vyplatil mlynář Václavově rodině v ně-
kolika splátkách 79 kop. Z již zmiňova-
ného obilí měl Tomáš dát odstupující 
vdově Maruši: „z obilí ozimnýho po 31 
měřici polovici, ovsa po 25 měřici třetí 
snop, hrachu zrna co pán Bůh požeh-
nati ráčí polovici, semena lněnýho po 5 
věrteli setého, co se koliv urodí polovici, 
ječmene co ho koliv zhromážditi moci 
bude též polovici. Viky, když by se mlá-
tila, z ní zrna sobě vymiňuje třetí díl.“

Tomáš se asi krátce po převzetí mlý-
na také oženil. Jeho první manželkou 
se stala blíže neurčená Mariana, s níž 
měl jedenáct dětí: Alžbětu (+ 1663), 
Václava (+ 1662), Matěje (+ 1706), Ja-
kuba (+ 1666), Pavla, Jana, Jiříka, Annu 
(+ 1671), Václava, Tomáše, Zuzanu (+ 
1678) a Marka (+ 1678). Mariana ze-
mřela 29. dubna 1678 a 16. listopadu 
1679 se mlynář oženil podruhé. Kateři-

na roz. Jeremiášová mu porodila dalších 
šest dětí: Filipa, Josefa (+ 1688), Johanu, 
Daniela, Pavla (+ 1711) a Kateřinu. Ze 
sedmnácti Václavových potomků mini-
málně devět zemřelo v dětství.

Tomáš dlouhá léta (1659 – 1665) 
žádné purkrechtní peníze „pro obtíž-
nosti vojenský“ nevyplácel vůbec nebo 
se zpožděním. Stejně tak špatně si vedl 
v placení podílů i později. Zřejmě pro 
tyto nedobré zkušenosti většina podíl-
níků své nároky z mlýna za nižší částku 
hotově vyplacenou prodala buď přímo 
mlynáři, nebo záduší, či obci poličské.

17. dubna 1684 koupil Tomáš Sed-
lištský od Filipa, hraběte z Kolovrat, zá-
točinu, která „mezi k panství jimramov-
skému patřícími lukami a jeho svůj tok 
měla a tudy obojí straně škoda od vody, 
když se třeba vyvodnila, se činila,… že 
by Tomáše Mlynáře jeho kout při tý 
zátočině ani za dvě léta trvati nemohl, 
k jeho ponížené žádosti tak milostivě 
jsem se naklonil a tomu Tomášovi i po-
tomkům jeho takovou zátočinu k  dě-
dičnosti za 24 zlatých rýnských peněz 
v  hotovosti odvedených zanechal…“ 
Dá se soudit, že Tomáš potom provedl 
jakousi úpravu na vodním toku tak, aby 
se dále nerozléval.

Tomáš zemřel 5. dubna 1691. Žádný 
potomek předešlého mlynáře Václava 
se o mlýn nepřihlásil. V prosinci téhož 
roku jej proto koupil nejstarší z Tomá-
šových synů Matěj Sedlištský. Místo 
závdavku „bude povinen vejminky 
všechny dle kšaft u jiným nápadníkům 
vykrývati. Zákupnýho v hotovosti složil 
6 zlatých, ostatek se mu pasírovalo. Pla-
titi mlejn bude komu náležité jest po 20. 
zlatých při držených soudech.“

Měsíc nato se Matěj oženil s Alžbě-
tou Šrámkovou, měšťanskou dcerou z 
Poličky. Už před sňatkem písař do kup-
ní smlouvy na mlýn poznamenal:  „Co 
se budoucí jeho manželky Alžběty, dce-
ry vlastní Jiříka Šrámka, souseda zdejší-
ho, ta při svým svobodství do smrti se 
pozůstavuje, děti však jejich pošlý, pod-

danosti obci zdejší zavázáni budou.“ 
Alžběta tedy zůstala svobodnicí, všichni 
ostatní v rodině pak náleželi mezi polič-
ské poddané. 

22. dubna 1692 se dědicové v pří-
tomnosti konšelů Stanislava Jana Felixe 
a Jana Kašparů a poručníků nedospě-
lých dětí „přátelsky narovnali“ o pozůs-
talost po předchozím mlynáři Tomášo-
vi. Kromě jmenovitého dělení majetku 
se ve vyrovnání píše: „Chalupu a neb 
výměnek vdově do sv. Bartoloměje 
hospodář vystavěti jměl, vdova se však 
prohlásila, že ještě strpení jmíti bude, 
jen aby na zimu tam se dostati mohla.“ 
Z toho vyplývá, že roku 1692 byla při 
sedlišťském mlýně podle všech indicií 
přistavěna výměnečná chaloupka. Po-
někud hůře už vdova dopadla, když „o 
nějaký kousek louky pro oužinek žáda-
la“. „Matěj hospodář k tomu přistoupiti 
nechtěl, zůstáno na tom, jak se k němu 
dáleji macecha chovati bude, že sobě 
to v moci zanechává.“  Zároveň bylo 
určeno, že „u Matěje, hospodáře, Jan, 
bratr, za pacholka, Tomáš za tovaryše a 
Filip za pastevce zůstávati mají a on jim 
mzdu náležitou a vychování dáti má.“

   Ani Matějovi se hospodaření ve 
mlýně asi příliš nedařilo, protože téměř 
žádné podíly nevyplácel. Našli se dal-
ší dědicové, kteří mu raději své podíly 
prodali za menší, hned proplacenou 
částku.

V manželství Matěje a Alžběty se 
narodilo osm dětí – Kateřina (+ 1703), 
Anna (+ 1695), Alžběta, Jiří, Václav 
(+ 1698), Michal (+ 1702), Václav (+ 
1706), Kateřina (+ 1706). Většina z nich 
zemřela. Dne 2. listopadu 1705 se se 
světem rozžehnala i mlynářka. Za tři 
měsíce se Tomáš znovu oženil s Marií 
Terezií Schulzovou, s níž měl jen jediné-
ho syna jménem František Antonín (* 
20. 11. 1706, + 1709). Dříve, než přišel 
hoch na svět, sedlišťský mlynář 16. října 
1706 zemřel.

Uplynuly tři měsíce a novým drži-
telem živnosti se 10. 1. 1707 stal z roz-
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hodnutí vrchnosti Matějův bratr Jiřík 
Sedlištský. Od roku 1699 byl ženatý s 
Alžbětou Honcovou a žili až dosud v 
Oldříši.

Do vybavení hospodářství kromě 
obilí a slámy náležel 8letý valach, 17letá 
klisna, kovaný vůz s váhami a žebřina-
mi, rádlo s kolečky a váhami, dvoje brá-
ny s železnými hřebíky, železný řetěz, 
železný sochor k mlýnu, železný drhlen, 
6 krav, z plevného dobytka 1 plemenice, 
kladní sekery, 12 slepic, kohout, ťopka, 
6 strychů mlýnské míry sutého žita, 1 
měřice lněného semena, stará spížní 
truhla, koutnice ve světnici, 2 železné 
kamnovce, řetězy potřebné k dvojímu 
mlýnskému složení, „nasejpky, co se 
jich vynachází“, lubový věrtel,  mlýn-
ské pytlíky, kleště, kterými se kámen 
podpírá, 2 řemenný kšíry, 2 chomouty 
s pohřebníky, 2 „vohlavě řemenný“ s že-
leznými hřebíky.

Mlynář u sebe nechal bratrova syna 

z prvního manželství. „Jiřík, syn po neb. 
Matějovi Sedlistským při mlejně u Jiří-
ka, strejce svého do vejrostu, pokud by 
sobě kus chleba zasluhovati nemohl, 
zůstati má, kteréhož liternímu umění 
dáti cvičiti a dle své možnosti ošacovati 
se zamlouvá. Když by však něco zaslu-
hovati mohl a on jeho déle při sobě míti 
chtěl, jemu za práci, co by zasluhoval, 
plátce býti má.“ O pozůstalou Matějovu 
dceru se postaral s mlynářovou pomo-
cí poručník: „Alžbětu, dceru pan Karel 
Pečený, konšel radní, jakožto poručník 
od práva zřízený, na svou starost přijímá 
a jí hospodář semena lněnýho každo-
ročně po 1 čtvrtci do provdání seti bude 
a do dvou let po 2 korcích žita pro lepší 
vyživení jí vydati se zamlouvá.“

Tím mlynářovy povinnosti vůči blíz-
kým příbuzným nekončily. Každý ze 
svobodných sourozenců, dětí Tomáše 
Sedlištského, tzn. Václav, Tomáš, Filip, 
Daniel, Pavel, Josef a Kateřina, i děti po 

Matějovi: Alžběta, Jiřík a František An-
tonín měli „pokudž by toho potřebovali, 
k vejpravě“ dostat z mlýna 2 korce žita.

Jeden z nich však o dědictví přišel. 
Zápis v gruntovní knize vysvětluje proč: 
„Anno 1709 dne 26. juni za povinnosti 
purgkmisterské pana Jana Nespěšný-
ho, tak jakž Václav, syn po Tomášovi 
Sedlištským, dopustíce se s Verunou, 
dcerou Martina Hamana ze vsi Voldří-
še, poddanou zdejší, ve mlejně kamen-
ským u Josefa Sedlištského sloužící, 
skutku smilného, z panství jest odešel, 
pro kterýžto skutek spáchaný spravedl-
nost, co tak koliv jemu dopláceti přichá-
zí pravého dílu, jako i pro rata vedle ji-
ných dědicův po Danielovi, bratru jeho 
po létu 1705, totiž 60 kop 13 gr. 1/11 g. 
jakožto zběhlý k obci městské připisu-
je.“ Mlynářův bratr tedy zmizel kdesi ve 
světě a jeho další osudy nejsou známé. 

Pokračování příště
Text převzatý z původních materiálů.

Způsob mletí ve mlýně v Trhonicích

Jak vyplývá z dlouhodobé histo-
rie objektu, ale i z dochovaných částí 
technologického vybavení, prošel tento 
mlýn obvyklým vývojem od řemesl-
nicky vyráběného obyčejného složení 
s mlecími kameny (dochovány jeho 
fragmenty: žejbro, moučná truhla) k 
převážně továrně vyráběnému složení 
uměleckému s částí čistírenskou (čis-
tírenský vysévač, koukolník, magnet, 
loupačka), mlecí (válcová mlecí stolice) 
a vysávací (předvysávač, hranolový vy-
sávač). Umělecké složení v podobě, do 
které se vyvinulo do začátku 1. světové 
války a na přelomu 20. a 30. let 20. stole-
tí, bylo doplněno válcovou mlecí stolicí 
a loupačkou, které se ve mlýnici nachá-
zí dosud. Dochované umělecké složení 
patří do skupiny tzv. periodických mlý-
nů, kdy některé procesy probíhají na 
stejných strojích, ale s jiným nastavením 
(např. mletí z různých chodů na stejné 
válcové stolici). Toto periodické mle-
tí složení má však atypickou podobu, 
neboť se zde nenachází stroj na čištění 
a třídění krupice (štoska, savka nebo 
reforma). Vysvětlení spočívá v tom, že 

zde nebylo prováděno mletí pšenice 
„na vysoko“ čili „na krupice“, a proto 
zde uvedený stroj nebyl potřebný. Tomu 
přesně odpovídá záznam v kartě Filipo-
va soupisu mlýnů, kde je sice uvedeno 
mletí žita (na jedné válcové stolici), ale 
mletí pšenice je proškrtnuté. Stejně tak 
u mlecí kapacity a kontingentu karta 
uvádí pouze žito!

Mletí žita je jednodušší než mletí 
pšenice, užívá se při ní technologie mletí 
naplocho, kdy mlecí válce se téměř dotý-
kají a kameny leží na sobě plnou vahou 
horního.

Obilí z přízemí přinesl kapsový výtah 
do podstřeší, kde jej čistírenský hrano-
lový vysávač oddělil od menších (prach, 
malé kamínky, mák), i větších (větší ka-
mínky, sláma, klasy, provázky) příměsí. 
Na válcovém koukolníku o poschodí 
níž došlo k odstranění kulovatin stejné-
ho průměru jaká mělo zrno (např. vik-
ev, malé kamínky, ale zejména jedovatý 
koukol). Ještě je třeba zmínit malý, ale 
důležitý technologický prvek, který je 
předsazený na vstupu do koukolníku. Je 
to pevný magnet. Zařízení, na kterém se 

oddělovaly feromagnetické částice (pře-
devším kousky podkov a hřebíků), které 
by jednak mohly na mlecích strojích vy-
křesáním jiskry způsobit požár a také by 
vedly k poškozené mlecích a vysévacích 
strojů.

Spádovou trubkou se vyčištěné zrno 
dostalo do zásobníku nad válcovou mle-
cí stolicí s rýhovanými válci. Na ní se do-
cílilo tzv. šrotu, který další kapsový výtah 
dopravil k předvysávači v podstřeší. Jed-
ná se o krátký hranolový vysávač, jehož 
důležitou funkcí bylo odsátí nejhrubší 
frakce, která musí jít na další mletí a pou-
ze by zatěžovala  moučný hranolový vysá-
vač. Spádovou trubkou se melivo dostalo 
do moučného hranolového vysavače, 
který vysával mouku různých hrubostí 
a s různým množstvím otrub. Nezvykle 
ze zdejšího hranolého vysávače neve-
dou spádové trubky na pytlovací lávku, 
ale jednotlivé frakce padají do uzavřené 
skříně plnící funkci moučné truhly. Z ní 
mlynář odebíral hotové mouky. 

Proces mletí se v případě žita opako-
val zpravidla čtyřikrát až šestkrát než do-
šlo k nasypání nového zámelu (tj. množ-
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ství obilí k dalšímu periodickému mletí). 
Protože se k tomu užívalo stejných stro-
jů, ale pouze s jedním nastavením, jedná 
se o mlýn označovaný za periodický. K 
obvyklému míchání mlýnských produk-
tů pro potřebné sjednocení jejich kvality 
pravděpodobně docházelo v menších 
množstvích ručně, v moučné truhle osa-
zené na mlecí podlaze. 

Zbývají dva stroje, které do procesu 

mletí nemusely být zapojeny přímo. Za-
čneme u válcové stolice v mlecí skříni.

Dokud byla ve mlýně jedinou mlecí 
stolicí, provádělo se mletí na ní, ale po 
osazení mnohem výkonnější mlecí stoli-
ce v litinové skříni došlo k jejímu odsu-
nutí „na druhou kolej“ a tedy s největší 
pravděpodobností využití ke šrotování. 
Druhým strojem je kamenné složení, 
které mohlo také sloužit hospodáři ke 

šrotování, ale i k domílce hodně vymle-
tého (opakovaně semílaného a vyséva-
ného) meliva. V souvislosti s mletím 
zmiňme ještě důležitý historický údaj. K 
ukončení provozu ve zdejším mlýně do-
šlo 23. listopadu 1941.

Zdroj: Radim Urbánek , Technolo-
gické vybavení mlýna č. p. 15 v Trhoni-
cích.

Text převzatý z původních materiálů

Teta Maňka

Maňka, moje prateta (my jí říkali teta), neboli Marie 
Ehrenbergerová, byla mladší sestrou Josefa - posledního mly-
náře. Drobná, malá, shrbená paní, velmi tichá, submisivní. 
Byť jsem jí část dětství na mlejně (omlouvám se za toto nespi-
sovné pojmenování, ještě se bude mnohokrát opakovat, ale 
u nás se prostě říká „ na mlejně“) vídala, nevybavila se mi žád-
ná přímá vzpomínka na nějaký hovor s ní, či nějakou emoci. 
Vídali jsme ji buď na malé zahrádce, která si nezadala se za-
hradou zámeckou, nebo při drobné péči o zvířectvo, nebo při 
kosení kopřiv pro housátka. Nejčastěji ji však mám spojenou s 
malou lavičkou vedle dveří u kamen, kde dlouze tiše sedávala 
a nahřívala si své bolavé, zkroucené tělo. Pozn: trpěla prav-
děpodobně chronickou revmatidou, či nějakou podobnou 
nemocí. Musela mít urputné, trvalé bolesti, protože, ač neby-
la příliš stará, bylo jí asi kolem 50 let, vypadala jak stařičká 
babička, shrbená, se zavlhlým pohledem směřujícím k zemi. 
Opírala se o malou ohýbanou hůlku. V těžkých stavech jí po-
máhaly hole dvě. To, že její tělo bylo drásáno nekonečnými 
bolestmi, mělo příčinu jistě v prostředí, ve kterém žila. Vy, co 
máte domy na kopcích, na jižních stráních, nemůžete vědět, 
o čem je řeč. U nás na mlejně je a vždycky byla snad 100% 
vlhkost. Samozřejmě trochu přeháním, ale ne tak moc. Vše 
neošetřené a nevětrané okamžitě plesniví nebo rezaví. Nelze 
nechat sypké potraviny v papírovém sáčku. Neudržíte prádlo 
ve skříních bez trvalé vlhkosti. Dnes máme k souboji spoustu 
prostředků a pomocníků. I dům už dostal pořádnou dávku 

všemožných odvlhčovacích a odvodňovacích procedur. Ale 
traduje se, že všichni na mlýně měli vždy u nosu kapku… 
a mají pravdu, máme ji tam i dnes. Vždycky si vzpomenu na 
domek vodníků z fi lmu Konec vodníků v Čechách aneb jak 
utopit doktora Mráčka, s ohledem na to, že náš mlýn je starší 
než jejich dům, myslím, že předlohu brali u nás. 

Tato vlhkost by zlikvidovala nejednoho hrdinu. Tetina 
„expoziční“ doba, kterou na ní vlhkost působila, byla něko-
lik desetiletí. Teta nikdy neopustila dům. V mládí snad, ale s 
postupující chorobou byl pro ni každý krok utrpením. Bylo 
nemyslitelné, aby ušla delší pěší trasu - byť po vsi. Často si 
posteskla, že je na mlejně uvázaná jako pes u boudy. Velmi 
trpěla nemožností navštěvovat nedělní bohoslužby. Byla vel-
mi věřící a bohabojná, toto ji velmi trápilo.

Vždy měla kašmírový nebo plátěný šátek svázaný pod 
bradou. Tmavomodré silné bavlněné tepláky byly schovány 
pod tmavou, často květovanou, nebo jinak jemně zdobenou 
zástěrou. Obdobný drobný dekor měl často i vrchní kabátek. 
Na nohách vždy klasické důchodky. Někdy původně v kot-
níčkové výšce, někdy zastřiženy na pantofl e.

Maňka si přivydělávala nahodilým šitím a krejčovskými 
opravami. Lidé ze vsi k ní chodili s drobnými zakázkami. 
U šití jsem ji já však nikdy neviděla. Myslím, že stejně jako 
bolesti kloubů ji ke stáří omezovala i silná krátkozrakost.

Teta se nikdy neprovdala, údajně ženicha měla, nějakého 
ševce z Ubušína, ale rodiče se sňatkem nesouhlasili. Zůstala 
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na mlýně se svým otcem a bratrem.
 Za popis stojí tetina komůrka, tedy vejměna nebo vejmě-

nek - chcete-li. Jedná se o malou přístavbu neurčeného stáří, 
který doplňuje jižní průčelí budovy. Na vejměnu se šlo malý-
mi, cca 170 cm vysokými (nízkými) dveřmi s neohrabanou 
klikou, tzv. myšákem. Zádveří byl asi metrový prostor, ze kte-
rého vedlo schodiště na půdičku.

Ze zádveří se šlo do midi pidi světničky s jednou poste-
lí, policí a ne příliš odborně osazenými kamínky, kterým se 
říkalo Vincek nebo bubínek. Prohnilá prkna na podlaze pro-
pouštěla pachy tlejícího dřeva. Na polici byly 2 skleněné svíc-
ny a skleněná soška Panny Marie. Na protější straně keramic-
ké kořenky s větrnými mlýny. Na oknech ručně háčkované, 
trochu potrhané záclonky. Noční zatemnění se neřešilo závě-
sy. Z rohu do rohu okna se napínala neprůhledná látka. Pod 
postelí bylo malé štokrle na pomoc při zouvání a obouvání. 

Zvažovala jsem dlouho, zda o tetě psát. Myslím si, že 
by se díky své velmi pokorné duši a povaze na mě zlobila. 
Chtěla jsem jen připomenout její osobnost případným pa-
mětníkům, protože tím, že umřela svobodná a bezdětná, 
není mnoho lidí, kteří na ni vzpomenou. Myslím, že tento 
článek bude jeden z mála viditelných důkazů o její existenci. 
Domnívám se, že důvod, proč z mlýna nikdy neodešla, byla 
předčasná smrt její maminky. V době, kdy měla přemýšlet 
nad veselkou, umřela hlavní hospodyně (Justýna + 1942). 
Maňka se chopila veškerých ženských kompetencí na mlej-
ně. Nenechala své blízké na holičkách, zůstala tam s otcem a 

bratrem až do posledních chvil. Vím, že ji měl děda moc rád. 
Pamatuji si, jak přijel v květnu 1980 k nám do města podívat 
se na plánovanou secvičnou spartakiády (sestra cvičila mlad-
ší žákyně). Přišel k nám domů a se zavlhlým pohledem řekl: 
„Umřela Maňka, umřela mi v náručí.“ 

Děkuji za vzpomínku 
Gabriela Horčíková 

vnučka posledního mlynáře z Trhonic.
Text převzatý z původních materiálů.

Lord

Lord byl slovenský čuvač, velký bílý pes, který měl 
snad 20 let. Možná ne, ale s ohledem na to, že žil celé mé 
dětství, připadalo mi, že tu je odjakživa. Popřel všechny 
současné zásady zdravého a etického chovu. Kynologo-
vé by úpěli. Lord byl celý svůj psí život uvázaný u bou-
dy. Vím, všichni venkovští psi byly dříve vždy uvázání 
u boudy. Až později, myslím, až v době expanze super-
marketů a otevření zahraničního trhu, kdy nebylo třeba 
mít vlastní zemědělskou výrobu, protože se náhle dalo 
koupit všechno, tak tehdy, v dobách tohoto rozvoje (nebo 
úpadku) byl pes odblešen, odčerven, učesán a byl pozván 
do našich příbytků, do čalouněných pelechů a často i do 
našich ložnic. 

Náš Lord se této „zlaté“ éry nedočkal. Měl svůj kovový 
nedlouhý kozí (možná kravský) řetěz, na kterém byl trvale 
uvázán. Velká karabina ho pevně držela za kozí obojek - 
nikdy ho nepustila. Nikdy hafan nedostal povel „volno“, 
nikdy nebyl puštěn na zahradu. Občas jsme přemluvi-
li dědečka, aby nám Lorda pustil na „vyvenčení“. Téměř 
vždy to byly chvíle vysoce dramatické, protože obří psisko, 
jakmile zjistilo, že svoboda je na dosah, zabralo veškerou 
svou psí silou a snažilo se utéct za každou cenu. My, asi de-
setileté děti, jsme za řetězem vlály a malými patami v leh-

kých sandálkách jsme brázdily cestu ve snaze odolat tahu 
psa plného adrenalinu. Pamatuji, že minimálně jednou 
nám opravdu utekl, neudržely jsme rezavý řetěz a pes tra-
dááá…  Neutekl do lesa nebo do vsi, což bylo jistě velmi 
jednoduché. Běhal kolem mlýna - na jižní stráň a k po-
toku, k výletišti a zase zpět. Vesele vykukoval zpoza rohů 
domu a chechtal se. Běhali jsme všichni sem a tam. Volali 
jsme, křičeli. Nevím už, na co jsme ho přilákali. Pamatuji 
si jen, že jsem tento zážitek malovala ve škole jako nej-
větší zážitek z prázdnin, zatímco spolužáci kreslili chvíle 
z pionýrského tábora a rekreací ROH, já ztvárnila běží-
cího bílého psa a sebe. Obrázek byl pěkný, romantický. 
Skutečná panika se z něho nepoznala.

Co měl domácí hlídač záviděníhodné, byla jeho bouda. 
Mohl mu jí závidět každý voříšek. Bouda byla překrásná, 
tedy pardon bouda - luxusní vilka to byla. Měla jedno pa-
tro, okýnka, balkony, komín, valbovou střechu se štítem. 
V dobách největší slávy mělo psí obydlí i barevnu fasádu. 
V dobách chudších byl domek jen přebílen vápnem. Kráse 
vůbec neubíral fakt, že stála na nejfrekventovanější parcele 
mlýna, tedy v samém středu dvora, na kupě obřího, vše-
objímajícího hnojiště, teprve později byla přemístěna do 
severnější strany dvora - pod kurník, ale stále na hnojišti.
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Co je mi záhadou, a zde bych požádala kynology o ná-
zor, jak je možné, že takto velký, vitální, energický pes byl 
živ z vody a chleba? Opravdu! Pes nedostával žádnou psí 
stravu. Všechny energičtější zbytky z kuchyně mířily do 
koryta 200 kilogramového čuníka, pro psa jich bylo škoda. 
Někdy vodu nahradil nějaký vývar z mastného hrnce a ob-
čas v neděli psovi hospodář pohodil vnitřnosti z králíka či 
slepice, po obědě byly jako dezert kosti. Žádné vitamínové 
doplňky a aditiva. Pes nikdy nezastonal, netrpěl podvýži-
vou ani neměl příznaky degradace svalů, či problémy se 
zuby. V podstatě se masožravá šelma stala býložravcem.

Vraťme se však k drahému Lordovi, přes tyto venkov-
ské podmínky, které by jistě nejeden z vás nazval týráním, 
i přes toto všechno si myslím, že měl pes plnohodnotný 
život a svému pánovi sloužil do posledních chvil. Nebyl ni-
kdy koupaný – nebylo ani kde a z jeho srsti visely a občas 
odpadly takové kulaté placaté dredy velikosti posvícenské-
ho koláčku. Byl příkladným hlídačem, hlásil vše podstatné. 

Nebylo třeba zvonku, a byť byl na řetězu, budil hluboký 
respekt pro všechny zvané i nezvané hosty. Co mě mrzí, že 
neměl možnost podělit se o svůj genofond.

 Gabriela Horčíková

Informace pro občany
Tisková zpráva z Úřadu práce ČR, nezaměstnanost v červnu – 2,9 %

K 30. 6. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 223 786 
uchazečů o zaměstnání. To je o 5 846 méně než v květnu a 
o 73 653 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší 
hodnotu od července 1997, kdy bylo bez práce 222 374 lidí. 
Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém mě-
síci 202 205 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných 
osob klesl na 2,9 % (květen 2018 – 3 %, červen 2017 – 4 %). 
Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních 
míst. Zaměstnavatelé jich v červnu nabízeli prostřednictvím 
ÚP ČR 301 516, z toho 16 878 pak v rámci dohod mimo pra-
covní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Celkem 208 682 volných 
míst bylo vhodných pro cizince. V mezinárodním srovnání 
měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za 
květen 2018) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktu-
ální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Podíl nezaměstnaných osob v ČR 
k 30. 6. 2018 2,9 %

Počet uchazečů o zaměstnání 223 786
Počet dosažitelných uchazečů 
o zaměstnání 202 205

Míra nezam. podle EUROSTAT 
(květen 2018) 2,2 %

Počet volných pracovních míst 301  516

Během června se na ÚP ČR nově přihlásilo 32 842 lidí. 
Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet nižší o 389 
osob, meziročně pak nižší o 3 463 uchazečů. Z evidence na-

opak odešlo celkem 38 688 uchazečů o zaměstnání (ukon-
čená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 7 
709 méně než v květnu a o 8 699 méně než rok předtím. 
Novou práci získalo 22 763   lidí - o  6 615 méně než v před-
chozím měsíci a o 5 697 méně než v červnu 2017. 

Úspěch sklízí též pilotovaný příspěvek na dojížďku, kte-
rý ÚP ČR poskytuje od dubna 2016. Dosud o něj požáda-
lo celkem 7 673 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (2 
076), Olomouckém (1 815), Ústeckém (751) a Jihomorav-
ském (745) kraji. Jen v červnu přijal Úřad práce ČR 283 
žádostí. S 5 065 žadateli už uzavřel dohodu o poskytnutí 
příspěvku (se 187 z nich v červnu). V jejich rámci přiznal 
měsíční částku většinou ve výši 1 500 a 2 500 Kč. Podpoře-
ní uchazeči nejčastěji dojíždí do práce 10 – 25 a 25 – 50 km. 
Jsou mezi nimi lidé různých profesí, např. administrativní 
pracovníci, výrobní a montážní dělníci, kovodělníci, pro-
davači, kuchaři, produkční, pracovníci v sociálních služ-
bách, fotograf, dispečer, skladníci, účetní, recepční nebo 
třeba zámečník.

Lidé mohou žádat také o jednorázový příspěvek na pře-
stěhování se za prací ve výši 50 000 Kč. Dosud tak učinilo 
320 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (73), Olomouc-
kém (65), Zlínském (39) a Jihomoravském (32) kraji. Cel-
kem 153 z nich už ÚP ČR žádost schválil. Ostatní žádosti 
posuzuje. Vzdálenosti přestěhování se liší, v některých pří-
padech dosahují i 300 km. Mezi žadateli se objevují např. 
administrativní pracovníci, dělníci v elektrovýrobě, pro-
gramátor, zdravotní sestry, vedoucí prodejny a prodavači, 
lékař, operátor call centra, školnice či lektor jógy.



Jimramovský zpravodaj4/2018

11

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím 
měsíci 66 447 lidí, tj. 29,7 % všech uchazečů vedených v 
evidenci (květen 2018 – 29,5 %, červen 2017 – 25,3 %). 
Nezaměstnaní pobírali v průměru 7 382 Kč. O rok dřív vy-
plácel ÚP ČR podporu 75 373 uchazečům o zaměstnání. 

Česká republika drží dlouhodobě pod EU (sezónně ne-
očištěná míra nezaměstnanosti ČR – 2,2 %, EU28 – 6,9 %, 

sezónně očištěná míra nezaměstnanosti ČR 2,3 %, EU28 
7 %).

Podrobnosti na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/
data/database.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické 
formě jsou zveřejněny na http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

 Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

Nezaměstnanost v POÚ a ORP okresu Žďár nad Sázavou za červen 2018

ORP a příslušné
POÚ

Uchazeči v ev. 
ÚP

Dosažitelní 
uchazeči 15 – 64

Obyvatelstvo 
15 - 64

Podíl nezaměst-
naných uchazečů

 Volná místa

Bystřice nad Pernštejnem 564 12 774 4,4% 134

Nové Město Na Moravě 563 12 617 4,5% 143

Velká Bíteš 214  5 967 3,6% 83

Velké Meziříčí 465 17 965 2,6% 301

Žďár nad Sázavou 624 27 519 2,3% 940

nezařazen 14

Okres Žďár nad Sázavou 2597 2444 76842 3,2 1651

Zdroj: - statistiky ÚP ČR

Obec Dosažitelní 
uchazeči 15-64 

Obyvatelstvo  
15-64 

Podíl  nezaměstna-
ných osob Volná místa 

Borovnice 3 116 2,6% 0
Bystřice nad 
Pernštejnem 278 5378 5,2% 96

Dalečín 13 438 3,0% 4
Daňkovice 2 93 2,2% 1
Javorek 2 80 2,5% 0
Jimramov 25 734 3,4% 11
Nové Město 
na Moravě 314 6539 4,8% 77

Nový Jimramov 3 42 7,1% 0
Nyklovice 4 106 3,8% 0
Rovečné 14 383 3,7% 1
Sněžné 20 451 4,4% 24
Strachujov 2 84 2,4% 0
Sulkovec 2 112 1,8% 0

Nezaměstnanost v některých obcích, městysech a městech v okrese Žďár nad Sázavou za 
červen 2018 (- abecedně řazeno)



Jimramovský zpravodaj 4/2018

12

Ubušínek 1 65 1,5% 0
Unčín 6 132 4,5% 0
Věcov 17 469 3,6% 2
Žďár nad Sázavou 334 13627 2,5% 806

Obec Dosažitelní 
uchazeči 15-64 

Obyvatelstvo  
15-64 

Podíl nezaměstna-
ných osob Volná místa 

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

07. 10. pan Josef Dobiáš, Jimramov 86 let
16. 10.  pan Josef Pyšný, Jimramov 75 let
17. 10.  pan Jiří Pospíšil, Trhonice 70 let
22. 10.  pan František Pachovský, Jimramov 82 let
11. 11.  pan Jarmil Chalupník, Sedliště 87 let
14. 11.  paní Věra Svobodová, Jimramov 91 let
18. 11. paní Věra Tobiášová, Ubušín 89 let
19. 11. paní Eva Lachmanová, Ubušín 75 let

07. 12. paní Jiřina Justová, Jimramov 92 let
09. 12. paní Marie Ostatková, Jimramov  86 let
10. 12. paní Marie Štursová, Trhonice 91 let
18. 12. paní Anežka Tieff ová, Jimramov 90 let
19. 12. paní Dana Kulková, Jimramov  88 let
23. 12. paní Pavla Zezulová, Jimramov 82 let

Zpráva sociální komise

Dne 11. 9. 2018 se uskuteční zájezd důchodců do sklárny a okolí Harrachova.

Odjezd autobusu bude v 5,30 hodin od městyse Jimramov.
   5,35              z Ubušína
   5,40              z Trhonic

Cena zájezdu je 400,- Kč.

INZERÁT A5
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Toaleta není koš - 7 věcí, které nikdy nesplachujte!

Jedno spláchnutí a je po problému. Tak se někteří z nás 
zbavují například zbytků jídla, plenek a podobného odpadu. Je 
to ale ten nejhorší způsob, co s odpadem můžeme udělat. Víte 
proč?   A co rozhodně do záchodu nepatří: 

1. Kočičí podestýlka
Silikagelové nebo minerální podestýlky se ve vodě neroz-

pouští, a proto je zakázané je splachovat. Jílové podestýlky zase 
po namočení tvoří velké kusy, které mohou ucpat potrubí.

Podestýlky patří do komunálního odpadu!
2. Vlhčené kapesníky
Ani za ty vám váš kanalizační systém nepoděkuje, protože 

nejsou ve vodě rozpustné. Nahromadí se v něm a vy ho bude-
te muset každé tři měsíce čistit, aby se úplně neucpal. Z jedné 
studie vyplynulo, že za rok způsobí vlhčené kapesníky ve 27 ze-
mích EU škody až do výše miliardy aur. Často totiž ucpou po-
trubí, které praskne, a havárie je na světě. Samozřejmě poško-
zují sací systém čerpadel ČOV a tlakových kanalizací. Vlhčené 
kapesníky patří do komunálního odpadu!

3. Kávová sedlina a zbytky jídel
Jste milovníci turka a o rozpustné kávě nemůžete ani slyšet? 

Pak si ovšem dejte pozor na to, co uděláte s lógrem. I ten totiž 
může ucpat potrubí a vám nezbude než zavolat instalatéra.

Kávovou sedlinu a zbytky jídel můžete dávat do kompostu.
4. Plenky a dámské hygienické potřeby
Tenhle problém řeší většina rodičů malých dětí. Kam s po-

užitými plenkami? Jedno je jisté – určitě je nesplachujte! Gel, 
který obsahují, totiž není ve vodě rozpustný a navíc v ní na-
bobtná. Výsledek si jistě dokážete představit sami. Tento odpad 
patří do komunálního odpadu!

5. Kuchyňský olej
Až budete připravovat hranolky ve friťáku, rozhodně pak olej 

nevylévejte do toalety a už vůbec ne rozpálený! Ve vodě se totiž 
mění jeho skupenství, takže vzniknou kusy, které způsobí kata-
strofu. Na použitý kuchyňský olej je sběrná nádoba na ČOV.

6. Vatové tyčinky
Hrozí nabalování nečistot a drobného odpadu (vlasy) a ná-

sledné ucpání potrubí. Vatové tyčinky patří do komunálního 
odpadu!

7. Léky 
Pokud vám zbyly léky, nikdy je nesplachujte! Léky totiž ničí 

bakterie, v ČOV jsou neodbouratelné a dále kontaminují vodu, 
a stávají se tak nebezpečnými pro volně žijící zvířata. Zpětný 
odběr léků je v lékárnách!

Pavel Kaša, technik Městyse Jimramov

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA -Tisková zpráva – 7. srpna 2018
Bezpečně do školy

Začátek září je každoročně významným obdobím pro 
všechny děti, které zahajují povinnou školní docházku, ale 
i pro ty, které se po prázdninách do školních lavic vracejí. 
Cesty do škol s sebou ale přinášejí i některá rizika, a to jak 
na začátku školního roku, tak i v jeho průběhu.

Proto je velmi důležité připomenout rodičům školáků 
některá základní pravidla, kterými by se jejich děti měly řídit.

V první řadě bychom si měli uvědomit, že za bezpečný 
pohyb dítěte v silničním provozu odpovídají právě rodiče. Je 
tedy vhodné, aby se svými dětmi prošli celou trasu do školy, ale 
i ostatní cesty, po kterých se bude dítě pohybovat. Při té příleži-
tosti mohou dětem ukázat bezpečná místa pro přecházení vo-
zovky a vysvětlit jim základní zásady bezpečného přecházení.

Dalším důležitým a nezbytným prvkem pro bezpečnost dětí 
je jejich viditelnost. Na cestu do školy a ze školy by na sobě měly 
mít pestré oblečení, případně některý z refl exních či retrorefl e-
xivních prvků, které je zviditelní. To však neplatí pouze pro děti, 
ale i pro všechny chodce, kteří se účastní silničního provozu. 
Použitím refl exního prvku nebo oděvního prvku s refl exními 
doplňky se při snížené viditelnosti dosáhne významného zvi-
ditelnění, přičemž tím dojde k větší bezpečnosti pro všechny 
účastníky silničního provozu. S refl exními prvky je chodec vi-
dět až na vzdálenost 200 metrů. Pokud ovšem pestré nebo re-

fl exní oblečení nemá, tak je například v noci vidět na pouhých 
20 metrů.

Dále je také nutné dětem říci, aby se nebavily ani jinak ne-
komunikovaly s cizími lidmi a v žádném případě si od nich 
nebraly žádné předměty. Také musejí být poučeny o tom, aby 
s lidmi, které neznají, nikam nechodily a nenechaly se pod ja-
koukoliv záminkou zlákat například k tomu, aby k nim nased-
ly do vozidla.

V případě, že rodiče své děti přepravuji do školy v osobním 
automobilu, tak je musí mít umístěny v dětské autosedačce. 
U nás tato povinnost vyplývá přímo ze zákona o provozu na 
pozemních komunikacích, který říká, že v dětské autosedačce 
musí být přepravované všechny děti, které měří nejvýše 150 
centimetrů a váží nejvýše 36 kilogramů, přičemž stačí splnit 
jednu z těchto podmínek.

Při přepravě dítěte v dětské autosedačce musí řidiči dodr-
žovat následující podmínky:

- dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpo-
vídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům

- na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uve-
den mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost au-
tomaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno 
čelem proti směru jízdy



Jimramovský zpravodaj 4/2018

14

 - dětská autosedačka musí být upevněna na sedadle podle 
podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky a dítě 
musí být do dětské autosedačky umístěno v souladu s návodem 
k použití této dětské autosedačky

V neposlední řadě by si všichni řidiči měli uvědomit, že v 
průběhu školního roku se v ranních a odpoledních hodinách 
bude na ulicích vyskytovat více dětí a měli by této situaci při-
způsobit své chování, zejména pak rychlost jízdy. Důležitá je u 

Vítání prázdnin v Trhonicích

Začátek letních prázdnin byl sku-
tečně a doslova kouzelný. Na místním 
dětském hřišti jsme totiž přivítali 
opravdového kouzelníka. Bavili se 
děti i dospěláci. Po pohádce jen ti nej-
statečnější prošli noční stezkou, která 
vedla místními ztemnělými ulička-
mi. Cestu ukazovaly zapálené svíčky, 
každou pečlivě hlídalo strašidlo či 

malý bubáček. Noční dobrodružství 
umocňovala tma, a proto klobouk 
dolů všem, kteří prošli, aniž by se báli. 
Na konci cesty čekala každého sladká 
odměna. 

Za občerstvení a pomoc při pří-
pravě děkujeme členům SDH a míst-
ním šikovným občanům Trhonic. 

Těšíme se příště.

všech řidičů i předvídavost.  Berme v úvahu, že chování dítěte v 
silničním provozu ovlivňuje mnoho faktorů, a proto jeho reak-
ce jsou velmi těžko předvídatelné.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
kancelář ředitele, oddělení tisku a prevence

nprap. David Linhart, vrchní inspektor
tel: 974 261 208,  mobil: 725 868 475

e-mail: david.linhart@pcr.cz

Probační a mediační služba spouští mediální kam-
paň na podporu obětí trestného činu

Probační a mediační služba zahájila mediální kam-
paň na pomoc obětem trestných činů. Kampaň bude 
po dobu pěti měsíců probíhat v celé České republice 
na internetu, v rozhlase a v tisku. Cílem osvětové akce 
je upozornit oběti trestné činnosti a širší okruh po-
škozených na jejich práva a možnost jejich naplnění a 
také informovat o této problematice veřejnost. Medi-
ální kampaň je součástí čtyřletého projektu na pomoc 
obětem Proč zrovna já? II, který je v současnosti v po-
lovině doby své realizace.

Podle zákona o obětech trestných činů z roku 2013 
mají poškození právo na poskytnutí odborné pomoci, 
právo na informace, právo na ochranu před hrozícím 
nebezpečím, právo na ochranu soukromí, na ochranu 
před druhotnou újmou či právo na peněžitou pomoc.

„Přestože se postavení obětí v systému české trestní 
justice v posledních letech zlepšuje, pořád je před námi 
velký kus práce. Třeba mnoho obětí stále dobře neví, 
jaká má práva, a  že se jich může při řešení následků 
trestného činu dožadovat. Proto spouštíme osvětovou 
kampaň, která chce na konkrétních příkladech ukázat, 
jakou pomoc mohou oběti u nás a u dalších organizací 
hledat,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby 
Andrea Matoušková.

Od roku 2013 PMS pomohla zhruba 27 tisícům 

obětí trestných činů. Jen v  loňském roce se v 90 pro-
centech jednalo o pomoc dospělým, v 5,5 procentech 
seniorům, ve 4,5 procentech dětem a mladistvým.

Probační a mediační služba nabízí základní pomoc 
pro oběti na svých 74 střediscích umístěných v  kaž-
dém okresním městě. Díky specializovaným porad-
nám, které vznikly jako součást Evropskou unií spo-
lufinancovaného projektu Proč zrovna já II, mohou 
oběti hledat pomoc u odborníků v  dalších 56 lokali-
tách.

Podle poradce pro oběti trestných činů a projek-
tového pracovníka Tomáše Kellnera bývají informace 
od orgánů činných v trestním řízení příliš kompliko-
vané a málo srozumitelné. Oběti také špatně snášejí 
nedostatek času, který jim bývá věnován, či stresující 
prostředí. „V poradnách oběti trpělivě vyslechneme, 
dáme jim možnost ptát se na cokoliv, doprovodíme je 
k soudu nebo na policii, vysvětlíme jim, co potřebují,“ 
uvedl Kellner.

Komunikační kampaň bude probíhat na třech 
úrovních. Prostřednictvím článků v 25 tištěných mé-
diích a radiových spotů vysílaných na 13 rozhlasových 
stanicích, které cílí především na seniory či oběti z řad 
zdravotně hendikepovaných osob. Naopak interneto-
vá kampaň v  podobě videospotů umístěných na so-
ciálních sítích a ve vybraných médiích bude cílit na 
mládež a oběti domácího násilí či stalkingu.

18. června 2018 
Tisková zpráva
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Termíny uzávěrek pro příspěvky k jednotlivým číslům:

Číslo 5/2018  příspěvky do 31. 10. 2018 – Zpravodaj vyjde v listopadu 2018

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

Žďárskou poradnu najdete na adrese Komenské-
ho 1786/25, Žďár nad Sázavou, 3. patro. Obrátit se na 
poradkyni můžete telefonicky (727  939 970) či přes 
mail (supkova.pms@gmail.com). Poradenské hodiny 
bez objednání jsou každou středu od 13:00 do 16:00 a 

čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin. Poradna pro oběti je 
zřízena v rámci projektu „Proč zrovna já? II“, který je 
financován z Evropského sociálního fondu a ze stát-
ního rozpočtu ČR.

Tiskové oddělení PMS
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