
Fotografií se vracíme k oslavám deseti let partnerství s německým městečkem 
Aschheimem, které proběhly v květnu. Slavnostní zahájení oslav před kulturním 
domem proběhlo za účasti starosty Jedovnic Ing. Jaroslava Šíbla, starosty 
Kotvrdovic Ing. Aloise Kunce a starosty Aschheimu Helmuta J. Englmanna.

Dále v čísle: * Informace z rady a zastupitelstva,* Dnes se představuje .... 
MaRC Dymáček, * Z policejních protokolů ... Pozor na podvodníky a podomní 
prodejce, * Program jedovnického kina na letošní léto (červenec až září), * 30 
let jedovnické ZUŠky - první část almanachu
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 55 ze dne 30. 03. 2009 

 
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí: 
 
Rada městyse schvaluje 

• Smlouvu o výpůjčce s firmou GRAS CZ s. r. o. Jedovnice na pronájem tenisových kurtů dle 
předloženého návrhu. 

• Dodatek č. 15 k Nájemní smlouvě č. 1 / 1999 mezi Městysem Jedovnice a Olšovcem s. r. o. dle 
předloženého návrhu. 

• Smlouvu o pronájmu části p. č. 1043 / 1, která je v majetku městyse, dle předloženého návrhu, žadatel 
J. Holubová, Jedovnice. 

• Smlouvu o nájmu nebytových prostor - vodní hladiny rybníka Olšovec Klubu vodního motorismu 
VoMo Brno, dle předloženého návrhu. 

• Mandátní smlouvu s Ing. P. Krejčiříkem, Jedovnice, na autorský dozor při přípravě, realizaci, předání, 
převzetí a uvedení do provozu stavby Camping po celý rok. 

• Členy komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nejvýhodnější nabídky dodavatele Vybavení  
odborných  učeben ZŠ Jedovnice - L. Blažka, Jedovnice (náhradník Ing. J. Šíbl, Jedovnice), Mgr. Mi-
chala Součka, Blansko (náhradník Mgr. S. Štěpánková, Rudice), Mgr. Renatu Šíblovou,  Rudice 
(náhradník I. Králová, Jedovnice).  

• Výzvu a podmínky pro hodnocení nabídek na Vybavení odborných učeben ZŠ Jedovnice. 
• Smlouvu o výpůjčce mezi Městysem Jedovnice a Mateřským a Rodinným centrem Dymáček, 

Jedovnice, na část budovy Lihovar dle předloženého návrhu. 
• Přidělení bytu 1+1 ve 3. NP v DPS Jedovnice p. M. Petlachové, Jedovnice. 
• Příspěvek pro Diakonii Broumov na činnost dle předloženého návrhu. 

 
Rada městyse bere na vědomí 

• Informaci o připravovaném ořezu stromů v lokalitě Záměstí a Barachov. 
• Výsledek kontroly provedené Finančním ředitelstvím Brno na dodržování podmínek úředně 

stanovených maximálních cen nájemného z pozemků nesloužících k podnikání nájemce a věcně 
usměrňovaných cen za služby hřbitovní, poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním 
hrobového místa. 

 
Rada městyse souhlasí 

• S vedením společné kanalizační přípojky po pozemcích  p. č. 14 / 1 a 15 / 1, které jsou v majetku 
městyse, dle předloženého návrhu za předpokladu, že budou po skončení prací uvedeny do původního 
stavu, žadatelé manželé Doleželovi, Jedovnice a manželé Francovi, Jedovnice. 

• S dodatečným povolením stavby garáže manželů Šebelových, Jedovnice dle předloženého návrhu. 
• S povolením vodovodní a kanalizační přípojky pro objekt Partyzánka dle předloženého návrhu, 

žadatel V. Dvořáčková, Jedovnice.   
• Se stavbou RD s garáží dle předloženého návrhu, žadatel O. Šíbl, Jedovnice. 
• S prodejem části pozemku p. č. 1043 / 1, která je v majetku městyse, J. Holubové, Jedovnice, dle 

předloženého návrhu za předpokladu, že žadatel uhradí náklady s prodejem spojené. Bude předloženo 
ZM ke schválení. 

• S pronájmem vestibulu KD a se značením na turistický a cyklistický závod Vodohospodářská 50, 
který bude 5. září 2009. 

• S udělením plné moci Městu Letovice na zastupování na řádné valné hromadě Energetického sdružení 
obcí JM dne 22. 04. 2009. 

 
Rada městyse neschvaluje 

• Příspěvek SONS Blansko. 

Informace z rady a zastupitelstva 
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Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 56 ze dne 20. 4. 2009 

 
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí: 
 
Rada městyse schvaluje 

• Návrh příspěvků do kroniky městyse za rok 2008. 
• Výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 5 / 2005 O pořádání veřejných produkcí a zajišťování 

veřejného pořádku na dny 12. 5. - 13. 5. 2009 do 02,00 hodin, žadatel DHL Expres (Czech Republic) 
s. r. o. Ostrava - Přívoz. 

• Příspěvek ve výši 1.000,- Kč na pořízení prezentačních panelů Policie ČR v rámci prevence 
kriminality. 

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby s p. S. Drochytkovou, Jedovnice, dle 
předloženého návrhu. 

 
Rada městyse bere na vědomí 

• Informaci Českého rozhlasu Brno, centrum regionálního rozvoje, že dne 1. 6. 2009 budou v rámci 
projektu Moravská rodina vysílat z Jedovnic. 

• Informaci z jednání mezi městysem a Policií ČR, týkající se zabezpečení rekreační sezóny 
v Jedovnicích. 

• Informaci ZŠ Jedovnice, že dne 7. 5. 2009 bude ZŠ uzavřena z důvodu čerpání ředitelského volna. 
• Stížnost A. Holuba, Jedovnice, na výrobní činnost firmy KOPLAST spol.s.r.o.Jedovnice. 

 
Rada městyse souhlasí 

• S objízdnou trasou navrženou z důvodu pořádání závodů Sportovního klubu Kociánka Brno, Brno,  
       ve dnech 13. 6. - 14. 6. 2009 dle předloženého návrhu. 
• S převodem práv a povinností k bytu manželů Pernicových, Jedovnice, na paní R. Pernicovou, Tišnov, 

žadatel Veselec, b. d., Jedovnice. 
• S převodem práv a povinností k bytu pana L. Kročila, Jedovnice, na p. R. Lebiše, Jedovnice, žadatel 

Veselec, b. d., Jedovnice. 
• S vybudováním terasy u chaty č. e. 88, žadatel K. Čermák, Brno, dle předloženého návrhu. 

 
Rada městyse nesouhlasí 

• S pronájmem místa na stánkové sezónní občerstvení na části pozemku p. č. 859, která je v majetku 
městyse, žadatelka Z. Jungová, Němčice. 

 
Rada městyse vyslovuje poděkování 

• J. Roudnému za příkladné vedení kroniky městyse. 
 

Usnesení z jednání mimořádného Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 23. 04. 2009 
na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 20. 

Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice: 
 
Schvaluje: 
 
1.   Zapisovatelku paní Marii Gabrielovou, tajemnici ÚM. 
2.   Ověřovatele zápisu pana Ing. Kamila Kvasnicu a pana Jaroslava Zelinku. 
3.   Návrhovou komisi ve složení pan Ing. Josef Plch a pan Libor Kocman. 
4. Převod částky 2 400.000,- Kč na zvláštní účet zřízený pro financování projektu Vybavení odborných    

učeben ZŠ Jedovnice (Modernizace učebny přírodovědných předmětů a učebny ICT)  
5. Přijetí překlenovacího úvěru na financování projektu Vybavení odborných učeben ZŠ Jedovnice 

(Modernizace učebny přírodovědných předmětů a učebny ICT), pokud finanční podmínky městyse 
neumožní dofinancovat  celý projekt z vlastních prostředků. Pověřuje starostu podpisem úvěrové smlouvy 
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na financování projektu Vybavení odborných učeben ZŠ Jedovnice (Modernizace učebny přírodovědných 
předmětů a  učebny ICT). 

6.   Rozpočtové opatření č. 1 / 2009. 
7. Smlouvu o poskytnutí příspěvku číslo 3 08 0465 mezi Česko - německým fondem budoucnosti  Praha a 

Městysem Jedovnice. 
8. Rozdělení prostředků  z odvodu výtěžku z provozu VHP za  rok 2008 dle předloženého návrhu. 
9. Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1375 / 25 a 1375 / 27, které jsou  v majetku 

městyse, mezi Městysem Jedovnice a Telefónicou O2 Czech Republic a.s., Praha,  dle předloženého 
návrhu. 

10. Kupní smlouvy mezi Městysem Jedovnice a majiteli pozemků na sběrný dvůr R. Randulou, Brno, na p. č. 
2464 / 122 v k. ú. Jedovnice, M. a Z. Kakáčovými, Jedovnice, na p. č. 2464 / 123 v k. ú. Jedovnice, J. a  
M. Dvořáčkovými, Jedovnice, na p. č. 2464 / 124 v k.ú.Jedovnice, J. Hudcem, Senetářov,  na p. č.  

      2464 / 125, 333 / 11 v k. ú. Jedovnice, M. Huňkovou a D. Sedlákovou, Jedovnice, p. č. 2464 / 126,  
      331 / 33, 333 / 12 v k. ú. Jedovnice, směnnou smlouvu mezi Městysem Jedovnice a L. Stýblem, Brno, na    
      p. č. 2464 / 121, 2486 / 3, 331 / 1, 331 / 26, 331 / 22,  333 / 1, 334 / 1 v k. ú. Jedovnice, za pozemek     
      městyse p. č. 2454 / 45, dle předložených návrhů. Pověřuje starostu podpisem kupních smluv a směnné    
      smlouvy. 
11. Kupní smlouvu mezi Městysem Jedovnice a majitelem pozemku J. Kakáčem, Lažánky a J. Kuchařem, 

Ostrov u Macochy - p. č. 2456 / 2 v k. ú. Jedovnice, dle předloženého návrhu. Pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy. 

12. Kupní smlouvu mezi Městysem Jedovnice a K. a  J. Doleželovými, Jedovnice - p. č. 15 / 2 v k. ú. 
Jedovnice, dle předloženého návrhu. Pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

13. Kupní smlouvu mezi Městysem  Jedovnice a J. Hendrichovou, Domažlice, J. Kolmanovou, Teplice,   
J.Mašlem, Sokolov, M. Mašlem, Domažlice - p. č. 993 / 3, 991 / 1, 988, 2455 / 1 v k. ú. Jedovnice, dle 
předloženého návrhu. Pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

14. Kupní smlouvu mezi majitelem pozemku p. č. 1554 v k. ú. Jedovnice Městysem Jedovnice a M. a V.  
Rechovými, Blansko, dle předloženého návrhu. Pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

15. Kupní smlouvu mezi majitelem pozemku p. č. 1043 / 1 v k. ú. Jedovnice Městysem Jedovnice a  J. a M. 
Holubovými, Jedovnice, dle předloženého návrhu. Pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

16. Kupní smlouvu mezi majitelem pozemku p. č. 1442 v k. ú. Jedovnice Městysem Jedovnice a  Z. Peňázem, 
Jedovnice,dle předloženého návrhu.   

17. Poskytnutí daru ve výši 1.000,- Kč Krajskému ředitelství Policie JMK Brno jako příspěvek na úhradu 
nákladů spojených s pořízením panelů pro Minigalerii „158“ v přízemí Policie ČR v Blansku. 

 
Souhlasí : 
1.   Se zařazením do územní působnosti MAS Moravský kras o. s. . 
 
Potvrzuje: 
že je seznámeno s Integrovanou strategií MAS Moravský kras o.s. 2007 - 2013 „Otevíráme Moravský kras“ a 
se Strategickým plánem Leader MAS Moravský kras o. s. „Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský 
kras“. 

 
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 57 ze dne 4. 5. 2009 

 
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí: 
 
Rada městyse schvaluje 

• Podání žádosti o mimořádnou dotaci z rozpočtu JMK radě JMK. 
• Pronájem parkoviště 15. 8. 2009 za účelem srazu automobilů Ford Scorpio dle předložených 

podmínek. 
• Dle zákona č. 352 / 2001 Sb., par. 7 odst. 1 vyvěšení státní vlajky ve dnech 22. 5. - 24. 5. 2009 u 

příležitosti oslav 10. výročí podpisu Smlouvy o spolupráci mezi Jedovnicemi a Aschheimem. 
• Dodatek č. 16 k nájemní smlouvě s Olšovcem  spol. s r. o. uzavřené 22. 01. 1999 
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Rada městyse bere na vědomí 
• Informaci ze soudního jednání ve věci výpovědi dané firmě Mojžíšek, Blansko. 
• Informaci Nadace ČEZ Praha, že městys neobdržel dotaci na projekt Oranžové hřiště. 
• Informaci o kontrole přenesené působnosti na SÚO Jedovnice provedené KÚ JMK. 
• Cenovou kalkulaci vodného a stočného v Jedovnicích předloženou VAS a.s. Boskovice. 

 
Rada městyse souhlasí 

• S vybudováním kanalizační přípojky pro RD přes pozemek p. č. 2117, která je v majetku městyse, 
žadatel V. a  P. Bastlovi, Jedovnice, za předpokladu, že bude místní komunikace uvedena do 
původního stavu. 

 
Rada městyse rozhodla 

• Ve funkci zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu Modernizace učebny přírodovědných předmětů 
a učebny ICT (Vybavení odborných učeben ZŠ Jedovnice), zadané dle § 18 odst. 3 zákona  

       č. 137 / 2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější    
       nabídky, kterou předložila firma KOMES s.r.o. Sloup v Moravském krasu. 
• Jako příslušný orgán podle zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu se zákonem 
       č. 137 / 2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, o zadání veřejné zakázky     
      Vypracování projektové dokumentace na Sběrný dvůr odpadu Jedovnice firmě KOINVEST s. r. o.    
       Třebíč. 
• Jako příslušný orgán podle zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu se zákonem 
       č. 137 / 2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, o zadání veřejné zakázky  
       Dokončení výměny okem na MŠ firmě Sial, s. r. o.Český Těšín. 

 
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 58 ze dne 25. 5. 2009 

 
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí: 
 
Rada městyse schvaluje 

• Společnosti Olšovec s. r. o. za rok 2008 roční uzávěrku včetně všech zákonem daných příloh, 
rozdělení hospodářského výsledku  a odměny jednatelům dle předloženého návrhu. Zisk ve výši 
7.003,67 Kč bude použit k úhradě ztrát z předchozích let. 

• Dohodu o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi Policií ČR, 
městysem Jedovnice a Policií městyse Jedovnice, dle předloženého návrhu. 

• Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi městysem Jedovnice a SPŠ Jedovnice, dle předloženého 
návrhu. 

• Výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 5 / 2005 O pořádání veřejných produkcí a zajišťování 
veřejného pořádku na den 30. 5. 2009 do 02,00 hodin, žadatel Ing. K. Kvasnica, Jedovnice, hřiště 
ulice Legionářská. 

 
Rada městyse bere na vědomí 

• Informaci o postupu prací na úpravách objektu bývalého Jachtklubu a o způsobu jeho budoucího 
využití. 

• Informaci JMKÚ o neschválení dotací na Restaurování pomníku K.H.Borovského, Restaurování 6 
barokních podstavníků - 2.etapa, Restaurování sochy sv. J. Nepomuckého – 2. etapa a Úprava 
vestibulu společenského domu č. p. 571, 10 let přátelství a vzájemného poznávání obyčejů, zvyků, 
kultury a umění s našimi přáteli z Aschheimu a Informační zpravodaj mikroregionu Jedovnicko. 

• Informaci JMKÚ o schválení dotace ve výši 120.000,- Kč na Opravu vstupu do společenského domu 
č. p. 571 a dotace ve výši 74.000,- Kč na Úroky Olšovec 09. 

• Oznámení firmy KOPLAST spol. s. r. o.Jedovnice, o rozšíření provozu o noční směny v období  
       od 17. 5. - 29. 05. 2009. 
• Zprávu o provedené kontrole na vedení matričních knih a sbírek listin provedené MěÚ Blansko  
      5. 5. 2009. 
• Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze dne 28. 4. 2009. 
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Rada městyse souhlasí 

• S využitím pozemku p. č. 1733, který je majetkem městyse, panem L. Dvořákem, Jedovnice. 
• S osvobozením od placení poplatku za odpad za nemovitost č. p. 102, Jedovnice, žadatel R. Ševčík, 

Kotvrdovice.  
• S pořádáním letního tábora sdružení pro práci s dětmi a mládeží PETROV Brno v Rakoveckém údolí, 

s odběrem pitné vody a ukládáním odpadu dle předloženého návrhu. 
• Se změnou umístění garáže, stavebník Mgr. I. Krátká, Jedovnice,  dle předloženého návrhu. 
• S prodloužením VO pro výstavbu RD v Chaloupkách, kterým budou dotčeny pozemky p. č. 650, 732 

a 2322 / 4, které jsou v majetku městyse, žadatel Ing. arch. Novotný, Kuřim, za předpokladu, že budou 
uvedeny do původního stavu. 

• Se stavbou přístřešku na nářadí, žadatel J. a V. Šebelovi, Jedovnice, dle předloženého návrhu. 
• S vybudováním jímky pro chatu č. e. 63, žadatel B. Lamač, Drásov, dle předloženého návrhu, za 

předpokladu, že pozemek bude uveden do původního stavu . 
• Se stavbou přístřešku nad buňkou u tenisových kurtů, stavebník GRAS CZ, s. r. o., Jedovnice, dle 

předloženého návrhu. 
• S vedením NN pro zahradní domek, stavebník D. Ušel, Kateřina, dle předloženého návrhu. 
• Se stavbou RD, stavebník Ing. L. Grim, Jedovnice, dle předloženého návrhu. 
• S používáním místních komunikací pro přejezd vysokozdvižného vozíku firmou KOPLAST  
      spol. s. r. o. Jedovnice, za účelem nakládky a vykládky. 

 
Rada městyse nesouhlasí 

• S vedením el. kabelu pro osvětlení garáže, stavebník Z. Vládek, Jedovnice, dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 59 ze dne 08. 06. 2009 
 
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí: 
 
Rada městyse schvaluje 

• Nájemní smlouvu na pronájem kulturního domu TS BEAT UP BRNO o. s., Brno, na výuku tance 
v období od 05. 07. do 10. 07. 2009, dle předloženého návrhu. 

• Úplatu za předškolní vzdělávání pro rok 2009 / 2010 ve výši 450,- Kč měsíčně. 
• Odměnu ředitelce MŠ J. Kučerové dle předloženého návrhu. 
• Odměnu řediteli ZŠ Mgr. M. Součkovi dle předloženého návrhu. 
 

Rada městyse bere na vědomí 
• Oznámení KHS Blansko o zákazu koupání od 04. 06. 2009 do odvolání. 
• Poděkování starosty Aschheimu za  příjemný pobyt při příležitosti oslav 10. výročí podpisu Smlouvy 

o spolupráci s Aschheimem v Jedovnicích, které probíhaly od 22. 05. do 24. 05. 2009. 
• Zápis z valné hromady Energetického sdružení obcí jižné Moravy konané 11. 05. 2009. 
• Oznámení o ředitelském volnu na ZŠ ve dnech 29. 06. - 30. 06. 2009 z důvodu zahájení stavebních 

prací. 
 
Rada městyse souhlasí 

• S převodem práv a povinností k bytu pana Z. Formánka, Jedovnice, na slečnu M. Koutnou, Jedovnice, 
žadatel Veselec, b. d., Jedovnice. 

• Se stavbou zahradní chatky na pozemku p. č. 252, žadatel Ing. V. Sedlák, Jedovnice, dle předloženého 
návrhu. 

• Se stavbou garáže na pozemku p. č. 2496 / 11, se sjezdem a nájezdem na místní komunikaci, žadatel 
Ing. M a H. Doleželovi, Jedovnice, dle předloženého návrhu. 

• S opravou střechy chat č. e. 171 a 172, žadatel M. a  M. Trundovi, Šlapanice, dle předloženého 
návrhu. 

• Se stavbou zahradní chatky na pozemku p. č. 376, žadatel K. a V. Plchovi, Jedovnice, dle 
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předloženého návrhu. 
• S vybudováním odpadní jímky pro chatu č. e. 64 na parcele městyse č. 1747 / 1, žadatel M. Jurdová, 

Brno, dle pokynů SÚO návrhu. 
• Se stavbou RD na pozemku p. č. 913, žadatel L. Kročil, Jedovnice, dle předloženého návrhu. 
• Se stavbou RD s garáží na pozemku p. č. 913, žadatel M. Štreitová, Jedovnice, dle předloženého 

návrhu. 
• S úpravami místní komunikace na parcelách 10, 14 / 1, 15 / 1, dle předloženého návrhu. 
 

Rada městyse ruší 
• Usnesení 16/55 ze dne 30. 03. 2009. 
 

Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 08. 06. 2009 na Úřadu městyse 
Jedovnice, dveře č. 20. 

Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice: 
 
Schvaluje: 
 
1. Zapisovatelku paní Marii Gabrielovou, tajemnici ÚM. 
2. Ověřovatele zápisu pana Jana Jelínka a Mgr.Annu Bayerovou. 
3. Návrhovou komisi ve složení pan Leoš Blažek a pan Jaroslav Zelinka. 
4. Zprávu starosty městyse o kontrole úkolů ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 04. 03. 2009.  
5. S výhradou dle zjištění uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Jedovnice 

provedené KÚ Jmk ve dnech 9. - 10. března 2009, Závěrečný účet Městyse Jedovnice za rok 2008, 
výsledek hospodaření městyse za rok 2008 včetně finančního vypořádání roku 2008 vůči státnímu 
rozpočtu, výsledky inventarizace městyse za rok 2008 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
Městyse Jedovnice za rok 2008, předloženou Krajským úřadem JmK ze dne 9. - 10. března 2009. 

6. Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod mezi Městysem 
Jedovnice a Regionální radou regionu Jihovýchod na projekt Vybavení odborných učeben pro ZŠ 
Jedovnice.  Pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

7. Přijetí dotace z rozpočtu JmK ve výši 120 tis.Kč na projekt: Oprava vstupu do společenského domu č. p. 
571, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK.  Pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 

8. Přijetí účelové dotace z rozpočtu JmK v roce 2009 v rámci programu rozvoje venkova na akci Olšovec 09 
ve výši 74 tis. Kč, za podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK.   Pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 

9. Podání žádosti o mimořádnou dotaci na úpravu místní komunikace po přívalových deštích 
a zimní údržbě. 

10. Mimořádnou dotaci na úpravu místní komunikace po přívalových deštích a zimní údržbě v přidělené výši 
za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK. 

11. Delegování pravomoci zastupitelstva městyse na radu městyse projednávat a schvalovat Smlouvy 
zakládající právo provést stavbu na pozemku městyse.  Pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

12. Obecně závaznou vyhlášku městyse Jedovnice č. 1/2009, o zajištění veřejného pořádku v rekreační oblasti 
rybníka Jedovnice. 

13. Řád rekreační oblasti rybníka Olšovec. 
 
Bere na vědomí: 

1. Zprávu rady městyse o odstranění nedostatků, uvedených ve „Zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření Městyse Jedovnice za rok 2008“ předložené Krajským úřadem JmK. 

2. Předloženou zprávu o výsledcích hospodaření společnosti Olšovec s. r. o. Jedovnice za rok 2008. 
 
Ukládá radě: 

1. Předložit  v termínu do 14. 07. 2009 na JmK písemnou zprávu o projednání, přijetí opatření a plnění 
opatření ve smyslu § 13 zák. č. 420 / 2004 Sb.,. 
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2. Zveřejnit rozhodnutí zastupitelstva městyse o schválení OZV č. 1 / 2009, o zajištění veřejného 
pořádku v rekreační oblasti rybníka Jedovnice a zajistit její vydání. 

 
Vyslovuje poděkování : 

1. Ředitelce, zaměstnancům a jednatelům společnosti Olšovec s. r. o. Jedovnice za úspěšně zvládnutý 
rok 2008. 

 
Souhlasí: 

1. S žádostí městyse Jedovnice o bezúplatný převod pozemku podle §5 odst. 1 písm. d) zákona  č. 95 / 
1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pověřuje starostu podpisem žádostí. 

2.    S prominutím pohledávky ve výši 24.645,-- Kč za zesnulého K. Jedličku. 
Marie Gabrielová, tajemnice ÚM 

 
Telefonní čísla na úřad městyse 
 
tajemnice - Marie Gabrielová                                                                                                              516 528 211 
stavební úřad – Lenka Pavlíčková, Jitka Koutná, Josef Král                                                              516 528 212 
oddělení kultury a školství – Božena Ševčíková                                                                                 516 528 213 
vedoucí hospodářsko - správního odboru Ing. Marcela Krainerová                                                   516 528 214 
starosta městyse - Ing. Jaroslav Šíbl                                                                                                    516 528 215 
referent pro životní prostředí a odpady – Tomáš Kratochvíl                                                              516 528 216 
ekonomka – Zdeňka Korčáková                                                                                                          516 528 217 
účetní – Vladimíra Kalová                                                                                                                   516 528 217 
matrika a evidence obyvatel -  Zdeňka Nečasová                                                                               516 528 218 
redakce Infokanálu                                                                                                                              516 528 219 
policie městyse                                                                                                                                    516 528 220 
fax                                                                                                                                                        516 442 722 
 

Pracovní doba pro veřejnost na úřadu městyse    
 
Pondělí:   8,00 -11,00   12,00 – 17,00 hod. 
Úterý:   8,00 -11,00   odpoledne úřad městyse pro veřejnost uzavřen  
Středa:               8,00 - 11,00  12,00 – 17,00 hod.  
Čtvrtek:  8,00 - 11,00  12,00 -  15,30 hod. 
Pátek:   8,00 – 11,00 hod. 
 
S jednotlivými pracovníky si můžete telefonicky dohodnout čas jednání i mimo tuto uvedenou pracovní dobu. 
 

Zápis o průběhu inventarizace majetku městyse Jedovniceza rok 2008 
 

    Inventarizace majetku Městyse Jedovnice za rok 2008 byla provedena na základě rozhodnutí Rady městyse 
Jedovnice a příkazu starosty městyse č. 1 / 2008 ze dne 1. 11. 2008, viz. příloha č.1. 
Inventarizace byla provedena u všech obecních objektů a to : 
1. ZŠ 
2. MŠ 
3. Budova radnice 
4. Prostranství městyse 
5. Rekreační oblast  
6. Rybochovné hospodářství 
7. Kino  
8. Kulturní dům 
9. Knihovna  
10. Sál Chaloupky 
11. Byt městyse 
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12. Bytové domy č. p.  676, 677  
13. Dům s pečovatelskou službou   
14. Ubytovna Riviera  
15. Restaurace Hastrman 
16. Požární zbrojnice  
17. Smuteční obřadní síň 
18. ČOV a  Lihovar 
19.  ATC /kompletně/ 
Ve výše uvedených objektech byla provedena inventarizace veškerého dlouhodobého hmotného, 
nehmotného a drobného  majetku. 
 Dále pak byla provedena inventarizace: 
20. Pozemků 
21. Nedokončených hmotných investic 
22. Zásob /materiálu, materiálu na cestě, pokladní hotovosti, cenin, peněžních prostředků na bank. 
účtech, pohledávek a závazků a přísně zúčtovatelných tiskopisů/ 
 
Fyzická inventura byla provedena jednotlivými dílčími inventarizačními komisemi dle stavu  
k 31. 12. 2008. Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízený v roce 2008 byl inventarizován  
od 1000,- Kč. Inventarizaci řídila ústřední inventarizační komise (ÚIK) ve složení: 
 Jan Jelínek – předseda 
 Mgr. Anna Bayerová - členka 
 Zdeňka Korčáková – členka  
 Marie Gabrielová – členka  
 Ing. Marcela Krainerová – členka 

 
Zpráva ÚIK o průběhu inventarizace :
          U vyřazených věcí byl ve všech případech  doložen protokol o neopravitelnosti nebo posudek, případně 
byly  předloženy likvidační komisi k nahlédnutí  a před fyzickou likvidací byly žádosti o vyřazení řádně 
projednány a potvrzeny likvidační komisí.  Dílčí inventarizační komise nezjistily inventární rozdíly a zápisy 
 o řádné fyzické inventuře na jednotlivých objektech odevzdaly s připomínkami týkající se pouze návrhů na 
likvidaci opotřebeného majetku. ÚIK předkládá tyto skutečnosti  radě a zastupitelstvu  městyse.  

       

 
Výsledek inventarizace
             

 (viz. příloha č. 3  – Sestavy  pro druhy majetku) 

(budovy, stavby, stroje, přístroje, dopravní prostředky, inventář – skup. (021,022,032) 
A) Dlouhodobý hmotný majetek: 

podle inventarizace: 
stav k 31. 12. 2007             přírůstek         úbytek      stav k 31. 12. 2008 
 259.249.116,88                     1923860,30                 149031                        261.023.946,18 
 
podle účetnictví: 
stav k 31. 12. 2007       přírůstek                     úbytek       stav k 31. 12. 2008 
 259.249.116,88                   1923860,30                  149031                           261.023.946,18 
 
B) Drobný dlouhodobý  hmotný  majetek: 
podle inventarizace: 

(skup. 028) 

stav k 31. 12. 2007            přírůstky            úbytky        stav k 31. 12. 2008  
 11.665.335,75                      889.987,40                    523737,22                      12.031.585,93 
  
podle účetnictví: 
stav k 31. 12. 2007            přírůstky              úbytky        stav k 31. 12. 2008  
 11.665.335,75                      889.987,40                     523737,22                     12.031.585,93 
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C) Dlouhodobý nehmotný majetek  
podle inventarizace: 

(skup. 013,019) 

stav k 31. 12. 2007       přírůstek                        úbytek   stav k 31. 12. 2008 
   1.156.931,50                   70.000,00                      83.901,50                       1.143.030,00 
 
podle účetnictví: 
stav k 31. 12. 2007       přírůstek                     úbytek              stav k 31. 12. 2008 
   1.156.931,50                   70.000,00                      83.901,50                        1.143.030,00 
 
D) Drobný dlouhodobý nehmotný  majetek  
podle inventarizace: 

(skup. 018) 

stav k 31. 12. 2007             přírůstek         úbytek        stav k 31. 12. 2008 
627.338,95                               30642,40                  78017,00                              579.964,35 
 
podle účetnictví: 
stav k 31. 12. 2007           přírůstek                     úbytek         stav k 31. 12. 2008 
627.338,95                             30642,40                   78017,00                               579.964,35 
 
E) Pozemky, lesy - celkem: 
podle inventarizace: 

(skup. 031) 

ocenění k 31. 12. 2007             přírůstek       úbytek             ocenění k 31. 12. 2008  
 44.922.247,25                        39.629,00                  640,00                             44.961.236,25 
 
podle účetnictví: 
ocenění k 31. 12. 2007             přírůstek       úbytek     ocenění k 31. 12. 2008  
 44.922.247,25                        39.629,00                  640,00                             44.961.236,25 

Ing. Marcela Krainerová, vedoucí HSO ÚM Jedovnice 

 
Změna ordinační doby na Zdravotním středisku Jedovnice po 1. lednu 2009 

 
 V souvislosti se změnou politiky zdravotních pojišťoven, v zájmu zlepšení dostupnosti péče pro 
zaměstnané osoby a zefektivnění pravidelné i nepravidelné neakutní péče dochází od 1. ledna 2009 ke změně 
v ordinačních dobách MUDr. H. Grimové a MUDr. I. Procházky. Konkrétní podoba a časový rozvrh bude k 
dispozici na vchodových dveřích a vždy v příslušné ambulanci. Obecně ale bude platit následující: 
 Odběry krve budou probíhat standartním způsobem jako doposud, tedy ráno cca  do 8.00 hod. Jeden 
den v týdnu bude ordinační doba prodloužena do 18.00 hod. Odpolední ambulance je určena  pro zaměstnané 
a studující pacienty, do 15 hod. bez objednání, od 15.00 do 18.00 hod pak jen po předchozím objednání 
(pokud to provoz ambulance dovolí, pak samozřejmě objednáme i pacienty  již  nepracující).  
 Pouze  pro objednané pak bude vyhrazena i ordinační doba denně po 11.00hod. Cílem těchto opatření 
je významně zkrátit čekací dobu v ambulanci pro pacienty, kteří přichází s neakutním stavem či na 
pravidelnou kontrolu a minimalizovat jejich kontakt s akutními infekčními onemocněními. Pacienty s těmito 
příznaky pak z důvodu ohleduplnosti vůči spoluobčanům prosíme o respektování těchto změn. I jejich čas 
strávený v čekárně ambulance bude jistě následně znatelně kratší. Objednat se lze kdykoli na telefonních 
číslech 516 442 213 MUDr. Grimová a 516 442 725 MUDr. Procházka. Leden byl měsícem přechodovým, 
ale od února budou změny striktně dodržovány popř. podle zájmu a ve prospěch pacientů upravovány. 
Budeme vděční za případné připomínky či návrhy.                                                           MUDr. Ivo Procházka  
Ordinační doba - MUDr. Ivo Procházka, tel.: 516 442 725  
Pondělí:   7.00 – 11.00 ** 11.00 – 12.30 pouze po předchozím objednání ** od 13.00  návštěvní služba 
Úterý:      7.00 – 11.00 ** 11.00 - 12.30  pouze po předchozím objednání ** 13.00 - 15.00 
                15.00 – 18.00  pouze po předchozím objednání  

Zprávy z Jedovnic 
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Středa:     7.00 – 11.00 ** 11.00– 12.30 pouze po předchozím objednání  ** od 13.00  návštěvní služba 
Čtvrtek:   7.00 – 11.00 ** 11.00 – 12.30 pouze po předchozím objednání ** od 13.00  návštěvní služba 
Pátek:      7.00 – 11.00  ** od 11.00  malá chirurgie, návštěvní služba 
 
Ordinační doba - MUDr. Helena Grimová, tel.: 516 442 213  
na objednání = pouze po předchozím objednání! tel.: 516 442 213         
Pondělí: 7.00 – 11.00  ** 11.00 – 13.00 objednání  ** od 14.00 návštěvní služba  
Úterý: 7.00 – 11.00 ** 11.00 – 13.00  objednání  ** od 14.00 návštěvní služba  
Středa: 7.00 – 11.00 ** 11.00 – 13.00 objednání ** od 13.00  návštěvní služba 
Čtvrtek: 7.00 – 13.00 ** 14.00 – 15.30 ** 15.30 – 18.00 objednání  
Pátek: 7.00 – 11.00  ** od 12.00 návštěvní služba.  
Laboratorní odběry denně od 6.45 – 8.00 hodin. 
 

Den Země 
 

     Nejsme žádní lenoši a tak jsme se 18. dubna sešli u příležitosti oslav Dne Země. A jak nejlépe uctít Den 
Země, než – li každoroční akcí - čištěním Jedovnického potoka. 
     Ještě mírně rozespalí jsme se vydali za zodpovědným úkolem, všichni jsme to brali vážně, a proto jsme 
hned ze začátku vytáhli z batůžků naše „tajné zbraně“ – igelitové tašky a poctivě začali sbírat všechny 
odpadky, které by si mohla velká voda v korytě potoka vzít s sebou. Největšími úlovky, které jsme v potoce 
našli, byly těžké železné krabice a tašky plné použitých plen. Odpadků bylo tolik, že jsme museli během cesty 
vytvořit několik sběrných skládek. Zablácení a s hřejivým pocitem u srdce jsme usedli k ohni. Špekáček byl 
naší odměnou a  údolí Rudického propadání cílem celého výletu. 
     Cestou zabláceným potokem jsme si uvědomili, že mezi námi žijí  i tací lidé, kterým je stav a hlavně 
budoucnost naší přírody zcela lhostejný. Úklid pro nás byl poučením a víme, že odpadky patří do koše a ne do 
přírody.                                                                                                                             PS Jedovnice – ŽABKY 
 

Školáci hráli divadlo 
 

   V letošním školním roce hráli divadlo dvě žákovské skupiny. Na podzim, kdy divadelní kroužek sedmé třídy 
sehrál tři představení. Na jaře „divadelníci“ z páté třídy vystoupili v pěti představeních. 
    Sedmá třída vystupovala s  nacvičenou pohádkou Popelka.  Jednou v partnerské škole v Budišově nad 
Budišovkou  a  dvě představení herci předvedli pro žáky školy v německém Aschheimu. Aby děti v Německu 
ději na jevišti rozuměly, pohádku jsme vhodně upravili. ZŘ školy paní Mgr. Štěpánková, která je jazykovým 
garantem partnerského vztahu mezi „našimi“ školami, přeložila hercům do němčiny některé krátké, pro děj 
charakteristické věty a sama provázela vlastní představení   průvodním slovem vypravěče. Obě  představení  
se  vydařila,  Popelka - Aschenputtel  se líbila, včetně průvodní písně Die Drossel… 
   Všichni herci zvládali dobře své role na všech třech představeních a o přestávkách ještě stíhali vypomáhat 
při změně scény. Kteří herci to byli? Anička Černá,  Monika Ferbyová, Natálie Nejezchlebová a Klára 
Ševčíková z Jedovnic, Tereza Nesrovnalová a David Stehlík z Kotvrdovic, Lucie Čejková a Luboš Šebela 
z Krasové, Veronika Kubíková s Petrou Matuškovou  z Rudice a Eva Vášová z Vilémovic. V současné době 
nacvičují pohádku  Princezna Pampeliška.     
    Žáci páté třídy si připravili divadelní vystoupení  podle knihy Povídání o pejskovi a kočičce. Pohádku 
předvedli na podiu chaloupeckého sálu při schůzi SZP, dále na jevišti naší školní tělocvičny, v koncertním sále 
v MŠ a také v Kotvrdovicích, pro MŠ a ZŠ.  
   Posledním vystoupením „Povídání“ byla, na návrh ŘŠ p. Mgr. Součka, účast kroužku v krajském kole 
celostátní přehlídky dětských divadelních souborů v Domě mládeže v Brně. V konkurenci dvaceti souborů si 
vedli dobře. 
V diskusi po vystoupení přítomní dobře hodnotili pěkné výkony Kočičky i  Pejska a pana Čapka. Velmi se 
líbily kostýmy pejska  a  kočičky, které hercům ušila jedovnická paní Hana Čapková. I když v povídce 
vystupovaly tři postavy, účinkujících bylo vždy šest. 
Aleš Šebela  -  v roli spisovatele pana Čapka  
Nikola Dvorská  –  jako Kočička  
Jakub Vaňourek –  Pejsek 
Linda Loulová   -  přednesla průvodní slovo 
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Petr Košťál  – hrál pěkně na trumpetu úvodní melodii a zastával úlohu vypravěče za nepřítomného Pavla                           
Patrik Pernica -  zpěvy 
Pavel Navrátil - vypravěč 
    Vzhledem k tomu, že všichni tito herci stáli „na divadelních prknech“ poprvé, dá se říci, že svoji divadelní 
dráhu zahájili úspěšně.                                                                                                                                    IM 
 

Nové webové stránky mateřské školy 
 

     Mateřská škola Jedovnice má nové webové stránky. Chcete-li se dozvědět více, například: jakým dílčím 
kompetencím se věnují paní učitelky s dětmi v jednotlových třídách, jaké akce pro Vaše děti  připravujeme, co 
dobrého paní kuchařky uvaří a mnohé další informace o nás, zadejte si www.msjedovnice.cz                                                     
                                                                                                                                 Jitka Kučerová, ředitelka MŠ 

Děti a zdraví 
 
   K napsání těchto řádků mě přivedly dva podněty. Tím prvním byl  poslech  rozhlasového pořadu a přečtení 
článku v tisku, jejichž obsahem bylo pochvalné hodnocení změn v jednání, v přístupu a ve vztahu lékařů a 
zdravotních sester k dětským i k dospělým pacientům v současné době. Srovnávali, jak  to bylo dříve a jak je 
to nyní. 
   Na základě toho, co jsem slyšel, jsem usoudil, že redaktorky tohoto tématu musely před třiceti až padesáti lety 
žít nebo vyrůstat v docela jiném prostředí, než  v jakém jsem žil já. 
    Protože podle nich byla v minulosti mezi pacienty a lékaři studená stěna bez vstřícnosti, založená na osobním 
nezájmu. 
   Já mám však, na základě osobního pobytu v několika zdravotních obvodech, zkušenosti docela jiné. Nejvíce 
poznání, a to ve vztahu „zdravotnictví“ k dětem, jsem získal na Jedovnicku, v obvodu působnosti dětské a školní 
lékařky paní doktorky MUDr. Marie Vodáčkové,  v období šedesátých a sedmdesátých let. 
   Od roku 1960  jako učitel na školách v Lipovci, v Kotvrdovicích a v Jedovnicích,  od roku 1970 také jako 
rodič. 
   Poznal jsem, že základem lékařské péče o děti zde byla samozřejmá a vžitá praxe, založená na vzájemném 
spolupůsobení a součinnosti paní doktorky s dětskými sestrami a s maminkami dětí. Ve škole také s třídními 
učiteli žáků.  
   Nejenom rodiče, ale také žáci si byli ve vztahu k paní doktorce i k sestrám velmi blízcí.  Kromě přirozeného 
studu se nikdy u dětí nesetkaly s náznaky obav, či dokonce strachu. Při školních lékařských prohlídkách byly 
děti vedeny také k osvojování si zdravotních zásad a hygienických návyků.  
   Děti, u kterých paní doktorka zjistila projevy  nesprávného držení těla, byly na její návrh zařazovány do 
školních kroužků zvláštní tělesné výchovy, ve kterých děti cvičily dvakrát týdně pod vedením kvalifikovaných 
vyučujících s potřebnou odbornou kvalifikací pro ZvlTv. Tyto kroužky byly na všech výše jmenovaných 
školách.   
   Velkou výhodou bylo, že paní doktorka i dětské zdravotní sestry při svém dlouhodobém působení v obvodu 
znaly „své“ děti , jejich vývoj i domácí podmínky, již od narození. Dětské zdravotní sestry, paní Hladůvková a 
paní Janíčková, poskytovaly  mladým  maminkám po jejich návratu z porodnice základní  pomoc v péči o 
novorozeňata, což obě vykonávaly velmi poctivě a s mateřským citem,  v rozsahu podle potřebných podmínek 
dítěte a maminky. 
   Tento vzájemný vztah a tím i poznání vývoje dětí, pokračoval i v následných školách a vedl k tomu, že dětské 
zdravotní sestry, byly více než paní Hladůvková nebo paní Janíčková, známé jako „sestra Liduška a sestra 
Růženka“. 
    Myslím si, že srdečnější a hezčí vztah mezi „lékařem“ a „pacientem“ vytvořit nelze. A tak to zůstalo a 
pokračovalo dále i po odchodu paní doktorky Vodáčkové do Boskovic. Žádnou ledovou stěnu  nebo nezájem 
jsem neviděl a nezažil. 
   A ten druhý podnět? 
   Minulý týden přišla našemu vnukovi pozvánka  na kalmetizaci do Blanska. Na očkování, které se u nás 
provádí, vlastně provádělo,  plošně a bezplatně od konce čtyřicátých let minulého století.Ve školách,  kam 
přijížděla kalmetizační sestra, která během půl hodiny provedla  očkování všech žáků ve třídě, včetně zápisu do 
očkovacího průkazu. 
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   Na základě změny systému si rodiče dnes musí vzít uvolnění ze zaměstnání, zajistit dopravu pro sebe i pro dítě 
na blanenskou polikliniku a zpět, tam absolvovat očkování a – a zaplatit 250,- Kč, protože od března letošního 
roku VZP přestala očkování proti TBC hradit.. 
   Po třech dnech následovala další cesta ke kontrole a k zaplacení dalších – 400 korun! S vysvětlením, že 
očkování jedenáctiletých dětí proti TBC není povinné. Záleží na zvážení a vůli rodičů, jestli je dítěti  „koupí“ 
nebo ne. 
Československá  republika byla jedním z prvních států, kde bylo po druhé světové válce zavedeno plošné a 
bezplatné očkování proti TBC. Nebezpečné onemocnění, které se u nás podařilo zakrátko vymýtit. 
  Protože se v současnosti objevují zprávy o nových a šířících se výskytech onemocnění TBC,  považuji toto 
nové opatření v očkování proti TBC jako otevírání cesty k novému šíření této nemoci. u nás.                       IM 
 

Prázdniny se blíží 
 
„Máj, máj ,máj, zpívá celý kraj. Každý ptáček hnízdo staví…“ 
       Ti naši jenom opravovali a vylepšovali. Netrpělivě jsme sledovali náš komín – přiletí, nepřiletí? 
Nezklamali nás, přiletěli! Zase zvedáme oči, aby nám nic neuniklo z toho, co se děje u čapí rodinky.„U nás ve 
vsi na komíně hnízdí čapí rodinka, táta s mámou děti krmí, jsou to ještě miminka.“ Ano, čápi jsou tady, 
přinesli jaro. Jaro je tady, je čas vyrazit ven. Předškoláci, zdatní borci, vyrazili za kamarády do Krasové. 
Navštívili budovu mateřské školy, zahráli si hry na hřišti. 
Na naučný výlet, tedy pobyt v lese, seznámení se životem v něm, nás zavezl autobus do Lesní školky jezírka 
v Soběšicích. Všechno je nám jasné – víme, kde se který živočich nachází, jak poznáme stopy, co čteme na 
cestičce, jak se pracuje s lupou nebo dalekohledem. O lese bylo také kulturní představení Tetiny v lese. 
       Že je jaro, jsme už říkali. Ale nemyslete, že jsme zapomněli na důležitý svátek. „Tetiny nám vyprávěly 
pohádku o rodině.“ A my? „Hrej muziko všechny noty pod linkou i na lince. Ať si prodřu třeba boty, běžím 
přát své mamince.“ 
S maminku nebo s tatínkem, někteří s oběma, jsme vyrazili na společnou poznávací vycházku do Rudického 
propadání nazvanou „Od mlýnu ke mlýnu.“ Každá rodinka dostala mapku, podle ní postupovala k jednotlivým 
stanovištím, plnila úkoly, dozvídala se zajímavosti. Nikdo se neztratil, všichni Kamarádi Moravského krasu 
dorazili do cíle, aby si zde zaslouženě odpočinuli a posilnili se. Opečené špekáčky byly výborné. Loučíme se 
tak s květnem, májem. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Všechny děti dobře znají červen, kdy už třešně zrají…“ a děti také svátek mají. A k MDD , svátku všech dětí 
přivezla divadelní společnost Úsměv pohádku Jak vařili dort.   
       A již jsou připraveny týmy: zelený, žlutý červený, modrý. K čemu jsou připraveny? Aby získaly co 
nejvíce bodů. Při sportovním zápolení přibývaly na kartičkách čárky za vytrvalost, snahu a výkon. Kdo byl 
vítězem? Přece všichni. Proto také všichni obdrželi medaile.  
        Ale to nebylo poslední sportování! „Jdeme, jdeme, na výlet, jedna, dvě, tři, čtyři pět…“ – s batůžkem, 
svačinkou, sledujeme šipky. Proč? Za poslední šipkou nás totiž čekal sladký poklad. A ještě to není všechno! 
Jízda vláčkem, lanovkou, tajemno jeskyně. To nás čekalo v půlce června. Prostě výlet jak se patří pro pravé 
školáky. Ano, je to správně, naši předškoláci už byli na karnevalu pasováni na školáky a o své mladší 
kamarády se pečlivě starali jako velcí. Co všechno děti do 1. třídy potřebují a co je čeká? To už vědí zákonní 
zástupci dětí z besedy se zástupci ZŠ a Městyse Jedovnice. 
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        Závěr školního roku se blíží. Společně s Muzikou jsme v divadelním představení putovali po světě a na 
nástrahy prázdnin nás upozornila pohádka Začarovaný mlýn. Pro mateřskou školu i pro veřejnost zahrály O 
zvířátkách a loupežnících naše děti z kroužku dramatické výchovy.  
Je tu konec června. Při hodnocení školního roku nesmíme zapomenout na činnost Klubu rodičů při MŠ 
Jedovnice, přát si, aby se dále rozvíjela prospěšná spolupráce mezi rodiči a školou. Doufáme, že k tomu 
přispějí i nové webové stránky školky: www. msjedovnice.cz 
        Provoz mateřské školy o hlavních prázdninách bude omezen a soustředěn do nové budovy. A to od 1. 7. 
do 17. 7. 2009 a od 24. 8. do 31. 8. 2009. Mateřská škola bude uzavřena od 20. 7. do 21. 8. 2009. Nový školní 
rok 2009 / 2010 začíná v úterý 1. 9. 2009 Ale nepředbíhejme. Přejeme všem jen příjemné a prosluněné 
následující dny. „Někdo na výlety chodí, někdo v potoce se brodí, zkrátka žádné starosti, jen prázdninové 
radosti.                                                                                               za celou mateřskou školu Marie Nezvalová 
 

Názor z modernity, aneb chrám věčně zeleného domu 
 

     „Dej mi svůj řád…,“ prosila jsem před lety stižená ukrutnou nemocí. „Já se Ti vzdávám, trvá to dlouho, / 4 
roky / už nemám sílu bojovat a proto, všechno příští, ať je Tvá vůle, všechno je na Tobě, dělej co chceš, 
Pane.“ Udělal. Ještě téhož dne, bylo to 2. června v neděli 1991 ve svatodušním týdnu, na křesťanský svátek 
Letnic. V ten památný den jsme křtili mého již tříměsíčního syna v jedovnickém kostele a já jsem v naprostém 
zoufalství  spalovaná chorobou odevzdala svůj osud do rukou tzv. nadpřirozena, tedy konkrétnímu Bohu. Po 
obřadu a vyprovození příbuzných zazvonil nečekaně u našich dveří dávný přítel. Překvapeně jsem jej přivítala. 
„Já vím, oč jde.“ Řekl hned na prahu. „  Hned Ti to vysvětlím. Stál jsem totiž dnes ráno na nádraží a chtěl jet 
za kamarádem. Najednou mi jako blesk přišla vzpomínka na Tebe. Vycítil jsem, že potřebuješ pomoc, tak 
jsem tu.“ „ Ale jak jsi mne vůbec našel ?“/ Neznal mé bydliště ani nové příjmení /. „ Jsem členem Letniční 
církve a to víš, nám některé věci takto přicházejí. Modlil jsem se k sv. Duchu a světelná záře mne dovedla  až 
k domu.“ 
      Po modlitbách, které můj známý navrhnul, jsme se společně modlili. Přítomni jsme byli on, já a můj 
manžel se synem. Náhle jsem ucítila příliv neznámé energie a tento proud jemně projel celým mým tělem. Na 
rukou mi brněly konečky prstů. Krom toho jsem zažila pocit přejemné milosrdné lásky, ve které by se člověk 
nejraděj blahem utopil. Nemoc byla v zásadě pryč. Zůstaly mi jen mírné následky, slabší odvar , jež se 
výjimečně dostavuje, ale žiji normálním životem v režii menšího zdravotního omezení. Ty zbylé drobty mi 
mají navždy připomínat, kdo má v přírodě skutečnou moc a dávají mi užitečná znamení v momentě, kdy již 
přepínám své síly a potřebuji si odpočinout. Od té doby jsem přijala poznání, že vlastní život není jen moje 
věc a že odevzdat se obrovské inteligentní síle Kosmu, neboli Bohu, má smysl. To je také důvod, proč si 
převelice vážím živé přírody, neboť právě ona je projevem této geniální moci, která se z různých a nám 
většinou neznámých důvodů nedostaví vždy přímo, ale nabízí nám  další obrovský léčivý zdroj pomoci. 
V polovině května t. r. jsem v této souvislosti navštívila přednášku kněze a bylinkáře, váženého pana Ing. 
Adolfa Pleskače, občana Jedovnic. Hovořil zde na téma vnitřního uzdravení . Přednáška byla výborná a 
nebudu zbytečně kazit sdělené vlastní interpretací. Akce proběhla v budově fary v Doubravici n / Svit, kde 
zároveň sídlí denní terapeutické centrum pro duševně choré občany. Je to malebné, klidné prostředí a nabízí 
své služby téměř zdarma. Doufám, že pana inženýra Pleskače budeme mít možnost si poslechnout častěji 
v rámci širší veřejnosti v Jedovnicích.  
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      Čím dál víc obdivuji a smekám před léčivou silou bylin, protože je sama sbírám a užívám. Množství 
účinků každého druhu je několikeré. Existuje samozřejmě dosti literatury, kterou najdete ve veřejných 
knihovnách. Momentálně mám rozečtenu např. knížku MUDr. Josefa Jonáše a léčitele Josefa Zentricha – 
Věčně zelené naděje, vydanou nakladatelstvím Dialog v r. 1990. Kniha je propojením beletrie, literatury faktu  
a vážného odborného díla. Provádí čtenáře od starověkého evropského léčitelství až do dnešní doby. Doménou 
knihy jsou léčivé byliny, ale do pozadí nejsou odsunuty ani jiné lékařské postupy. Oba autoři jsou tak vlastně 
propagátory individuální ekologie, nebo-li vztahu jedince k sobě. 
Opravdová péče o tělesnou i duševní schránku spočívá především v našich rukách, tedy že se necháme 
prostoupit tím, co je nám od přírody nejvlastnější. Pomůžeme sobě, tím pádem svým blízkým, většinou bez 
velkých finančních nákladů. Ulevíme rovněž přetíženým lékařům, kteří nám prevenci často marně připomínají 
a ještě se stávají terčem nevybíravých útoků, jakoby naše potíže zavinili. Na ukvapenost našich soudů, 
životního běhu a nedostatek času má však vliv moderní doba, jíž sociologové výstižně nazývají „společností 
na jedno použití.“ Což znamená stále větší, zrychlující se honičku za stále větším množstvím věcí každodenní 
hmotné potřeby. Zároveň jejich rychlé použití, odkládání a další shánění. Co vlastníme již nestačíme 
obhospodařit a zpracovat. Reklama na nás chrlí další tuny „užitečných“ věcí a podbízí naše tempo. Britský 
sociolog Alvin Toffler ve své knize Šok z budoucnosti cituje. „Pro člověka je stále důležitější prostředí, které 
je produktem technologie. Umělá hmota, nebo beton, měňavý třpyt automobilů, úchvatný pohled na panoráma 
města z letadla, to jsou důvěrně známé reality jeho existence. Věci vyrobené člověkem vstupují do lidského 
vědomí a ovlivňují ho. Jejich počet prudce roste – absolutně i ve vztahu k přírodnímu prostředí. A ještě více to 
bude platit v superindustriální společnosti / v budoucnosti /. Tato společnost je založená na pomíjivosti …“. 
Začala jsem své povídání o moci univerzálního, nezničitelného a věčného Boha, jehož jméno ovšem nerada 
vyslovuji nahlas. Je totiž pro mne velmi osobní. Končím člověkem, odborníkem a filosofem Alvinem 
Tofflerem a přidávám názor své maličkosti. Nedejte se. Nezapomeňte uprostřed denních povinností na vlastní 
prostor. Hledejte v něm a začnete se nacházet a radovat jako děti, které se objevují ve svých hrách. 
Nepomohou Vám v tom uměle vytvářené pomíjivé jistoty dnešní společnosti, ale spíše osvědčená tradice, 
tvůrčí invence a moudrost našich předků, citlivá, přesvědčující. Harmonie je prozatím dostatek všude tam, kde 
příroda žije. „ Dej mi pro ni svůj řád,“ prosím stále a vždy mi přichází odpověď: „ Je v tobě.“ Hana Bartošková 
 

 
DYMÁČEK o. s.   ---  Mateřské a rodinné centrum 

Prostřednictvím Informací Jedovnice si Vás dovolujeme informovat o tom, co se stalo a co bude, tzn. na co se 
můžete těšit…Velice rády se s Vámi uvidíme…. 

Kontaktní údaje: 
MaRC DYMÁČEK o.s. 

Předsedkyně: +420 721 846 186 – Eva Hynštová 
Adresa: Za Kostelem 491, 679 06 Jedovnice 

email: marcdymacek@centrum.cz 
webové stránky: http://www.marcdymacek.wbs.cz 

 
Co je naším hlavním  cílem je: 
a) vytvořit v Jedovnicích veřejný prostor, který bude sloužit především pro rodiny s dětmi
b) posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy, 

, 
pomáhát především maminkám na 

mateřské dovolené,

c) 

 které se často cítí být izolovány či společensky nedoceněny, navázat kontakt s jinými 
maminkami a nalézt prostor pro činnost svou i svých dětí, 

získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života

d) 

, umožňovat 
rodičům vzájemně se společensky, neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí, 

obohacovat děti o nové kamarády
e) poskytovat 

, vztahy a zkušenosti, nabízet jim prostředí vzájemné důvěry, 
prostor pro vzájemnou pomoc, předávat zkušenosti a znalosti

f) 
, 

pořádat akce i pro veřejnost (burzy, výstavy, besedy, odborné semináře,…) a dětské programy (karnevaly, 
besídky,
g) spolupracovat s jinými organizacemi.  

 výlety, volnočasové aktivity,…), 

2) Za tímto účelem bude sdružení usilovat o naplnění bodu číslo 1, využití volného času dětí a rodičů 

Dnes se představuje … 
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efektivně

 

 – tak, ať se každý pobaví, ale zároveň se i něco nového naučí, o pořádání různých volnočasových 
aktivit, zbavit maminky s dětmi bariér (obava z  rodičovství, přítomnost nového dítěte v rodině, styk 
s ostatními,…). 

Novinky v Dymáčku:
Dymáček o.s. získalo prostory pro aktivity maminek, dětí, rodičů, ale i veřejnosti v Lihovaru Jedovnice. Jedná 
se o místo, kde bude možnost se setkávat při příležitostech jako jsou  herny, dílničky, přednášky, besedy a 
další. Za tuto možnost jsme velice rády a vítáme všechny s otevřenou náručí. 

  Nové prostory pro MaRC DYMÁČEK o.s. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nový prostor, je třeba jej i zařídit pro maminky a děti takovým způsobem, aby 
se zde maminkám a dětem líbilo a byly spokojeny. Některé vybavení jsme již díky sponzoringu získaly, přesto 
nám chybí nábytek jako jsou například stoly, židle, PC, poličky, koberec… 
Pokud tedy máte nábytek výše uvedený, pak uvítáme Vaše nabídky na emailu: marcdymacek@centrum.cz 
nebo mobilním čísle: +420 721 846 186. Na Vaše nabídky se Vám ozveme a domluvíme se na dalším postupu, 
popřípadě odvozu. 
 
Brigáda: Jistě bude třeba nové prostory uklidit a zařídit k plnému fungování Centra. Vše se bude dělat formou 
hromadné brigády, aby nám šlo vše lépe od ruky a co nejrychlejším způsobem. Pokud máte zájem nám 
pomoci jistě se brzy dozvíte den „D“. Akce je určená pro všechny, kdo má ruce, nohy a trochu volného času. 
Informace budou na webových stránkách a Infokanále. 
 
                                                   Projekt Chobotnička:  

                                             - mateřské a rodinné centrum se rozhodlo zapojit maminky a děti do projektu,                            
                                             který bude bavit, ale i vzdělávat. Na konci projektu bude slavnostní     
                                             vyhodnocení spolu s udělením cen od Mateřského a rodinného centra. 

                                                    Dobrý den děti, jmenuji se chobotnička Evelína a spolupracuji s mateřským a                                                  
                                                    rodinným centrem Dymáček, které tak rádi navštěvujete a podílíte se na jeho   
                                                    činnosti.  Abychom Vám ukázali, že naše aktivity nejsou určeny pouze pro  
                                                    rodiče na mateřské, vedení MaRC se rozhodlo pro Vás - širokou veřejnost,   
                                                    realizovat projekt Chobotnička.  
    V čem moje spolupráce spočívá a co jde?  Za každou aktivitu spojenou s Dymáčkem dostanete body 
s mými kamarády a na konci roku si je přijdete vyměnit za dárečky od Ježíška. 
Co očekáváme?  
Hlavně to, že se tímto zvýší účast na našich akcích,čímž o sobě dáme vědět a Vy máte možnost se s námi lépe 
seznámit,ale také si sami říci o co máte v budoucnu zájem či že sami chcete pomoci.  
Nejen děti mohou během celého roku bez omezení sbírat body do své truhličky(vše Vám dodá MaRC)a Vy se 
s nimi můžete těšit z toho,jak se jejich truhlička plní,ale také jak se o ni starají-zda-li budou schopni si ji 
nazdobit a za celý rok neztratí žádný přidělený bod. 
 
Kdy bude závěrečná akce?   
Jistě víte, že Ježíšek má hodně práce během roku s připravováním dárečků,proto přesné datum ukončení 
chobotničky sdělíme s dostatečným předstihem. Pilně navštěvujte cvičení, karnevaly a další naše akce, ať máte 
mnoho bodíků do vaší tajné truhličky. Přejeme mnoho úspěchů a lovu zdar!!! 
 
Nové sekce webových stránek:  
Na webových stránkách MaRC Dymáček o.s. máte možnost navštívit nové sekce, které kreativně vymyslela 
naše drahá web editorka Marcela Pernicová. Tímto jí za centrum uděluji pochvalu a přeji mnoho zdaru do 
další práce na internetových stránkách. 
Jedná se o sekce:  Chobotnička Evelína – informace o nově spuštěném projektu  
Básničky, nápady -  zde je možné se inspirovat a dozvědět se i něco nového. 
Nivea soutěž – tato soutěž již byla skončená a ohodnoceny byly maminky přípravkami z řady Nivea Baby. 
Doufáme, že maminky budou spokojené a děti příjemný pocit z nových výrobků. Děkujeme společnosti 
Nivea, jenž výrobky poskytla a těšíme se na budoucí spolupráci. 
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Permanentky: Plavání s dětmi 
MaRC Dymáček o. s. žádá své příznivce, kteří mají zájem o možnost jezdit do městských lázní v Blansku 
plavat se svými dětmi. Plavání je zprostředkováno ve velkém bazénu v době pro veřejnost.Vstup bude formou 
permanentky, kterou poskytne TJ Sokol - je nutné být členem. Zájemci se nahlaste na 721 846 186 Eva 
Hinštová (stačí sms zprávou) do 10. 5. Členem síťě MC. 
 
Podání projektu – Mateřské a rodinné centrum má snahu zkvalitnit svoji nabídku nejen pro děti, ale i 
maminky. V této souvislosti má zájem o aktivity, které se zaměří na získávání finančních prostředku. Z tohoto 
důvodu byl podán projekt do Nadace Taťány Kuchařové, Krása pomoci. Hlavním cílem je získat finanční 
obnos na počítačové vybavení Mateřského a rodinného centra. Pokud projekt neuspěje, bude i přesto stále 
snahou psát další projekty a získávat tak postupně finance nejen na vybavení centra, ale i různé aktivity.  
 
ČARODĚJNĚ - SPORTOVNÍ DEN -- 30. 4. 2009 
Na den, kdy se pálí všude čarodějnice v okolí, a praskají ohýnky.... si naše centrum připravilo pro naše 
příznivce sportovní hry. Jelikož nám počasí na danou hodinu nepřálo, schovali jsme se všichni do kulturního 
domu, kde jsme zahájili čarodějnický slet letošního roku. Uvítala nás kamarádka z řad nejstarších čarodějnic 
pod jmeném Evela z Evelínova, která dětem rozdala letecké průkazy, na které děti měli nasbírat co nejvíce 
bodů. Soutěžilo se v házení míčků do bedýnky, kotouly za sebou, skákání v kruzích po jedné noze atd. Za 
každou disciplínu dostaly děti bod ve formě razítka na svoji průkazku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Nutno ještě podotknout, že jsme si vyrobili vlastní čarodějku, kterou jsme po vyhlášení a rozdání dárečků 
odnesli na sokolské hřiště, kde pokračoval program pod vedením jedovnických pionýrů. Po setmění se 
všechny čarodějnice podle zvyku upálily v našem táboráku a tím jsme uvítali jaro. 
 
MaRC Dymáček o.s. vyhlásil výtvarnou soutěž s názvem Můj den s Niveou. 
A o co jiného by se soutěžilo, než o výrobky z řady NIVEA. Jak již sám název napovídá přesněji, šlo o 
dětskou řadu této značky.  
Doba trvání byla dostatečně dlouhá a 15. 4. 2009 se nám sešlo celkem devět krásných výtvorů plných 
básniček, obrázků a fotek.  
Protože celkový počet byl 8 zúčastněných-jedna maminka se synem měla výtvory dva,bylo zbytečné hodnotit 
jen ty nejkrásnější. Mimo to by to bylo i velice těžké,protože každý si dal záležet a bylo to znát. 
Takže každý dostal svůj balíček, který obsahoval šampon, mýdlo a krém za svoji snahu. Toto vyhlášení jsme 
spojili s čarodějně - sportovním dnem a proto skoro všichni odměnění jsou v krásném stylovém převleku 
Děkujeme všem za účast a společnosti NIVEA za odměny do této soutěže. Doufáme, že jsme všem jistě 
udělali velkou radost. 
 
Akce květen a červen: 
16. května 2009 -  II. Bazárek,  
Již podruhé byla akce Bazárek, se kterým jste se mohly seznámit a poznat jeho výhody. Akce se zaměříla na 
oblečení, které jej již dětem malé a je možné je poskytnout někomu dalšímu. Informace  byly na plakátech 
v Drogerii a dalších oblíbených místech, kam pravidelně umisťujeme naše informační letáky. Webové stránky 
a Infokanál jsou další tradiční místa, kde se dozvídáte potřebné informace. 
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8. června 2009 – Veselé Jaro 
Jedná se o den dětí, který jsme rády věnovaly právě jim. Akce má za cíl i oslavit již naplno se rozkvétající 
jaro. Vzhledem k tomu, že si rády hrajeme je třeba jaro přivítat stylově. Účast na akci v kostýmech broučků, 
berušek, motýlků a dalších roztomilých zvířátek. Čas a místo bylo upřesněno na webových stránkách, 
Infokanále, plakátech a pro ty, které chodí na cvičení, ústní formou. 
Těšíme se s Vámi naviděnou, ale i Vaše připomínky a náměty vítáme s otevřenou náručí! 

Mateřské a rodinné centrum Dymáček  je o Vás a pro Vás. 
 

 
Z činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 23. 3. 2009 do 1. 6. 2009 

 
- 25. 3. 2009 strážníci provedli zajištění místa dopravní nehody za obcí Jedovnice ve směru na Křtiny. 

Na místě bylo zjištěno, že došlo ke střetu osobního a dodávkového vozidla. Příčinou nehody bylo 
nepřizpůsobení rychlosti osobního vozidla. Při dopravní nehodě došlo k jednomu lehkému zranění. 
Škoda na vozidlech byla stanovena cca 100.000,- Kč. 

- 25. 3. 2009 strážníci při obchůzkové službě nalezli na ulici Na Kopci svazek klíčů. Nález byl 
zveřejněn na infokanále a klíče uloženy na služebně k vyzvednutí.  

- 26. 3. 2009 strážníci při obchůzkové službě nalezli na Havlíčkově náměstí jeden klíč zn. FAB 
s registračním číslem. Zveřejněno na infokanále. Klíč uložen na služebně.  

- 30. 3. 2009 strážníci provedli na žádost Hospodářsko-správního odboru ÚM Jedovnice šetření 
k dotazované osobě, zda se zdržuje v místě hlášeného trvalého pobytu.  

- 1. 4. 2009 strážníci na žádost PČR Blansko provedli šetření k osobnímu motorovému vozidlu, jehož  
posádka provedla vloupání v obci Rudice a bylo zjištěno, že vozidlo odjíždí směrem na Převážku. 
Provedeným následným opatřením a kontrolou vozidel přijíždějících do obce od Blanska nebyl 
zaznamenán výskyt hledaného vozidla a jeho posádky.  

- 2. 4. 2009 strážníci převzali na služebně od občana elektrický holicí strojek, který byl nalezen  na ulici 
Habeš. Nález zveřejněn na infokanále. Věc uložena na služebně k vyzvednutí.  

- 2. 4. 2009 strážníci na základě oznámení prováděli šetření k dopravní průjezdnosti  na místní 
komunikaci vedoucí z ulice Za Kostelem k parkovišti u místního hřbitova. Rodinný příslušník 
oznamovatelky byl po průjezdu po této cestě slovně napaden občanem, že na této komunikaci platí 
zákaz vjezdu, což se nezakládá na pravdě. Oznamovatelka v této věci nežádala další šetření, ale přesto 
jí bylo doporučeno, že pokud se bude věc opakovat, bude přestupek zaslán k projednání ke Komisi 
veřejného pořádku MÚ Blansko. 

- 6. 4. 2009 strážníci přijali oznámení od řidiče nákladního motorového vozidla, který vezl palivové 
dříví na ulici Na Větřáku, že při projíždění poškodil elektrický kabel. Na místě bylo zjištěno, že řidič 
korbou nákladního vozidla strhl a poté přetrhl kabel od místního rozhlasu. Přetržením kabelu vznikla 
škoda ve výši 200,-Kč. Věc byla oznámena příslušnému pracovníkovi úřadu.  

- 10. 4. 2009 strážníci přijali oznámení, že došlo na hřbitově k poškození několika hrobů. Provedeným 
šetřením na místě bylo zjištěno, že v době od 20.00 hodin dne 9. 4. 2009 do 07.00 hodin dne 10. 4. 
2009 provedl dosud nezjištěný pachatel poškození 14-ti pomníků. Pachatel pomníky převrátil a na 
čtyřech hrobech ulomil kovové kříže. Svým jednáním majitelům hrobů způsobil škodu nejméně 
200.000,- Kč. Věc na místě byla předána OO PČR Blansko. Na místě bylo provedeno ohledání místa a 
fotodokumentace. Dále byly zajištěny pachové a trasologické stopy.  

- 16. 4. 2009 strážníci při pochůzkové službě na ulici Barachov zjistili dva mladíky, kteří svým hlasitým 
projevem rušili noční klid. Po zjištění totožnosti byli vyzváni, aby zanechali tohoto protiprávního 
jednání. Věc šetří PMJ jako přestupek.  

- 17. 4. 2009 strážníci provedli společně s OŘ PČR Blansko besedu se seniory na téma „Jak chránit 
svoje zdraví a majetek proti pachatelům,“ kteří se stále více zaměřují na tuto skupinu obyvatel. Besedy 
se zúčastnilo 40 občanů.  

- 18. 4. 2009 strážníci šetřili přestupek na úseku veřejného pořádku , kterého se dopustil místní občan, 
který pod vlivem požití nadměrného množství alkoholických nápojů nekontroloval své chování, čímž 

Policie městyse Jedovnice informuje  
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budil veřejné pohoršení. Z důvodu ochrany jeho zdraví byl muž převezen do místa bydliště. Věc 
řešena následně blokovou pokutou.  

- 21. 4. 2009 strážníci provedli ve spolupráci s OŘ PČR Blansko besedu v Mateřské škole na téma 
„Bezpečná cesta do školy, bezpečnost účastníků silničního provozu.“ Dále byla provedena ukázka 
výcviku služebních psů a jejich využití v praxi. Besedy se zúčastnilo 90 dětí. Obdobná přednáška byla 
provedena dne 27. 4. 2009 též v MŠ v Kotvrdovicích.  

- 21. 4. 2009 strážníci přijali oznámení o nálezu dvou kusů prstenů z bílého a žlutého kovu. Uvedené 
prsteny byly nalezeny na ulici Na Kopci. Majitel si může prsteny vyzvednout na služebně. Věc byla 
zveřejněna na infokanále.  

- 27. 4. 2009 strážníci přijali oznámení o nálezu klíčů na ulici Zahradní. V průběhu sepisování úředního 
záznamu se dostavila na služebnu majitelka klíčů k jejich převzetí.  

- 29. 4. 2009 strážníci přijali oznámení o poškození lucerny na místním hřbitově. Šetřením na místě 
bylo zjištěno, že v lucerně zahořela hřbitovní svíčka, od které se vzňala celá lucerna. Při hašení 
lucerny správcem hřbitova došlo k jejímu poškození. Ve věci se nejedná o přestupek.  

- 30. 4. 2009 strážníci přijali oznámení, že došlo v chatové oblasti ke krádeži nafty ze zaparkovaného 
motorového vozidla. Pachatel vypáčil víčko nádrže a z vozidla následně odčerpal cca 60 litrů nafty. 
V dané věci se jedná o trestný čin, který šetří PČR.  

- 4. 5. 2009 strážníci přijali oznámení o nálezu klíčů, které byly nalezeny na schodech u kostela. Klíče 
si na služebně vyzvedl majitel.  

- 5. 5. 2009 strážníci přijali oznámení o ztrátě svazku klíčů a dětského prstenu. V případě nálezu budou 
věci předány majiteli. Ve věci se nejedná o přestupkové jednání.  

- 5. 5. 2009 strážníci přijali elektronickou poštou upozornění na osobní motorové vozidlo, jehož řidič 
pravidelně zajíždí do chatové oblasti bez řádného povolení k vjezdu. Ve věci strážníci provádí šetření 
k identifikaci řidiče vozidla. Věc šetří PMJ.  

- 5. 5. 2009 strážníci při výkonu služby na Havlíčkově náměstí nalezli svazek klíčů, které jsou uloženy 
na služebně k vyzvednutí. Nález byl zveřejněn na infokanále.  

- 12. 5. 2009 strážníci přijali oznámení o nálezu mobilního telefonu značky LG a jednoho kusu flasch 
disku, které oznamovatelky našly na Havlíčkově náměstí na zastávce ČAD. Touto cestou bych chtěl 
poděkovat poctivým nálezkyním slečně Gabriele Plchové a slečně Anetě Grygové. 

- 13. 5. 2009 strážníci přijali oznámení o nálezu mobilního telefonu, který byl nalezen na Havlíčkově 
náměstí. I tomuto poctivému nálezci panu Janu Jelínkovi z Rudice patří naše poděkování. Oba mobilní 
telefony byly předány majitelům.    

- 13. 5. 2009 strážníci přijali oznámení o nálezu občanského průkazu, který byl nalezen při úklidu pod 
sedačkou v autobusu. Občanský průkaz byl následně předán majiteli.  

- 14. 5. 2009 strážníci při obchůzkové službě na ulici Zahradní našli svazek klíčů. Nález byl uveřejněn 
na infokanále a klíče uloženy k vyzvednutí.  

- 20. 5. 2009 strážníci na ulici Jiráskova odchytili volně pobíhajícího psa, který neustále vbíhal do 
silnice, čímž ohrožoval bezpečnost projíždějících vozidel. Pes byl umístněn v kotci na úřadě a poté 
předán majiteli, kterému byla za tento přestupek uložena bloková pokuta.  

- 20. 5. 2009 strážníci ve večerních hodinách přijali oznámení od občana bydlícího v DPS, že zde 
dochází již delší dobu k narušování občanského soužití mezi nájemníky dvou bytů. Na místě 
provedeno šetření. Věc nadále šetří PMJ pro podezření z přestupku.    

- 23. 5. 2009 v odpoledních hodinách bylo strážníky na lesní cestě vedoucí k vodárně přistiženo osobní 
motorové vozidlo, jehož řidič jel do míst, kde je vjezd zakázán dopravní značkou. Přestupek byl na 
místě vyřešen blokovou pokutou.  

- 24. 5. 2009 strážníci přijali oznámení, že na ulici Barachov došlo k dopravní nehodě, při které bylo 
poškozeno jedno zaparkované vozidlo. Viník z místa nehody ujel. Šetřením na místě a na základě 
výpovědí svědků došlo ke zjištění totožnosti nezodpovědného řidiče osobního vozidla, který při 
couvání nevěnoval náležitou pozornost a narazil do zaparkovaného vozidla. Věc byla vyřešena na 
místě po vzájemné domluvě viníka s poškozeným.  

- 24. 5. 2009 strážníci přijali v odpoledních hodinách oznámení, že na silnici za obcí Jedovnice ve 
směru na Brno došlo k dopravní nehodě, při které byl zraněn motorkář. Strážníci na místě do příjezdu 
PČR Blansko zajistili místo dopravní nehody a řídili provoz, neboť se v místě nehody vytvořily 
dlouhé kolony vozidel v obou směrech. Při dopravní nehodě došlo ke středně těžkému zranění 
motorkáře, který nehodu zavinil a celkové škodě ve výši nejméně 50.000,-Kč. 
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- 30. 5. 2009 strážníci v odpoledních hodinách přijali oznámení, že na pláži před ATC Olšovec pobíhá 
pes bez ochranného koše, rasy německý ovčák, a ohrožuje účastníky kulturní akce. Pes byl strážníkem 
odchycen a zajištěn. Majiteli psa byla za tento přestupek uložena bloková pokuta s důrazným 
upozorněním, aby si psa dostatečně hlídal.  

- 1. 6. 2009 strážníci v dopoledních hodinách byli požádání OO PČR Blansko o součinnost při pátrání 
po volně pobíhajícím psovi, který se zmateně pohyboval na frekventované silnici za obcí Jedovnice ve 
směru na Blansko, čímž ohrožoval bezpečnost  projíždějících vozidel.  

- Strážníci dále zajišťovali místní záležitosti veřejného pořádku a silničního provozu při  závodech 
motorových člunů a Dračích lodí.  

- Dále strážníci v uplynulém období šetřili 76 přestupků v silničním provozu. 
V poslední době se znovu setkáváme stále častěji s vandalismem, který se projevuje opakovaným 
poškozováním soukromého i obecního majetku. Za uplynulé období jmenuji alespoň některé události 
– poškození hrobů na místním hřbitově, poškození zaparkovaných vozidel a závory na Barachově, 
grafity na zdech budov a plotů a poškození čerstvě opravených schodů k základní škole. Je toho 
daleko více, ale i tento výčet událostí stačí k tomu, abychom všichni, kteří v obci bydlí, nebyli neteční 
k těmto projevům násilí a vandalismu. Zvlášť upozorňuji dospívající mládež, aby zanechala těchto 
negativních jevů. V této souvislosti vyzývám rodiče těchto dospívajících dětí, aby se více zajímali, co 
jejich děti ve volném čase dělají, čím se baví.  
Vás všechny občany Jedovnic znovu prosím a vyzývám ke spolupráci s cílem co nejdříve zjistit a 
usvědčit pachatele těchto skutků, aby se do budoucna předešlo dalšímu poškozování a 
znehodnocování soukromého a obecního majetku. Za pomoc a informace děkujeme. 
 

PMJ upozorňuje a varuje občany, zejména seniory před podvodníky, kteří pod záminkou vrácení různých 
přeplatků a nabídek zboží nenásilně vniknou do bytu, kde starším lidem tvrdí, že jim přišli vrátit např. 
přeplatky za plyn, či elektrickou energii nebo nabízejí zboží za výhodné ceny. Při vrácení různých přeplatků 
požadují rozměnit bankovku nejvyšší hodnoty a tím jednoduše zjistí, kde jsou uloženy úspory a poté člověka 
okradou. Jedná se v těchto případech o slušně vyhlížející a vystupující pachatele. Chránit se proti těmto lidem 
lze jen tak, že budete uzamykat brány a vchodové dveře do domu či bytu a v žádném případě nepouštět 
jakékoliv neznámé osoby do svého příbytku. V každém případě v této situaci informujte Policii ČR na telefon 
158 nebo Policii městyse Jedovnice na telefon 723 204 979.  
 

Policie městyse Jedovnice a KŘP Jihomoravského kraje – Územní odbor Blansko 
si Vás dovolují pozvat na besedu na téma 

„Ochrana seniorů před trestnou činností – majetková kriminalita páchaná na seniorech“ 
Cílem besedy je dostatečně informovat seniory o nástrahách podvodníků a preventivní opatření. 

Beseda se uskuteční v pondělí 22. června 2009 v 16.00 hodin v sále v Chaloupkách. 
Všichni jsou srdečně zváni. 

Luděk Kolář, velitel Policie Městyse Jedovnice 
 

************************************************************************************************ 
K O N T A K T   

Policie městyse Jedovnice 
tel./ fax. 516 528 220, mobil – 723 204 979 

adresa : Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice 
úřední hodiny pro veřejnost – středa : 13,00 až 17,00 hodin 

 
Starší žena přišla o víc jak sto tisíc 

 
BLANENSKO: Další důchodkyně uvěřila podvodníkům. Policie ČR varuje starší lidi před triky zlodějů.   
O sto patnáct tisíc přišla ve čtvrtek - 11. června osmdesátiletá žena v Boskovicích. Otevřela a do svého 
rodinného domku vpustila v dobré víře dvě ženy, které ji prosily, zda by si mohly odskočit na toaletu. 
V nestřežené chvíli však důvěřivé důchodkyni ukradli nemalou finanční částku. 

Z policejních protokolů 
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   Vzhledem k tomu, že podobných případů v posledních dnech přibývá, policisté radí seniorům, jak se 
bezpečně chovat doma. 
1. Důležité je zejména nikdy automaticky neotvírat dveře, pokud nevíte, kdo je za nimi. Do bytu vpouštějte 
pouze ty, které dobře znáte nebo se Vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč přichází. I na první pohled 
sympatický člověk nemusí mít vždy dobré úmysly. Pokud Vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že 
vás zná. Mohl si to přečíst například na štítku na dveřích. 
2. Na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle (Novákovi) nebo v mužském rodu, zvláště pokud 
v bytě žije sama žena. 
3. Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo vás za dveřmi požádá o pomoc. Například pokud někdo tvrdí, že je 
mu nevolno, přivolejte mu telefonem sanitku. Když někdo chce předat zásilku pro souseda, pomoc 
zprostředkujte, souseda přivolejte telefonem. 
4. Mějte důležitá telefonní čísla vždy poblíž vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě. 
5. Zamykejte hlavní vchodové dveře Pokud bydlíte v přízemním bytě nebo rodinném domku, nezapomínejte 
zavřít okna, a to i v případě, že jdete jen nakoupit. 
6. Byt zavírejte a zamykejte, i když jdete jen k sousedce, do sklepa nebo vynést odpadky. Nezapomínejte ani 
na zamčení zadních dveří. 
7. Udržujte dobré přátelské vztahy s vašimi sousedy, vezměte si na ně telefon, protože v případě potřeby může 
být jejich pomoc nejrychlejší. 
8. Nebuďte důvěřiví k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě levné zboží. 
9. Peníze ukládejte do banky nebo do spořitelny. Nemějte doma více peněz, pokud nemáte dobře ukrytý nebo 
zabudovaný trezor. 
10. Pořiďte si dveřní panoramatické kukátko, které vám umožní vidět široký prostor za vašimi dveřmi. 
Pojistný řetízek je velkou výhodou. Díky němu můžete vyřídit spoustu věcí v relativním bezpečí. 

 
Pozor na podvodníky 

 
      Policistům oddělení hospodářské kriminality Územního odboru SKPV v Blansku se velmi často dostávají 
trestní oznámení od občanů směřující na různá podvodná jednání v souvislosti s inzerováním nabídek 
výhodných a rychlých půjček, zprostředkování práce, výhodného nákupu různého zboží, zprostředkování 
úvěrů a podobně.  S těmito nabídkami se setkávají jednak formou inzerátů v tisku a ve velké míře i na 
internetu. 
     Z trestních oznámení se dozvídají, že rychlá půjčka po telefonu byla rychlá jen při prvním telefonním 
spojení, následně vás operátor dlouho zpovídá, potom vás přepojí na jinou linku, mezi řečí se zmíní(aniž byste 
to postřehli),že vás přepojuje na dražší sazbu, tam se vás ptají na to, co jste již předtím říkali a nakonec si 
uvědomíte, že z toho asi nic nebude. Následně vám přijde účet za telefon za několik tisíc. Nejenže jste 
nezískali peníze, které nutně potřebujete, ale přišli jste i o ty, které vám zbyly.  
 

Jak se stát bezdomovcem. 
 

      Chcete úvěr? Nemáte příjem? Zprostředkovatelská firma vám nabídne úvěr do výše několika milionů stačí, 
když budete mít nějakou nemovitost, kterou budete ručit. Všechno vypadá velmi profesionálně a důvěryhodně, 
zprostředkovatelé jsou milí, všechno vám vysvětlují, chápou vaši tíživou finanční situaci a ujišťují vás, že nic 
není problém jen podepíšete pár smluv a vše je vyřízeno. Sepíšete smlouvu o úvěru nebo o půjčce, kde bude 
klauzule, že po dobu splácení půjčky  převádíte vlastnictví k nemovitosti  na věřitele. Nebo sepíšete zástavní 
smlouvu, případně kupní smlouvu na vaši nemovitost s tím, že v případě nezaplacení úvěru či půjčky včas, má 
věřitel právo tuto kupní smlouvu uplatnit a požádat o vklad v katastru nemovitostí. V každém případě budete 
ujištěni, že se jedná jen o formální záležitost. Lhůty platnosti jsou tak krátké, že si v první moment 
neuvědomíte, že svůj závazek nebudete moci splnit. Přestože se domluvíte na posunutí splátky, zjistíte, že v 
den, kdy byla půjčka splatná podle smlouvy, zprostředkovatelská firma vaši nemovitost převedla na sebe a 
případně prodala někomu jinému. Firmy, které se tímto zabývají, získávají nemovitosti za podstatně nižší cenu 
než je jejich skutečná hodnota. V těchto případech vám nepomůže ani policie ani advokát. Smlouva je 
projevem svobodné vůle smluvních stran stvrzená podpisem. 
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     Další oblastí, na kterou lidé často doplatí,  je zprostředkování práce, nabídka výhodného prodeje 
zboží  případně různé služby. Zájemce projeví zájem, kontaktuje telefonicky nebo přes internet toho, 
kdo službu nabízí  a je mu sděleno, že obdrží balíček s informacemi, různými materiály nebo zboží 
na dobírku v určité hodnotě, případně je požadována platba předem na nějaký  účet. Po odeslání 
požadované částky na účet  zpravidla zboží není dodáno v uvedeném termínu. Pokud se vám podaří 
další kontakt a zboží urgujete, firma má zaručeně momentálně problémy a uvede náhradní termín, 
tento opět nedodrží a další urgence se vám již nepodaří, protože telefon nikdo nebere. Obdobně je 
tomu se zásilkami, kdy obdržíte zásilku za tisíce korun, ale  uvnitř jsou buď nepotřebné propagační 
materiály  nebo zboží bez hodnoty. V těchto případech se jedná o klasické podvodné jednání, ale i 
když dopadneme pachatele a je postaven před soud, neočekávejte, že vám vrátí vaše peníze. 
    Proč tyto informace zveřejňujeme? Chceme ve vás vzbudit jakési zamyšlení a při využívání těchto 
služeb určitou obezřetnost a uvědomění si, že než něco člověk podepíše, měl by si to řádně přečíst, 
nechat si čas na rozmyšlenou, případně se poradit s advokátem, pokud něčemu nerozumí. Pokud 
obchodujete přes internet a posíláte peníze předem, musíte si uvědomit, že existuje riziko, že se 
obchod nemusí uskutečnit.  
     Pokud Vás tyto informace zaujaly, přijměte pozvání na besedu na toto téma, která se uskuteční v 
Jedovnicích 22. června v 16:00 hodin. V případě zájmu uspořádat tuto besedu i v jiných obcích se 
prosím obraťte na email: policieblansko@seznam.cz. 

                por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR - Krajské ředitelství Jihomoravského kraje 

 
STŘÍPKY ze života školy 

 
DUBEN 
2.4. Mezinárodní průzkum ICCS – výchova k občanství 
3.4. Preventivní program pro 2. ročníky 
6.4.-8.4.Celoškolní projekt na téma povolání /Štěpánková/ 
8.6. Turnaj mladších žáků ve florbale sdružení CIRSIUM /Šenk/ 
9.4. Odborné školení v rámci projektu EU 
14.4. Preventivní program pro 3. ročníky 
15.4. Pěvecká soutěž sdružení CIRSIUM Jedovnická kuňka /Králová/ 
16.4. Preventivní program pro 4. ročníky 
17.4. Školní turnaj v bowlingu  
20.4. Návštěva ÚP Blansko /Šíblová R./ 
21.4. Odborný seminář z fyziky /Šíblová R./, Preventivní program 1. ročníky 
24.-26.4. Odborné školení v rámci projektu EU 
27.4. Kuličkiáda /Králová/ 
30.4. Pálení čarodějnic /Králová/ 

 
KVĚTEN 
4.5. Kontrola Pedagogicko-psychologické poradny 
5.5. Atletické závody Pohár rozhlasu /Srnec/ 
6.5. Preventivní program pro 4. a 5. ročníky  
11.5. Zahájení vodáckého kurzu /Hrazdírová, Srnec/, Ekologický program Rychta Krásensko /Vávra/ 
12.5. Okresní kolo dopravní soutěže /Králová/, Okresní finále fotbalového McDonaldsCup /Kolářová/ 
14.5. Focení třídních kolektivů 
19.5. Dějepisná exkurze Praha /Krbečková, Nezvalová/ 
20.5. Znalostní soutěž CIRSIÁDA – matematika, český jazyk /Šíblová H./ 
21.5. Znalostní soutěž CIRSIÁDA – informatika, přírodověda /Šmachová/ 
23.5. Znalostní soutěž CIRSIÁDA – dys-ko-hry /Smejkalová/, Dějepisný program -- Po stopách Napoleona 

/Štěpánková, Šíblová R./ 

Taháky ze školních lavic 
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26.5. Konzultace s rodiči  II. stupeň 
26.6. Přírodovědná vycházka v rámci projektu EU – Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů v praxi 

/Smejkalová, Svobodová/ 
26.7. Přírodovědná vycházka v rámci  projektu EU – Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů v praxi 

/Kolářová, Zábranová/ 
 
ČERVEN 
3.6. Návštěva z partnerské školy v Budišově 
4.6. Porada vedení ZŠ sdružení CIRSIUM v Ostrově 
8.6. Zahájení terénního vyučování , financováno z projektu EU – Zkvalitnění výuky přírodovědných 

předmětů v praxi /Hrazdírová, Nečasová, Šíblová, Vávra, Štěpánková, Zábojník, Souček/ 
9.6. Kontrola Pedagogicko-psychologické poradny 

Třídní schůzky s rodiči I. stupeň + informace Policie ČR 
18.6. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v MŠ /Souček, Štěpánková, Kříčková/ 
22.6. Návštěva z partnerské školy v Aschheimu 
25.6. Závěrečné prezentace projektu EU v kinosále 
26.7. Slavnostní předání vysvědčení absolventům ZŠ na radnici 
 

Sportovní vyučování na základní škole 
 

Vážení rodiče, 
jak víte, vloni naše škola zahájila nový školní vzdělávací program „ZŠ Jedovnice, odrazový můstek do 
života“. V návaznosti na tento program Vás chceme  seznámit se systémem sportovních kurzů

  

 , kterého se 
mohou každoročně zúčastnit všichni žáci 6. - 9. ročníku. Velmi se nám totiž osvědčila   spolupráce, soužití a 
vytváření vzájemných vztahů uvnitř různých věkových skupin. 

− s ohledem na finanční náročnost těchto akcí vždy připravujeme co nejzajímavější  sportovně atraktivní 
nabídky tak, aby děti měly možnost během 4 let

● každý rok se uskutečňuje 

 vyzkoušet si  co nejširší škálu aktivit a poznat co 
nejvíce míst v naší krásné zemi a Evropě.Tento systém jsme letos zahájili zimním kurzem v Alpách a 
letním putovním raftingovým kurzem na řece Moravě. Obě akce se setkaly s velkým ohlasem 

1 zahraniční  a 1 tuzemský sportovní kurz

● budeme pravidelně střídat zimní kurz jeden rok v Alpách a v druhý v českých horách, 

. V praxi to znamená, že v 
jednom školním roce proběhne 1 zahraniční finančně náročnější akce a jedna tuzemská 

Náplň zimního 
kurzu

● 

 je lyžařský a snowboardový výcvik(a navíc snowkiting, chůze na sněžnicích se stanicí GPS, 
jízda na snowbladech,relaxace v bazénu atd.) 
letní sportovní kurz

● pro školní rok 2009/10 je připraven 

 má každý rok jinou náplň (např.raftový, kanoistický, turistický, 
cyklistický,sportovně relaxační atd. Také probíhá jednou v zahraničí a další rok v tuzemsku 

zimní kurz v Jeseníkách a letní v Chorvatsku

Dana Hrazdírová a Emil Srnec, učitelé tělesné výchovy 

 na Istrii se 
zaměřením na výuku jízdy na mořských kajacích  

 
„TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE ….“ 

 
      Tento slogan ze známé písničky jsme si vypůjčili jako název celoškolního velikonočního projektu. O co 
v něm šlo? Celá škola byla rozdělena na téměř dvacet skupinek a každá z nich mapovala jednu pracovní 
profesi. 
      Cílem projektu bylo seznámení se s konkrétní pracovní profesí, získání konkrétních poznatků k volbě 
povolání, práce v terénu, podpora zvědavosti dětí  a přirozené touhy objevovat , skupinová práce věkově 
nesourodých skupin, rozvoj jazykových dovedností a rozvoj schopnosti sebehodnocení. 
      Konkrétně to znamenalo návštěvu příslušného pracoviště, kde bylo třeba získat co nejvíce informací a 
materiálů, získat přehled o dané profesi ( časový harmonogram pracovníka, potřebné vzdělání, které nástroje 
potřebuje k výkonu svého povolání, jaká je ekonomická náročnost potřebných nástrojů, náklady na provoz, 
průměrný výdělek, klady, úskalí….získání informačních materiálů, které by nám pomohly v prezentaci na 
stanovišti). 
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. V praxi to znamená, že v 
jednom školním roce proběhne 1 zahraniční finančně náročnější akce a jedna tuzemská 

Náplň zimního 
kurzu

● 

 je lyžařský a snowboardový výcvik(a navíc snowkiting, chůze na sněžnicích se stanicí GPS, 
jízda na snowbladech,relaxace v bazénu atd.) 
letní sportovní kurz

● pro školní rok 2009/10 je připraven 

 má každý rok jinou náplň (např.raftový, kanoistický, turistický, 
cyklistický,sportovně relaxační atd. Také probíhá jednou v zahraničí a další rok v tuzemsku 

zimní kurz v Jeseníkách a letní v Chorvatsku

Dana Hrazdírová a Emil Srnec, učitelé tělesné výchovy 

 na Istrii se 
zaměřením na výuku jízdy na mořských kajacích  

 
„TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE ….“ 

 
      Tento slogan ze známé písničky jsme si vypůjčili jako název celoškolního velikonočního projektu. O co 
v něm šlo? Celá škola byla rozdělena na téměř dvacet skupinek a každá z nich mapovala jednu pracovní 
profesi. 
      Cílem projektu bylo seznámení se s konkrétní pracovní profesí, získání konkrétních poznatků k volbě 
povolání, práce v terénu, podpora zvědavosti dětí  a přirozené touhy objevovat , skupinová práce věkově 
nesourodých skupin, rozvoj jazykových dovedností a rozvoj schopnosti sebehodnocení. 
      Konkrétně to znamenalo návštěvu příslušného pracoviště, kde bylo třeba získat co nejvíce informací a 
materiálů, získat přehled o dané profesi ( časový harmonogram pracovníka, potřebné vzdělání, které nástroje 
potřebuje k výkonu svého povolání, jaká je ekonomická náročnost potřebných nástrojů, náklady na provoz, 
průměrný výdělek, klady, úskalí….získání informačních materiálů, které by nám pomohly v prezentaci na 
stanovišti). 
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     Výstupem pak byly prezentace (trojrozměrné exponáty, nástěnné obrazy nebo počítačové prezentace) , 
volně přístupné ve všech prostorách školy a protože v poslední den projektu byly naplánovány také konzultace 
pro rodiče, tak výsledky třídenní práce nezůstaly ukryty ani zraku mnohých rodičů. 
      Naši žáci tak měli možnost navštívit řadu zajímavých pracovišť a seznámit se s celou řadou profesí. 
Navštívili letiště v Brně, vysílač Kojál, profesionální hasiče a rychlou zdravotnickou pohotovost v Blansku, 
pilu v Olomučanech nebo firmu na zpracování plastů a papíru. Některé profese naopak navštívily žáky přímo 
ve škole například právnička nebo obecní policie. Na často všetečné dotazy odpovídal také místostarosta 
Blanska, vedoucí školského odboru nebo pan farář. 
      Také závěrečné prezentace byly zpracovány na velmi vysoké úrovni a oceněny z řad rodičů i členů Rady 
školy. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem pedagogům školy za aktivní přístup k projektu, a také 
všem osloveným, kteří nás neodmítli a věnovali nám část svého pracovního dne.               vedení ZŠ Jedovnice 

 
ZŠ Jedovnice v Německu 

 
    V těchto dnech si připomíná Městys Jedovnice 10. výročí zahájení partnerských vztahů s německou obcí 
Aschheim. V rámci oslav tohoto výročí byli pozváni všichni zaměstnanci ZŠ Jedovnice na poznávací pobyt ve 
dnech 7. – 10. května 2009 do Aschheimu.    
     Naši hostitelé pro nás připravili bohatý program. Ten jsme zahájili návštěvou termálních bazénů v Erdingu. 
druhý den jsme strávili prohlídkou školních budov v Ascheimu a besedami s německými kolegy. Odpoledne 
nás čekala okružní jízda po bavorské metropoli Mnichově, jejíž vrcholem byla návštěva centrály německé 
automobilky BMW v olympijském areálu. V podvečer nás pak čekali rodiče žáků, kteří ubytovávali naše žáky 
při výměnných pobytech. 
V sobotu nás čekal celodenní výlet do podhůří Alp. Hned po snídani jsme odjeli nejprve vlakem a poté lodí na 
Herreninsel, kde jsme navštívili jeden z nejkrásnějších bavorských zámků – Konnigsloss Herrenchiemsee. Zde 
jsme strávili celý den a ani to nestačilo k tomu, abychom prošli obrovský zámecký park, kapli a další památky. 
Poslední večer bylo slavnostní setkání zástupců obce, rodičů a učitelů s naší delegací. Návštěva německé 
delegace se uskutečnila v Jedovnicích v předposledním květnovém týdnu, kdy také byly oslavy 10. výročí 
zahájení partnerských vztahů. 
 

Praha 2009 
 
     V 7 hodin ráno jsme vyjeli z Brna. Autobus se mi strašně líbil. Hned jak jsme dorazili, šli  jsme s těžkými 
kufry do úschovny. Jeli jsme k Národnímu muzeu na Václavské náměstí. Po pár fotkách jsme šli k Národnímu 
divadlu, na věž Novoměstské radnice a na Vyšehrad. Na Vyšehradě byl hřbitov a dětské hřiště. Pak jsme 
jezdili na bobové dráze , která byla podle mě na Praze to nejhezčí a nejzajímavější. Unavení a dobití jsme šli 
na autobus a hurá pro kufry. S těžkými kufry jsme jeli na ubytovnu, když jsme to uviděli, dost jsme se zděsili, 
na čem to budeme spát, ale  nakonec to dopadlo dobře a přežili jsme. Po koupeli jsme se vydali do noční 
Prahy. Byla to nádhera. Všechna ta světla osvěcovala staré památky. Večer jsme usnuli velice pozdě a druhý 
den jsme byli jako mátohy.Ráno jsme vyrazili na Petřínskou rozhlednu.  Prohlédli jsme si  Betlémskou kapli, 
pak jsme se najedli a jeli jsme metrem do paláce Flora. Ve Floře jsme se najedli a čekali na kino. Po 3 
nudných hodinách jsme se vydali do kina. Film trval 40 minut. Moc se mi nelíbil, protože mě bolely oči. 
Vydali jsme se na metro a na tramvaj. Hned jak jsme dorazili na ubytovnu, osprchovali jsme se  a šli jsme si 
lehnout. Poslední den jsme šli na Pražský hrad a do Lorety. Potom jsme se rozhodli, že sejdeme na Václavské 
náměstí a tam jsme se najedli.Po dobrém obědě začala cesta k úschově zavazadel a k autobusu. Skoro celou 
cestu jsem prospala. Po 3 hodinách v autobuse jsme dorazili do Brna. Náš výlet skončil.                                                                             
                                                                                                                                    Petra Matušková, 7. ročník 
 

Po stopách Napoleona 
 
Ke konci školního roku dne 22. 5. 2009 se naše 8.třída vydala na exkurzi „Po stopách Napoleona“. Nejdříve 
jsme jeli do Blanska, kde k nám přibyli dva dělostřelci z moravského spolku „KAISER“. Poté jsme se vydali 
do Brna, kde na nás čekal náš průvodce pan Vlasta. Teď už jsme byli všichni a mohli jsme se vydat na místa, 
která kdysi dávno navštívil Napoleon při bitvě Tří císařů. Dále jsme dojeli k pamětní desce, na které jsou 
zobrazena Napoleonova tažení a pan Vlasta nám vykládal, jak se vše odehrálo. Dále se střílelo z děla a mohli 
jsme si to vyzkoušet i my. Všem se to moc líbilo. Poté jsme se odebrali do městečka Tvarožná, ve kterém jsme 
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navštívili radnici. Zde jsme mohli spatřit model celé bitvy. Po této prohlídce jsme vyrazili do nově 
zrekonstruovaného muzea a do Mohyly míru. Do muzea šli jen někteří z nás, ale určitě to stálo za to, všichni 
ti, kteří tam nebyli, udělali velkou chybu. Po prohlídce muzea jsme se hromadně přesunuli do Mohyly míru, 
ve které nás provedl průvodce. Mohli jsme zde vidět hrobku, ve které leží 60 koster vojáků, kteří padli v bitvě 
u Slavkova. Před ukončením exkurze jsme se ještě vydali do slavné hrobky vladařů Lichtenštejnska, která leží 
pod klášterem ve Vranově u Brna. Po této hrobce nás provedl představený kláštera.  Z této exkurze jsme si 
všichni odnesli mnoho nových poznatků a zážitků.           

Katka Sehnalová, Veronika Kuncová, Klaudie Blahníková (žákyně 8. ročníku) 
 

Spaní ve škole – terénní vyučování 
 
    V pondělí 25. května strávila naše třída 2.B jednu  noc ve  škole. Po ubytování jsme  si na  hřišti  zahráli  
míčové hry. Potom jsme  se vrátili  zpět, nachystali jsme si „pelíšky“ a vydali jsme se na „stezku odvahy“. 
Všichni jsme ji zvládli, i když v nás byla jen malá dušička. S pocitem vítězství a s pochvalou od paní učitelky 
jsme se uložili  k spánku. Noc proběhla  bez problémů, a tak jsme ráno byli opět pochváleni. 
     Převlékli jsme se, uklidili si své „pelíšky“ a posnídali dobroty, které nám napekly obětavé maminky – paní 
Přibylová a paní Zukalová. K tomu nám paní kuchařky uvařily moc dobrý čaj. Po snídani jsme si dali batůžky 
na záda, a tím začalo naše terénní vyučování. Rozdělili jsme se do  čtyř družstev. Každé družstvo dostalo 
svůj úkol. Chtěli jsme si ověřit a prohloubit učivo z prvouky. 
     Nejprve jsme byli na obecním úřadě, kde jsme si povídali s panem starostou – Ing. Jaroslavem Šíblem  a 
s paní matrikářkou Zdeňkou Nečasovou. Zopakovali jsme si všechny důležité budovy v Jedovnicích, pomníky 
a nezapomněli jsme se podívat na poštu. U kulturního domu jsme posvačili a vyzkoušeli jsme nové průlezky. 
Bylo krásné počasí, sluníčko se na nás smálo a zrcadlilo se na hladině rybníka  Olšovce. Ten jsme celý obešli, 
viděli jsme další rybníky – Budkovan, Vrbový a Dubový. Po  dalším odpočinku jsme se vydali na  zpáteční 
cestu. Jednotlivé skupiny plnily zadané úkoly. Do školy jsme se vrátili příjemně unaveni a těšili se na oběd. 
Cestou nám totiž pořádně vyhládlo. Oběd byl pro nás zaslouženou odměnou. 
    Společná akce naší třídy se vydařila a jak napsala Barunka Gernešová - cituji: „Měla jsem krásný zážitek!“ 
Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat  paní Zukalové a paní Přibylové za výborné dobroty. Všem 
nám moc chutnaly.                                                                                                           Mgr. Milada Sotolářová 

 
Pozvání ze základní školy 

 
    Dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na závěrečnou konferenci projektu EU, na které proběhnou 
prezentace našich žáků. Tyto závěrečné prezentace se budou konat ve čtvrtek - 25. června 2009 v kinosále KD 
Jedovnice od 16,00 hodin za přítomnosti představitelů zřizovatele, Školské rady, pedagogického sboru a 
široké veřejnosti. 

 
V měsíci květnu a červnu 2009 oslavili svá životní jubilea 

 
Květen 
Skotáková Helena  Zahradní č. p. 699    07.05.  87 roků 
Ševčíková Jiřina  Za Kostelem č. p. 439                29.05.  86 roků 
Šebelová Marie               Zahradní č. p. 699    03.05.  84 roků 
Dvořáčková Olga  K Propadání č. p. 228                   14.05.  83 roků 
Staněk Boris   Podhájí č. p. 162    20.05.  83 roků 
Nejezchlebová Drahoslava Tyršova č. p. 317    19.05.  80 roků 
Starý Emil   Podhájí č. p. 250    05.05.  75 roků 
Janíčková Růžena  Jiráskova č. p. 187    20.05.  75 roků 
Šebelová Božena  Havlíčkovo náměstí č. p. 4   07.05.  70 roků 
Keprtová Jana   Olšovecká č. p. 284                12.05.  70 roků 
Kalová Helena               Za Kostelem č. p. 425                22.05.  70 roků 
Doležel Josef   Habeš č. p. 538                 29.05.  70 roků 

Ze společenské kroniky 



Informace 3/2009 

25 
 

Červen 
Kaderka František  Zahradní č. p. 699   02.06.  87 roků 
Ševčíková Vlasta              Propadání č. p. 405               16.06.  85 roků 
Kunovský Jaroslav  Habeš č. p. 340                09.06.  81 roků 
Kuběnová Milada  Kopeček č. p. 532   23.06.  81 roků 
Zlatkovská Zdena  Zahradní č. p. 699   03.06.  75 roků 
Šíblová Helena               Kostelní č. p. 40   08.06.  70 roků 
   

Blahopřejeme všem občanům, kteří v měsíci květnu a červnu oslavili jubilea. 
Přejeme všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let života. 

 
V měsící květnu jsme uvítali v obřadní síni tyto děti: 

- Nela Petrželová     nar. 17. 12. 2008 
- Erik Nečas   nar. 23. 01. 2009 
- Ilona Mišurcová   nar. 28. 01. 2009 
- Jaroslav Sotolář   nar. 04. 02. 2009 
- Alena Němcová   nar. 16. 03. 2009 
- Nikola Kubová   nar. 16. 03. 2009                                       

       -      Daniela Rybářová nar. 24. 03. 2009                                                 Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 
 

 
Vzpomínky 

 
Coby patnáctiletý hoch jezdíval jsem s dalšími členy tišnovského turistického oddílu několikrát za rok 

na víkend k jednomu rybníku na Českomoravské vysočině. Pak se vydaly mé životní cesty jiným směrem. O 
nějakých dvacet let později mě pozvali skauti na tábor asi 10 km od onoho rybníku, který byl v mých 
vzpomínkách velký nejméně jako Olšovec. Spojil jsem tedy návštěvu obou míst a čekalo mě zklamání: kdepak 
Olšovec, ve skutečnosti je možná i Dymák větší než ten náš někdejší kemp. 

Vloni jsem využil cestu na severní Moravu k zastávce ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. Tam 
jsem byl jako šesťák na školním výletě. V paměti mi utkvěly velikánské kamenné koblihy na stěmách jeskyně 
a přehluboká životu nebezpečná díra s neviditelným jezerem kysličníku uhličitého na dně. Nevím, jestli za to 
může Moravský kras, ale čekalo mě zase zklamání. Krápníková výzdoba téměř nulová, koblihy na stěně sice 
byly, ale jen takové mrňavé „jednohubky“, a ta propastná díra částečně naplněná CO2 bylo hluboká sotva 5 
metrů.  
Všichni bychom jistě vylovili z paměti pěknou hromádku podobných zkušeností. Třeba na někdejší bílé zimy, 
které samozřejmě věděly, kdy přestat, aby příliš neobtěžovaly. Ale když pak vypráví maminka, jak její pětiletá 
dcera při oblevě po listopadovém zasněženém týdnu vytáhla ze šuplíku plavky, protože podle ní už zima 
skončila a brzy bude léto, říkám si, že to možná i s tím sněhem bylo jinak. 

Pokud mají vzpomínky příliš materiální povahu, mohou se časem stále více vzdalovat od skutečnosti. 
To nemusí být na škodu, pokud nedojde ke konfrontaci reality s obrazem, který uchováváme v paměti. Když 
však k takovému srovnání dojde, může přijít příjemné překvapení, ale i zklamání.  

Jsou však i jiné vzpomínky. Bílý potok u Velké Bíteše mám spojený s první naučenou písničkou na 
kytaru. Vůbec si nevybavuji, jak vypadalo místo, kde jsme tenkrát tábořili, ale ty první tři akordy byly 
začátkem něčeho, co trvá dodnes. Na Výrovce u Tišnova jsem skládal skautský slib a když dnes projíždím pod 
touto skálou, vůbec mi nevadí, že si pro jiné lidi ve srovnání s jinými skalisky nezaslouží ani trochu 
pozornosti. A z mé první návštěvy v Jedovnicích mi v paměti neutkvěl výjimečný interiér kostela, ale způsob 
jízdy našeho pana kaplana, který nás naskládal jako sardinky do svého Fiata a v rámci vyučování náboženství 
nám na začátku 70. let minulého století ukazoval současné církevní umění. Nevím, kudy jsme jeli, ale 
pamatuji si velmi dobře, jak otec Oldřich uměl projíždět kaluže tak, aby to co nejvíce stříkalo. 

Můžeme se na tuto záležitost dívat také z druhé strany. Tím, jak prožíváme přítomnou chvíli, vytváříme 
vzpomínky, a to nejen svoje. Když si to ráno uvědomím, trochu mě to popostrčí k tomu, abych se víc snažil 
v oblasti dobročinnosti a současně si dával pozor, abych neublížil. Může to přispět k tomu, že dnes o pár bodů 
zlepším skóre ve prospěch dobra. Možná se mi podaří něco, co pro mě bude povzbuzením, kdyby mě někdy 

Duchovní sloupek 
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přepadl pocit marnosti veškerého namáhání. Občas se někomu podaří něco natolik mimořádného, že je to 
zaznamenáno v kronice nebo se o tom objeví v novinách malý pozitivní ostrůvek uprostřed moře ‚jobových‘ 
zvěstí. Většinou však bude úspěchem to, že večer budu moci říci: „Za nic z toho, co jsem dnes dělal, se 
nemusím stydět.“ Ani to není marné, čisté svědomí je základem pokojného soužití s druhými lidmi i se sebou 
samým.                                                                                                                                   Václav Trmač, farář 

 
Masáže zdraví - Marie Kuncová 

Dne 27.6. 2009 otevírám provozovnu masáží v Jedovnicích v budově zdravotního střediska. Nabízím 
masáže zad, šíje, horních a dolních končetin, obličeje a dekoltu, baňkování a další. Více o nabídce mých 
služeb na  www.masaze-zdravi.cz 

Otevírací doba: 
sobota - 08:00 – 19:00 hod. **  neděle - 08:00 – 14:00 hod. **  pondělí  - 14:00 – 18:00 hod. 

 
Objednávky na tel. 774930011  nebo na e-mailu: masaze-zdravi@seznam.cz 
                                                                                                               Do konce července sleva 20% z první masáže 

 
Vzpomínka na Waldemara Matušku 

 
    Na zpěváka, který v polovině osmdesátých let zavítal  a  svým vystoupením pobavil své příznivce také na 
Jedovnicku. Koncertem na  jevišti zaplněného sálu kotvrdovské tehdejší Sokolovny, kde Matuška velmi 
úspěšně vystoupil i se svojí doprovodnou skupinou KTO. Návštěvníci si možná vzpomenou na ten příjemně 
strávený večer „se Zuzanou, s Terezou,se Slavíky z Madridu“ a s dalšími Waldemarovými hity. 
    Po koncertním vystoupení se všichni hostující  účinkující zúčastnili „rautu“, který pro ně pořadatelé 
připravili v tehdejším pohostinstvi  „u Plisků“.  Chutné občerstvení, které odpovídalo úrovni KTO, si však 
zpěvák nemohl  plně vychutnat. Protože manželka Olga velmi přísně sledovala obsah jeho jídelníčku. Se 
zdůvodněním, že  „musím  Waldovu  životosprávu hlídat“. Jemu to však nevadilo a všichni odjížděli 
z Kotvrdovic spokojeni. Příznivcům Waldemara Matušky může zpěváka, kromě jiných skladeb,  připomínat 
píseň „To všechno odnes čas…“.                                                                                                                      IM 
 

Zubní pohotovost na okrese Blansko 
 
    Mimo níže uvedenou pohotovost na okrese Blansko je služba zajištěna na Karáskově náměstí č. 1, Brno, tel. 
548 424 248 a to od 19,00 hod. do 7,00 hod. ve všední dny a nepřetržitě o víkendech a svátcích.  
Pohotovostní služba je u jednotlivých zubních lékařů uvedených v přehledu sloužena od 8,00 do 12,00 hodin. 
 

I n z e r c e 

Krátce z obce a našeho regionu 
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Č e r v e n    
20. 6. 2009 MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 
21. 6. 2009 MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám. 327 516 447 605 
27. 6. 2009 MUDr. Žáčková Blansko, Mahenova 13 516 419 538 
28. 6. 2009 MUDr. Blaťák Černá Hora, Zdrav. středisko 516 437 257 
 
Červenec    
4. 7. 2009 MUDr. Crhonková Blansko, Pražská 1b 516 418 786 
5. 7. 2009 MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788 
6. 7. 2009 MUDr. Hepp Rájec, Šafranice 101 516 434 055 
11. 7. 2009 MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138 
12. 7. 2009 MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404 
18. 7. 2009 MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 516 418 787 
19. 7. 2009 MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457 
25. 7. 2009 MUDr. Levová Adamov, Smetanovo nám. 327 516 447 606 
26. 7. 2009 MUDr. Klapušová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452 
    
S r p e n    
1. 8. 2009 MUDr. Kovandová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 450 
2. 8. 2009 MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 190 
8. 8. 2009 MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 
9. 8. 2009 MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455 
15. 8. 2009 MUDr. Juráková Blansko, Pražská 1b 516 418 787 
16. 8. 2009 MUDr. Miklíková Blansko, ZŠ Rodkovského 515 157 112 
22. 8. 2009 MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 516 437 257 
23. 8. 2009 MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422 
29. 8. 2009 MUDr. Pokorný M. Blansko, A. Dvořáka 4 516 417 621 
30. 8. 2009 MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326 
 

 
 
Tady inzerát firmy – viz e-mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I n z e r c e 

Havlíčkovo nám. 166 ■ 679 06 Jedovnice ■ www.leny.cz

■  těhotenská móda
■  kojenecké a mateřské potřeby
■  móda pro nejmenší
■  nábytek pro nejmenší
■  domácí péče o nejmenší
■  hračky
■  autosedačky
■  spodní prádlo
■  nadměrné oděvy
■  bižuterie a stříbro „Swarowski″

Letní otevírací doba (od 1.7. do 15.9.09):
Po – Pá 9.00 – 12.00 ■ 14.00 – 17.00

Sobota 9.00 – 15.00
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V rámci oslav 30. výročí založení Základní umělecké školy v Jedovnicích 

Vás srdečně zveme na 
Večer plný tance v pátek 19. června 2009 v 17,00 hodin 

Vystoupí současní žáci tanečního oboru, uvidíte děti z mateřské školy, žáky přípravného studia a 
žákyně 3. ročníku. Jejich vystoupení budou proložena videoukázkami z předchozích let (uvidíte 
např. koncert z roku 1994), proto srdečně zveme všechny bývalé žačky. Přijděte se podívat na své 
výkony. 
Program: 
• úvod v předsálí – Kloboučky 
• Projekce 
• Pojd´te tancovat – PS MŠ, PS, 3. ročník 
• Projekce 
• Pacholíček – PS MŠ, PS 
• Projekce 
• Pampelišky -PS 
• Projekce 
• Vokolo Nymburka 
V 18,30 hodin se uskuteční koncert Bhakti Devi, kterou znáte pod dívčím jménem Veronika Szláviková a 
která v současné době vlastní školu indického tance ve Vídni. 
Po ukončení koncertu si můžete v sále kulturního domu zavzpomínat na své taneční začátky, posedět u kávy a 
eventuálně zatančit jednoduché tanečky. Ještě jednou zvu srdečně všechny žákyně tanečního oboru – současné 

i bývalé na toto setkání. Iva Králová 
M ě s t y s      J e d o v n i c e  připravuje pro Vás 

Zájezd do Prahy s návštěvou muzikálu „Adéla ještě nevečeřela“ 
Kdo v muzikálu účinkuje? 

ARTER slavný americký detektiv  Aleš Háma, Petr Vondráček 
KOMISAŘ JOSEF LEDVINA pražský policista Oldřich Navrátil, Vlastimil Zavřel, Juraj Bernáth 

RUPERT VON KRATZMAR šílený vědec Martin Dejdar, Jiří Langmajer, Juraj Bernáth 
ALBÍN BOČEK gymnasiální profesor ve výslužbě Vladimír Brabec, Stanislav Zindulka 
KVĚTUŠKA profesorova vnučka Jitka Čvančarová, Lucia Molnárová, Zuzana Norisová 

KOMORNÍK VON KRATZMARA Zdeněk Dušek, Jakub Wehrenberg 
HRABĚNKA THUNOVÁ Květa Fialová, Naďa Konvalinková, Jana Švandová 

BARON FRANZ VON KAUNITZ policejní ředitel Petr Štěpánek, Ivan Vyskočil 
BIANCA NERA krasavice jižního typuVanda Konečná, Šárka Vaňková 

ADÉLA zpívající exotická květina (loutka) Monika Absolonová 
GOGO lilipután Jiří Krytinář, Michal Tůma 

 
neděle - 20. 9. 2009; cena vstupenky 649,- Kč, cena dopravy 380,- Kč (vstupenky máme do 2. 3. a 4. řady) 

Muzikál měl premiéru v divadle Broadway Praha. 
Zájemci přihlaste se na tel. 516 528 211 paní Marie Gabrielová nebo 516 528 213 paní Božena Ševčíková. 

     
MGC Jedovnice míří do Extraligy v minigolfu 

 
     O víkendu 16. a 17. května se na minigolfovém hřišti v autocampu Olšovec v Jedovnicích konal 
mistrovský turnaj v minigolfu . V rámci tohoto turnaje se hraje i dlouhodobá soutěž I. ligy družstev. Domácí 
pořádající oddíl měl na tomto turnaji, kterého se účastní minigolfová špička z celé Moravy, svoje četné 
zastoupení a s napětím očekával, jak dopadne souboj našeho „A“ týmu. Náš tým v dosavadním průběhu 
soutěže I. ligy suverénně vedl průběžné pořadí a medailové umístění na tomto domácím turnaji by mu zajistilo 
historický úspěch v podobně postupu do nejvyšší a nejprestižnější Extraligové soutěže družstev. Naši hráči 
sice dlouhodobě hrají celostátní turnaje, ale ještě nikdy v historii MGC Jedovnice, ani spřáteleného klubu ME 

P ř í j m ě t e    p o z v á n í 

S p o r t 
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Blansko, se nepodařilo smíšenému mužstvu hrát nejvyšší soutěž v ČR. Pouze mladí junioři ME Blansko hrají 
juniorskou Extraligu. 
     Samotná soutěž sice probíhala v sobotu a neděli, ale samotné oficiální zahájení proběhlo již v pátek 
odpoledne, kdy všechny zúčastněné přivítal i starosta městyse Jedovnice pan Jaroslav Šíbl, který již tradičně 
převzal záštitu nad turnajem. 
     Na turnaji se sešlo více než 70 hráčů z celé Moravy a soutěžili kromě soutěže družstev také v několika 
věkových kategoriích: muži, ženy, veteráni, senioři, seniorky, junioři, juniorky, žáci a žákyně. Jak již bylo 
řečeno, domácí hráče ale nejvíce zajímala soutěž smíšených družstev a soutěž seniorských družstev, kde 
nastoupily naše teamy. 
     Domácí hráči nastoupili ve složení Josef Rimpler, Šebela Radek, Lukáš Kučera, Vít Šenkyřík, Jan Láník, 
Jiří Rimpler. Nenechali nic náhodě a na domácí klíčový turnaj se dokonale připravili. Nezaskočilo je ani 
sobotní deštivé počasí, které nejednomu hráči zkomplikovalo jeho výsledky. V sobotním kole náš „A tým“ 
ukázal všem hráčům, kdo je momentálně nejlepším týmem na Moravě a suverénně vyhrál, čímž si zabezpečil, 
že od září bude nastupovat v Extralize smíšených družstev a zařadí se tak po bok nejlepších hráčů v ČR. 
Postup do Extraligy smíšených družstev je tedy nejen historickým úspěchem, ale také dodatečným dárkem k 
patnáctiletému výročí fungování klubu MGC Jedovnice, které klub oslavil v loňském roce. 
     Druhý domácí tým startuje v dlouhodobé soutěži seniorských družstev a již tradičně obsazuje v této soutěži 
bronzové příčky. Nejinak tomu bylo i na tomto domácím turnaji. 
     Kvalitní výkon domácích hráčů se odrazil v hodnocení hráčů v jednotlivých kategoriích, kdy třetí místo v 
kategorii mužů obsadil tahoun „A tým“ Kučera. Bramborovou medaili bral Jan Láník a všichni ostatní hráči 
„A týmu“ se umístili do první desítky. 
     V kategorii veteránů přidal zlatou medaili do sbírky Josef Rimpler a v kategorií seniorů se nenechal 
zahanbit blanenský hráč Petr Skoupý, který obsadil třetí příčku.  
     Radost spřátelenému blanenskému oddílu udělali také junioři. Miroslav Vyška bral zlatou medaili a Martin 
Skoupý bronzovou. 
     Závěrem tedy popřejme hráčům MGC Jedovnice hodně zdaru v extraligových bojích, kterých se od 
podzimu budou zúčastňovat.  
     Fanoušci se pak na naše hráče mohou těšit v září, kdy se na hřišti MGC Jedovnice uskuteční Open turnaj 
oblasti Morava jih, kde v soutěži družstev nastoupí „B tým“. Všichni zájemci o minigolf jsou pak vítáni na 
hřišti v autokempu, které je v provozu o víkendech, o prázdninách pak denně. Naši hráči jsou zájemcům o 
zlepšení hry také k dispozici s radou a pomocí na zlepšování výkonnosti v rámci kroužku minigolfu, který 
probíhá každé úterý od 16:00 hodin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto č. 1 Mateřské a rodinné centrum Dymáček o.s. uvítalo dětí na Dni dětí na Sokolském hřišti Na Kopci. 
Účastníci si mohli vyzkoušet několik disciplín, jak sami nebo za pomoci svých rodičů. Po absolvování si děti 
samy vybíraly z dárků, které jsme získaly díky sponzorům. Doufáme, že všichni byli spokojení a těšíme se na 
další akci  na viděnou. MaRC Dymáček o.s. (foto: Marcela Pernicová) foto č. 2 Náplní terénního vyučování 
žáků jedovnické základní školy bylo i seznámení se s prací Policie ČR. Na stanovišti u beninové čerpací 
stanice kontrolovali jestli řidiči dodržují předepsanou rychlost, mají v pořádku potřebné doklady. (foto: Leoš 
Blažek) 
 

Stalo se po uzávěrce – Fotozprávy 
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Inzerát z minulého čísla Podlahářské práce HUDEC TERAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adresa: Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, tel. 516 442 624 

Začátky představení vždy v 19,00 hodin
 

. Hrací profil vždy v úterý. 

Červen – 2009 
30. 6. úterý – BOLT- PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD                                                                                                        MP 
Animované vyprávění o tom, jak se z akčního hrdiny stal obyčejný pes… 
a naopak…. Film USA dabing.                                                                                 /103´/ FALCON Vstupné 69,- + 1,- Kč     
                           
Na měsíc ČERVENEC 2009 připravujeme: (hrací dny – úterý/čtvrtek) 
  2. 7. Milionář z chatrče     7. 7. Pochyby 
  9. 7. Sedm životů    14. 7. Růžový panter 2 
16. 7. Líbáš jako Bůh                 21. 7. Rychlí a zběsilí 
23. 7 Báječný svět shopaholiků                28. 7. Star Trek 
30. 7.  Andělé a démoni 
 
Na měsíc SRPEN 2009 připravujeme: (hrací dny - úterý/čtvrtek) 
4. 8. Pohádky na dobrou noc    6. 8.     Terminátor Salmation 
11. 8. Noc v muzeu   13. 8.     Na odstřel 
18. 8. Hannah Montana   20. 8.   Kámoš k pohledání 
25. 8.  Transformers: Pomsta poražených  27. 8.  Život je boj 
 
 
Na měsíc ZÁŘÍ 2009 připravujeme:  (hrací den - úterý) 
1. 9. Případ nevěrné Kláry 
8. 9. Doba ledová 3 
15. 9. Operace Dunaj 
22. 9. Jménem krále 
29. 9. Herry Potter a princ dvojí krve 
 
INFORMACE – K V Ě T E N  –  Č E R V E N   2009 / číslo – 3, ročník č. XIX 
dvouměsíčník Úřadu městyse Jedovnice – vychází zdarma 
Adresa redakce : Havlíčkovo nám. č. 71,  679 06 Jedovnice,  
tel. 516 528 213, fax. 516 442 722, e – mail: informace@jedovnice.cz
Šéfredaktor: Leoš Blažek, zástupce šéfredaktora: Božena Ševčíková. Neoznačené fotografie: Leoš Blažek. Redakce si 
vyhrazuje právo v případě potřeby příspěvky krátit a upravovat. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných 
v Informacích odpovídají autoři, nevyžádané příspěvky redakce nevrací.  

.   

Registrační číslo MK ČR E 11383. Uzávěrka příštího čísla v pondělí - 27.  července 2009  v 17,00 hodin. 

K i n o 

I n z e r c e 

Zdeněk Hudec - firma TERAL * 798 62 Rozstání 346 nabízí

Podlahářské práce
Renovace dřevěných podlah - Renovace lakovaných parket

Plovoucí podlahy - Dřevěné podlahy - Lamina
PVC - Novilon - Korky - Koberce

Podlahové stěrky - Ostatní podlahářské práce
Tel./fax: 582 395 447, mobil: 603 278 392, e-mail: teral@seznam.cz
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
JEDOVNICE

ALMANACH

k 30. výročí založení školy

1979 až 2009

Umění tu není proto, aby sladilo chvíle našeho volna a dávalo své tvůrčí potvrzení 
našim pocitům, našemu vkusu. Umění je tu proto, aby narušovalo zvyky, návyky a zlo-
zvyky našich smyslů. A jejich lenost.

Miroslav Horníček
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Vážení přátelé, kolegové, milí žáci,

držíte právě v rukou almanach, který Vám má být průvodcem historií  
i současností naší školy. Zanedlouho uplyne 30 let od chvíle, kdy  
z pobočky blanenské lidové školy umění vznikla v Jedovnicích samo-
statná umělecká škola, tehdy známá pod názvem Lidová škola umění 
Jedovnice. Název školy se v proudu času změnil, její podstata však nikoli. Když v roce 
1967 začínal pan Jiří Gundacker v Jedovnicích vyučovat pět žáků, málokdo tehdy věřil, 
že se v průběhu jednoho desetiletí podaří v obci vybudovat samostatnou instituci, která 
bude umělecky vzdělávat stovky žáků.
Do základní umělecké školy směřují děti z Jedovnic a širokého okolí a ve svém volném 
čase se zde učí hře na hudební nástroje, ale také tanci a výtvarnému umění. Školou za 
dobu její existence prošlo přes devět a půl tisíce žáků. Její absolventy můžeme potkat 
nejen mezi uměleckými profesionály či uznávanými pedagogy všech typů škol, ale také 
mezi amatérskými umělci, kterým se hudba, tanec či malování staly životní zálibou.  
Poděkování patří nejen panu Jiřímu Gundackerovi, který stál v čele umělecké školy v 
Jedovnicích desítky let a za jehož působení se z malé pobočky stala uznávaná škola s 
pevnou tradicí a výbornými výsledky, ale také více než šedesáti pedagogům, kteří za 
třicet let jedovnickou „zuškou“ prošli, aby předali své zkušenosti dalším generacím.
Dnešní Základní umělecká škola Jedovnice je moderní, dobře fungující vzdělávací insti-
tucí, která má dobrý zvuk nejen mezi rodiči, ale i mezi odbornou veřejností. Věřím, že 
tomu tak zůstane i v budoucnu.
Přeji škole do dalších let, aby měla nadané, pilné a vnímavé žáky, profesionálně zdatné, 
kreativní a zapálené učitele, příjemné a inspirující školní prostředí a štěstí na dobré lidi 
ve svém středu i okolí.

Mgr. Josef Škvařil, ředitel školy

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych z pohledu obce, kde základní umělecká škola sídlí, 
a nakonec i z pohledu svého, poblahopřál naší ZUŠ k jejímu význam-
nému výročí.
Je třeba si uvědomit, jak moudré bylo rozhodnutí  vedení obce všemož-
ně podpořit, ať už finančně nebo prostorami, záměr vytvořit z tehdejší 
pobočky blanenské LŠU samostatnou  uměleckou školu u nás v Jedo-
vnicích. Zřizovatelem základní umělecké školy je Jihomoravský kraj, ale škola svojí 
činností významně ovlivňuje kulturní život nejen v naší obci, ale i v širokém okolí.

Dříve LŠU – „Liduška“, dnes ZUŠ, vychovala za dobu svého působení již dvě generace, 
zejména hudebníků, ale také absolventů oborů tanečního a výtvarného.
Díky obětavé práci ředitelů a zvláště učitelů může Jedovnicím závidět nejedna větší 
obec či město, jak bohatý kulturní život a kolik hudebních těles, vytvořených právě  
z absolventů umělecké školy, u nás máme. 
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem těm, kteří se zasloužili o dobré jméno jedov-
nické ZUŠ, škole popřál hodně nadaných mladých umělců, Vám všem  učitelům trpělivost 
a nám všem přání dobré spolupráce do dalších let.

Ing. Jaroslav Šíbl, starosta městyse Jedovnice
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HISTORIE A SOUČASNOST ŠKOLY
 
Počátky uměleckého školství v Jedovnicích spadají do roku 1967, kdy byla na jedovnic-
ké základní škole otevřena pobočka tehdejší blanenské lidové školy umění. Jeden den  
v týdnu zde začal vyučovat hudbě pozdější dlouholetý ředitel ZUŠ, pan Jiří Gundacker, 
pět žáků. Počet přihlášených dětí vzrostl v roce 1971 na šestnáct, takže bylo otevřeno 
oddělení přípravné hudební výchovy. Od roku 1972, kdy pobočku navštěvovalo již dvacet 
pět žáků, se rozšířil i pedagogický sbor, a to o paní učitelku Boženu Drápalovou, která 
vyučovala hře na klavír, a o pana učitele Josefa Havelku, který učil hře na klarinet.  
V této době  došlo i k otevření tanečního oddělení pod vedením paní učitelky Věry 
Pokorové.
Mezníkem v dějinách umělecké školy v Jedovnicích bylo září roku 1979, kdy byla  
otevřena samostatná Lidová škola umění  Jedovnice, tehdy známá pod zkratkou LŠU. 
V této době navštěvovalo školu již 278 žáků v hudebním a tanečním oboru a vyučovalo 
zde osm učitelů. V souvislosti s přechodem školy na právní subjektivitu k 1. 1. 1993 se 
řady jejích zaměstnanců rozšířily také o administrativní pracovnici.
V současnosti jsou vyučovány v Základní umělecké škole Jedovnice tři umělecké obory: 
obor hudební, který aktuálně navštěvuje 351 žáků, obor taneční čítající 28 žákyň a od 
roku 1991 otevřený obor výtvarný s 25 žáky.
Vzhledem k velmi dobrým výsledkům školy a výraznému převisu poptávky po umělec-
kém vzdělávání se počátkem roku 2009 podařilo po dlouhotrvajících jednáních získat 
povolení MŠMT k navýšení celkové kapacity školy o 55 žáků. Toto rozšíření se dotkne 
výtvarného a tanečního oboru. Od školního roku 2009/2010 tak celkový počet žáků 
ZUŠ Jedovnice dosáhne čísla 459. Z tohoto počtu připadne 340 žáků na hudební a 119 
žáků  na výtvarný a taneční obor.

Současný pedagogický sbor
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V letošním školním roce působí na škole 29 pedagogických pracovníků. Dva z nich jsou  
zaměstnaní na základě dohody o pracovní činnosti, deset zaměstnanců má celý pracovní 
úvazek, ostatní mají úvazky částečné, takže celkový počet zaměstnanců přepočtený na 
plně zaměstnané činí 16,62. Z celkového počtu 26 pedagogů vyučuje hudbě a zpěvu, 
dvě učitelky učí žáky výtvarného oboru a jedna učitelka vede taneční oddělení. 
Od založení školy v roce 1979 až do roku 2006 stál v jejím čele pan Jiří Gundacker. 
V červenci 2006 jej ve funkci ředitele v souvislosti s odchodem do důchodu vystřídal 
bývalý žák školy a její dlouholetý učitel Mgr. Josef Škvařil.  

Zřizovatelem Základní umělecké školy Jedovnice je Jihomoravský kraj. Jejím kmeno-
vým působištěm je již od založení budova jedovnické základní školy. V průběhu let 
se však výuka rozšiřovala a postupně vznikaly pobočky v okolních obcích. Dnes má 
Základní umělecká škola Jedovnice stálé pobočky ve Křtinách, v Ostrově u Macochy,  
v Rudici, v Lipovci a v Ochozi u Brna. V průběhu třicetiletého působení se vyučovalo  
i ve Sloupě, Kotvrdovicích a Senetářově.
Významnou pomocí v práci školy bylo získání prostor v původní budově MŠ Jedovni-
ce. Díky vstřícnosti vedení městyse Jedovnice získala umělecká škola formou bezplat-
ného pronájmu do roku 2023 učebnu, jejíž rekonstrukcí vznikl komorní koncertní sál  
s vyhovujícím zázemím. Tato multifunkční učebna, sloužící především žákům hudební-
ho oboru, byla otevřena na počátku roku 2008 a brzy se stala nepostradatelnou součástí 
každodenního provozu.

Slavnostní koncert k otevření nového koncertního sálu provázel mluveným slovem  
prof. PhDr. Miloš Schnierer
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Nedostatek vhodných prostor byl také vážnou překážkou pro bezproblémovou činnost 
výtvarného oboru v Jedovnicích, a to již od jeho otevření v roce 1991. V roce 2007 se 
podařilo po dohodě s vedením ZŠ Jedovnice adaptovat nevyužívané prostory bývalých 
školních dílen na výtvarný ateliér s odpovídajícím vybavením (pracovní stoly, kera-
mická pec apod.). Navzdory některým překážkám, které jsou dány umístěním učebny  
v suterénu ZŠ, si mladí výtvarníci výuku bez „svého“ ateliéru již nedovedou představit. 
Žačky tanečního oboru zatím pro svoji činnost využívají tělocvičny základní a mateř-
ské školy. Získat pro jejich kvalitní výuku specializovanou a odpovídajícím způsobem 
vybavenou učebnu je výzvou do budoucna.
Školu však netvoří jen učitelé a vhodné prostory. Tím nejdůležitějším jsou přece žáci! 
Pojďme se podívat na jejich výuku v jednotlivých oborech podrobněji. 

Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch,  jako srdce.
   

Jiří Mahen

HUDEBNÍ OBOR

Je největším a zároveň nejdéle vyučovaným uměleckým oborem ZUŠ. Již od vzniku 
školy zaujala pevné místo v jeho činnosti souborová hra. Na jaře roku 1974 byl z žáků 
jedovnické pobočky lidové školy umění sestaven dětský dechový orchestr a v červnu 
téhož roku měl pod vedením kapelníka Jiřího Gundackera své první veřejné vystoupení. 
Zakládajícími členy dechovky byli: Emil Starý, Jaroslav Kubeš, Josef Šenkýř, Jaroslav 
Sotolář, Jaroslav Šíbl, Milan Keprt, Radek Fiala, Jaroslav Štych, Roman Sotolář, Miloš 
Šebela, Dušan Kupka, Vladimír Pokladník, Pavel Kala, Jiří Suchý, Ivan Janíček. 
Na podzim roku 1975 byly řady orchestru rozšířeny o další členy, a to: Vladimíra Rese, 
Petra Hořavu, Milana Sáňku, Zbyňka Vančuru, Milana Vintra, Michala Szlávika, Petra 
Pešičku, Petra Kadidla, Pavla Doležela. 

Dechový orchestr pod taktovkou Jiřího Gundackera v Boskovicích v roce 1982
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Mládežnická dechovka nesměla chybět na žádné společenské akci v Jedovnicích a okolí. 
Hrálo se na koncertech LŠU, na výchovných koncertech pro základní a mateřskou školu, 
na oslavách státních svátků a výročí, na schůzích, konferencích či setkáních občanů. 
Za účelem rozšíření obzoru mladých muzikantů se obměňoval i repertoár kapely, a to 
i na repertoár taneční. Klarinetisté vyměnili své nástroje za saxofony, baskřídlováci  
za pozouny, přidala se kytara, baskytara, klavír, bicí souprava a vznikl taneční orchestr 
pod vedením pana učitele Jaroslava Fuksy.
Oba soubory se zúčastnily řady přehlídek, festivalů a soutěží. Taneční orchestr se celkem 
čtyřikrát velmi dobře umístil v ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ, dechový soubor 
se pravidelně probojoval do krajského kola. Mladým muzikantům se podařilo podívat 
se i do zahraničí.
V současnosti můžeme taneční a dechový orchestr školy pod vedením Mgr. Josefa 
Škvařila slyšet nejen na koncertech ZUŠ, ale i na výchovných vystoupeních pro ostatní 
školy, promenádních koncertech, na setkáních  společenských organizací či na výjezd-
ních vystoupeních nejen v rámci okresu. 

Promenádní koncert tanečního orchestru ve Vyškově v červnu 2008

Nejmladší hráči získávají první zkušenosti s orchestrální souhrou v přípravném decho-
vém souboru pod vedením pana učitele Josefa Formánka, bývalého žáka školy a dnes 
studenta posledního ročníku brněnské konzervatoře.
Mnozí členové orchestrů, kteří ukončili svá studia na základní umělecké škole, pokra-
čují i nadále v „muzicírování“. V roce 1980 vznikl dechový soubor Olšověnka, který je 
dodnes nedílnou součástí kulturního života v Jedovnicích  a desáté výročí své existence 
nedávno oslavila také dechová hudba Bivojanka. 
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V roce 1980 byl v ZUŠ Jedovnice založen pěvecký sbor, který od jeho počátku vede 
paní učitelka Magdalena Javorská. Za 30 let prošla sborem spousta malých i větších 
zpěváčků, kteří svým zpěvem potěšili nejednoho jedovnického občana. Můžeme je sly-
šet na jarních koncertech s voničkou lidových písní, s kytičkou písniček pro maminky, 
s něžnými ukolébavkami při vítání občánků, s vtipnými písničkami na výchovných 
koncertech ZUŠ nebo s koledami u vánočního stromečku. Často také vystupují s žen-
ským pěveckým sborem Píseň, do jehož řad postoupila řada starších dívek. Dětský 
zpěv nechybí ani při různých společenských a reprezentativních akcích v Jedovnicích.  
Na svém kontě má dětský sbor též zpívání s Komorním orchestrem města Blanska, 
společné vystoupení s Bárou Basikovou v Brně či koncertní vystupování v partnerském 
městě Aschheimu. Dětský pěvecký sbor též spolupracoval se skladateli Zdeňkem Zou-
harem a Jiřím Laburdou, jejichž písně ve svém repertoáru děti s oblibou zpívají. 

Dětský pěvecký sbor pravidelně vystupuje na  koncertech školy 

Základy hudebně rytmického cítění a pěveckých návyků získávají děti již v mateřské 
škole, kde pod vedením paní učitelky Javorské řadu let pracuje oddělení přípravné 
hudební výchovy. I tito nejmenší zpěváčci pravidelně účinkují na koncertech ZUŠ.
Zpěv se však v jedovnické umělecké škole nevyučuje pouze sborovou formou. Na vysoké 
úrovni je také výuka sólového zpěvu, o čemž svědčí řada úspěchů v soutěžích a úcty-
hodná řada veřejných vystoupení žáků. Samostatné pěvecké oddělení vzniklo ve škole 
v roce 1993 s nástupem paní učitelky Hany Korčákové. V průběhu let se podařilo vybu-
dovat silnou pěveckou základnu a trvale dosahovat velmi dobrých výsledků. Každé tři 
roky se žáci pravidelně zúčastňují pěveckých soutěží v sólovém a komorním zpěvu.  
V okresních i krajských kolech naši žáci obsazují první místa a ti nejlepší postupují do 
celostátních kol.
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Nejlepší sólisté se úspěšně prosazují také v komorním zpěvu. Vazba soprán, alt, tenor, 
bas umožňuje hlouběji pronikat do krásy pěveckého umění. Spojením těchto mužských 
a ženských hlasů vzniklo v roce 2001 pěvecké kvarteto JAKO.

JIŘÍ  ANNA  KAROLÍNA  ONDŘEJ
ŠPERKA - bas  ŠÍBLOVÁ - alt  SMEJKALOVÁ - soprán  JAVORSKÝ – tenor

Kvarteto absolvovalo mnoho koncertů doma  
i v zahraničí (Itálie, Německo), také sklidilo řadu 
úspěchů na soutěžích a přehlídkách. V letech 
2003, 2006 a 2009 to byly soutěže ZUŠ a v roce 
2006 první místo v okresním kole Dětské porty. 
Toto pěvecké kvarteto nahrálo také CD s názvem 
Good news. Repertoár souboru tvoří písně lidové, 
renesanční, duchovní, spirituály, moderní hudba 
a vánoční tradicionály. Pěvecké kvarteto JAKO 
vystupuje na většině akcí školy a spolupracuje 
také s tanečním orchestrem ZUŠ. Mnoho dalších informací o tomto zajímavém souboru 
lze nalézt na: www.jakoquartet.cz.
Vedle pěveckého kvarteta bylo ze sourozenců Markových (Jitky, Jany a Jiřího) v roce 
2003 vytvořeno pěvecké trio (soprán, alt a baryton). Od roku 2006 již zpívá pouze duo 
Jitka (provdaná Matušková) a Jiří.
Jedním z nejmladších vokálních souborů je dívčí trio Three roses (Tři růže) ve složení 
Marie Němcová, Barbora a Eva Šenkovy. Vzniklo v roce 2007 a hned v témže roce 
získalo první místo v okresním kole Dětské porty.  

Dívčí trio Tři růže při soutěžním vystoupení ve školním kole pěvecké soutěže ZUŠ

9



Almanach ZUŠ Jedovnice 2009  

Kromě výše uvedených vokálních těles v rámci pěveckého oddělení působilo mnoho 
pěveckých duet, které za sebou mají řadu úspěchů v soutěžích. Mezi výrazné sólisty 
školy patří také zpěvák Jiří Daniel, který úspěšně absolvoval konkurz do Městského 
divadla Brno a nyní zpívá v nově uváděném muzikálu Bídníci. 
Pro spoustu žáků se zpěv stal celoživotním koníčkem, kterému se věnují i po skončení 
studia na ZUŠ. Více než patnáct děvčat prošlo Ženským pěveckým sborem Píseň, další 
žáci zpívají v různých hudebních skupinách (Prorock, Bivojanka) a ti nejlepší se zpěvu 
věnují profesionálně při studiu na uměleckých školách. 

Dlouholetou tradici má v jedovnické umělecké škole také výuka hry na smyčcové nástroje. 
Školní smyčcový soubor založil již v roce 1981 pan učitel Milan Javorský a tvořilo jej  
pět žáků. V průběhu let byl soubor doplňován dalšími hráči, takže v roce 1988 měl již 
15 členů. Soubor se celkem dvakrát zúčastnil krajského kola soutěže základních umě-
leckých škol.
V roce 1994 byl z části členů smyčcového orchestru založen komorní orchestr MUSICA 
NOVA pod vedením pana učitele Jaroslava Martináska. Soubor každoročně absolvuje 
asi deset veřejných vystoupení a koncertů nejen v regionu Blanenska, ale po celé repub-
lice. Zajímavé koncerty se uskutečnily například v jeskyních Moravského krasu, ve 
Žďáru n. S., Rajhradě, Brně, Třinci, Staré Boleslavi, Milevsku, v památníku Mohyla 
míru atd.
V repertoáru souboru se ponejvíce objevují drobná díla českých a světových autorů. 
Dosud nejnáročnější skladbou je oratorium J. Haydna - Sedm slov Vykupitelových  
a cembalový koncert J. A. Bendy -  Concerto Sol minore.
Soubor příležitostně spolupracuje se smíšeným pěveckým sborem Rastislav, se kterým 
v roce 1996 natáčel pro Českou televizi skladbu K. Steckera - Koleda.

Komorní orchestr MUSICA NOVA
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Kromě již zmíněných hudebních těles existovaly a existují na škole další žákovské soubo-
ry. V současnosti mezi ně patří například přípravný smyčcový soubor, kytarový soubor na 
pobočce v Ostrově u Macochy, pěvecké sbory a smíšené soubory na pobočkách v Ochozi 
u Brna, Rudici, Ostrově, Křtinách či Lipovci. 
Většina žáků hudebního oddělení také hraje v rámci učebních osnov v menších komor-
ních tělesech, jako jsou dua, tria, kvarteta…
 
Nejpočetnější skupinu žáků hudebního oboru tvoří mladí klavíristé. Hře na klavír se 
v Jedovnicích vyučuje již od roku 1972. Během své existence škola vychovala stovky 
mladých klavíristů, z nichž se dnes mnozí věnují klavírní hře profesionálně a řada z nich 
předává své zkušenosti novým generacím. Paní učitelka Radka Šperková, bývalá žákyně 
školy, absolventka brněnské konzervatoře a JAMU, je jednou z nich. Pod jejím vedením 
byl v roce 2007 spuštěn projekt specializovaného přípravného  klavírního oddělení. 
V této klavírní „přípravce“ se děti již od předškolního věku, pomocí kombinace řady 
metodických postupů, systematicky seznamují s hrou na klavír. Moderní klavírní peda-
gogika naštěstí nestanovuje požadavek výchovy dětí se „zázračně rychlými prsty“, 
nýbrž se snaží vychovávat hudebníky, kteří správně cítí, co hrají, rozumí tomu, co hrají 
a hra na dané úrovni jim neklade žádné překážky. K rozvíjení těchto předpokladů se 
ukazuje jako nejvhodnější právě předškolní věk dítěte. Bezprostřednost a hravost jsou 
nepostradatelnou součástí výuky. Děti se učí základním klavírním dovednostem tak, aby 
je v budoucnosti nečekala za nástrojem nepříjemná překvapení. Nenásilně se seznamují 

Třídní besídka malých klavíristů
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s  hudební teorií, aby pro ně svět hudby, především ten zapsaný v notách, nebyl cizí. 
Smyslem práce je vychovat co nejvíce spokojených žáků za klavírem a snad také to, aby 
nás v budoucnu nejen potěšili krásným provedením skladeb na koncertech a besídkách, 
ale aby se hudba stala neodmyslitelnou součástí jejich života.
Vzdělávání dětí předškolního věku klade vysoké nároky nejen na učitele, ale také na 
rodiče, bez jejichž elánu a trpělivosti by výuka těchto nejmenších žáků byla jen obtížně 
realizovatelná. Patří jim za to velké poděkování. 

Jedním z nejmladších předmětů hudebního oboru v ZUŠ Jedovnice je výuka hry na 
klasické varhany, která probíhá v komorním sále ZUŠ na dvoumanuálovém digitálním 
nástroji. Hře na varhany se zpravidla věnují žáci starší, kteří již zvládli I. stupeň klavírní 
hry. Pracujeme však i s dětmi mladšími. 
V letošním školním roce navštěvuje hru na varhany 6 žáků, pod pedagogickým vedením 
paní učitelky Magdaleny Javorské a paní učitelky Mgr. Márie Frkalové. Některé již 
můžeme slyšet za „královským“ nástrojem při doprovodu bohoslužeb v jedovnickém 
kostele, ale i v okolních obcích -  Senetářově, Lipovci, Kotvrdovicích, Křtinách a Ochozi. 
Varhany stále častěji zaznívají také při koncertech duchovní hudby.
Naše poměrně mladé varhanní oddělení získalo pro jedovnickou ZUŠ také první „trofej“ 
z celostátní soutěže „ORGANUM REGIUM 2008“ v Pardubicích. Žák Jakub Vančura 
zde pod vedením paní učitelky Magdaleny Javorské získal velmi pěkné IV. místo v kon-
kurenci 17 žáků z celé republiky!
Doufejme, že velebnost, krása, majestátnost a jedinečnost tohoto vskutku „královského 
nástroje“ přivábí nadšené mladé umělce, aby svým snažením a svou pílí přispěli k ucho-
vání tradice varhanní hudby.

Jsou malíři, kteří dělají ze slunce žlutou skvrnu, ale jsou jiní, 
kteří díky svému umění a moudrosti dělají ze žluté barvy slunce.

Pablo Picasso

VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarný obor v ZUŠ Jedovnice zahájil svoji činnost v roce 1991. Prvními učitelka-
mi byly Ing. Dana Münsterová a Věra Kovářová. V současnosti pracuje v Jedovnicích, 
pod vedením Mgr. Jitky Vávrové a na pobočce v Lipovci, kde učí Mgr. Soňa Plchová. 
V minulých letech fungovaly také pobočky  
v Rudici a Kotvrdovicích.
Žáci jsou s výtvarnými technikami seznamováni 
prostřednictvím každoročně se měnících témat 
a námětů, které jsou součástí dlouhodobých 
projektů. 
V poslední době došlo k pozitivnímu posunu 
v oblasti prostor a vybavení. Mladí výtvarníci 
pracují ve specializovaných učebnách a k dis-
pozici mají i dvě keramické pece. Právě práce 
s hlínou patří u mnohých žáků k nejoblíbeněj- Keramická pec s výrobky žáků
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ším aktivitám. Výuka  dále zahrnuje kresbu, 
malbu, základy grafiky, práci s přírodninami, 
kovy, drátem, sklem, textilem, žáci zkouší také 
land art a body art a vše umocňují prožitkem  
v akční tvorbě, čímž nenásilně poodhalují rouš-
ku historie jednotlivých kultur a civilizací… 
Poznávají také svět současného moderního 
výtvarného umění. 
Čas od času podnikají společné výpravy do gale-
rií či muzeí, které je inspirují k další tvorbě.
Každoročně se také účastní celé řady výtvar-
ných akcí a soutěží, ať už jsou to celostátní 
přehlídky ZUŠ, kde byly práce jedovnických 
výtvarníků pozitivně hodnoceny a postoupily 
do celostátního kola, nebo tématicky zaměřené 
soutěže, kde se naši žáci také dobře umísťují. 
A proto doufáme, že našim svěřencům vydrží 
jejich touha tvořit a i nadále nás budou pře-
kvapovat svými neotřelými nápady a nikde 
nekončícím světem dětské fantazie . . . 

Návštěva výstavy Street Art v Moravské galerii

K největším zážitkům mladých výtvar-
níků patřilo pozvání úspěšných tvůrců 
na slavnostní vyhlášení výsledků sou-
těže „Bude mít Země bílou čepici?“ do 
Prahy na Ministerstvo zahraničí ČR  
v červnu 2007
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Tanec je skrytý jazyk duše.
Graham Martha

TANEČNÍ OBOR

Je nedílnou součástí Základní umělecké školy Jedovnice  již od jejího založení. Počátky 
vzniku tanečního oddělení spadají do roku 1972, kdy byla zahájena taneční výuka pod 
vedením paní učitelky Věry Pokorové. Velký rozmach zaznamenalo taneční oddělení  
ve druhé polovině osmdesátých let pod vedením paní učitelky Ivy Králové. 

Jedovnické mažoretky v polovině osmdesátých let

Ta stála v čele tanečního oboru do roku 1994. Po jejím odchodu na mateřskou dovo-
lenou ji zastupovaly paní učitelky Jiřina Sopouchová a Kateřina Prudíková. Společ-
nými silami vychovaly čtyři desítky absolventek. Po krátkém působení učitelek Jiřiny 
Sopouchové, Jany Petrželové a Vlasty Kovaříkové bylo taneční oddělení v Jedovnicích 
zrušeno a přesunulo se na pobočku v Ochozi u Brna pod vedením paní učitelky Zdeňky 
Mizerové, která navázala na sedmileté působení své předchůdkyně Pavly Dvořákové.
Výuka tance se do Jedovnic vrátila ve školním roce 2006/2007 opět pod vedením paní 
učitelky Ivy Králové. 
V dnešní uspěchané době učí taneční obor správnému držení těla, vede k přirozenému 
kultivovanému pohybu, k pochopení jeho zákonitostí, které nezískáme sezením u počí-
tače. Rozvíjí ovšem nejen pohybové, ale i hudební, prostorové a sociální cítění. Úkolem 
přípravné taneční výchovy je kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových 
her a hravých cvičení a ověřit jejich předpoklady pro zvládnutí dalších stupňů výuky. 
Na I. stupni základního studia, které je sedmileté, absolvují žáci nejdříve taneční prů-
pravu, dále pak současný tanec včetně improvizace a základů akrobacie, lidový tanec, 
kde se učí zvládnout základní kroky lidových tanců českých, moravských, slovenských 
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               Kdo med ráno s čajem pije, 

                Navíc k tomu lžíce medu 
nestoná a dlouho žije! 

z muže dělá neposedu! 
 

Proto lidé neváhejte, 

 
ke včelařům pospíchejte! 

Prodej medu ze dvora, 
je pro Vás teď výhoda! 

Kvalita je výborná, 
cena k tomu úměrná!! 


