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Na obálce: stará Riviéra

Kresba Jitky Vávrové zachycuje starou Riviéru na pravém břehu Olšovce. Připomeňme si stručně 
(nejen) její osud. Od ledna 1934 začal psát první obecní kroniku učitel František Meluzín. V rámci 
úvodního zápisu rekapituloval i předešlé události. Mimo jiné zaznamenal:

 Okrašlovací spolek: Velkou a zdárnou práci ve prospěch propagace Jedovnic jako místa výletního 
a letoviska učinil Okrašlovací spolek pro Jedovnice a okolí, založený v roce 1926 (viz příloha). Jeho 

přičiněním upraveno vhodné koupaliště (je-
dovnická „Riviéra“), postavena u rybníka 
prodejna, později, s podporou Zámeckého 
pivovaru v Rájci, velká dřevěná veranda. 
Na louce pode dvorem zřízeno tenisové hřiš-
tě. Okrašlovací spolek staral se o propagaci 
Jedovnic i tiskem a diapozitivy v brněnských 
kinech. Tyršův tábor: V roce 1931 pronaja-
la obec Jedovnice sokolské župě Krále Jiřího 
část sadu u rybníka za roční nájemné 250 
Kč na dobu 25 let. Sokolská župa zřídila na 
tomto místě prázdninovou osadu pro sokol-
ské děti; osada nazvána Tyršův tábor. Tento 
podnik nemálo přispívá ke zvýšení návštěvy 
Jedovnic.

Příloha avizovaná Fr. Meluzínem se bohužel nedochovala. Na sklonku své existence byla Riviéra 
majetkem družstva Jednota. O jejím konci čteme zápis kronikáře Aloise Roudného z roku 1978:

Likvidace staré restaurace Riviéra: Na podzim byla postupně odstraněna dřevěná stavba staré restau-
race na Riviéře. Svému účelu sloužila vždy v sezóně od r. 1933. Zásluhu na jejím postavení měl tehdy 
Okrašlovací spolek, který se v této době staral o rozvoj cestovního ruchu a propagaci našeho rybníka. 
Byla tehdy zřízena nová cesta na Riviéru, pod skalou bylo vybudováno parkoviště, postaveny dřevěné 
kabiny a zmíněná restaurace. Byla to stavba dřevěná, se zděnou kuchyní, o rozměrech asi 15x7 metrů. 
Svým vzhledem se už ani do tohoto prostoru nehodila. Dnes ji nahradila nová, moderní restaurace 
Riviéra s bufetem ve spodní části, kterou doplňuje stavba nové ubytovny. 

Stavba ubytovacího zařízení: Po postavení nové restaurace u rybníka se projevila potřeba, aby vedle 
moderní restaurace byly zde možnosti i ubytování a noclehu. Proto Místní národní výbor Jedovnice 
připravoval stavbu zařízení, které by pro tento účel sloužilo. Místo pro stavbu bylo vytyčeno vedle nové 
restaurace. 
  
      Josef Plch

Obsah tohoto čísla

Informace z rady a zastupitelstva  ............... str. 3
Další důležité informace pro občany  ........  str. 7 
Z policejních záznamů  ................................  str. 9
Společenská kronika  ..................................  str. 14
Co se děje v mateřské škole  ......................  str. 15
Z lavic základní školy  ................................  str. 16
Novinky a zajímavosti ze ZUŠ  .................  str. 18
Děti a mládež  .............................................  str. 20

Sportovní zprávy  ........................................  str. 21
Zprávy z kultury  ........................................  str. 22
Historie  .......................................................  str. 23
Duchovní sloupek ......................................  str. 25
Napsali jste nám  .........................................  str. 27
Pozvánky  .....................................................  str. 29
Program kina  .............................................  str. 30
Reklamy – inzerce  .....................................  str. 32



3

Usnesení ze schůze Rady městyse 

Jedovnice č. 15 ze dne 23. 5. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí: 
Rada městyse schvaluje
•   výsledek hospodaření společnosti 

Olšovec s. r. o. Jedovnice za rok 2010 dle před-
loženého návrhu

•   zrušení přípojky kabel. TV, žadatelka 
J. Doleželová, Jedovnice

•   výpůjčku kulturního domu na „Mírový po-
chod hnutí Haré Krišna“ ve dnech 25.-27. 7. 
2011 dle předloženého návrhu a doplnění

•   výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 
O pořádání veřejných produkcí – prodloužení 
akce 25. 06. 2011 do 02 hodin, žadatel AMK 
MACOCHA VW BROUK CLUB BLANSKO

•   Mandátní smlouvu mezi městysem Jedovnice 
a Občanským sdružením Podané ruce Brno, 
na monitoring a analýzu potřeb v oblasti 
terénní práce s cílovou skupinou dětmi a mlá-
deží, dle předloženého návrhu

•   Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby, 
žadatelka D. Kousalíková, Jedovnice, dle před-
loženého návrhu

•   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí pečova-
telské služby, žadatelka N. Ailerová, Jedovnice, 
dle předloženého návrhu

•   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí pečova-
telské služby, žadatelka M. Lošťáková, Jedov-
nice, dle předloženého návrhu

•   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí pečo-
vatelské služby, žadatelka M. Gottvaldová, 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

•   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí pečova-
telské služby, žadatelka D. Němcová, Jedovni-
ce, dle předloženého návrhu

•   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí pečova-
telské služby, žadatelka A. Trávníčková, Jedov-
nice, dle předloženého návrhu

•   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí pečova-
telské služby, žadatelé J. a B. Petrovi, Jedovni-
ce, dle předloženého návrhu

•   rozpočtové opatření č. 3/2011 dle předložené-
ho návrhu

Rada městyse bere na vědomí
•   poděkování Českého statistického úřadu 

všem, kteří se podíleli na zajištění sčítání lidu, 
domů a bytů 2011

Rada městyse rozhodla 
•   přidělit zakázku Stavební úpravy sociálních 

zařízení na úřadě městyse fi rmě Prostějovská 
stavební společnost, Prostas, s. r. o., Prostějov, 
která nejlépe vyhověla požadovaným zámě-
rům městyse

Rada městyse podporuje
•   zachování dopravní obslužnosti v JMK na 

stávající úrovni a její fi nancování formou 
účelové dotace krajům ve smyslu Memoranda 
o zajištění stabilního fi nancování dopravní 
obslužnosti podepsaného v roce 2009 a plat-
ného do roku 2019

Rada městyse souhlasí
•   se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky, 

žadatel P. Doležel, Jedovnice, dle předložené-
ho návrhu

•   se stavbou bazénu, žadatelka L. Zukalová, 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

•   se stavbou přístřešku pro osobní auto, žadatelé 
J. a S. Navrkalovi, Jedovnice, dle předloženého 
návrhu a doplnění

•   se stavbou kanalizační přípojky, žadatel M. 
Dvořák, Jedovnice, dle předloženého návrhu

•   s přístavbou chaty č. e. 218, žadatelka J. Pesla-
rová, Blansko, dle předloženého návrhu

•   s výměnou střešní krytiny na chatě č. e. 287, 
žadatelka J. Vrtěnová, Blansko, dle předlože-
ného návrhu

Usnesení ze schůze Rady městyse 

Jedovnice č. 16 ze dne 15. 6. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
•   výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 

O pořádání veřejných produkcí – prodloužení 
tanečních zábav ve dnech 08. 07., 29. 07., 19. 
08. 2011 do 02 hodin, žadatel L. Kocman, 
Jedovnice

•   výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 
O pořádání veřejných produkcí – prodloužení 
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termínu ukončení soukromé akce dne 17. 06. 
2011 do 02 hodin, žadatel ABRAS Blansko

•   výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 
O pořádání veřejných produkcí – prodloužení 
termínu ukončení soukromé akce dne 18. 06. 
2011 do 24 hodin, žadatel Renault Club ČR

•   Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby, 
žadatel J. a K. Kleinbauerovi, Jedovnice, dle 
předloženého návrhu

•   odměnu ředitelce MŠ Jedovnice J. Kučerové 
dle předloženého návrhu

•   odměnu řediteli ZŠ Jedovnice Mgr. M. Souč-
kovi dle předloženého návrhu

Rada městyse bere na vědomí
•   vyjádření MěÚ/OŽP Blansko ke konání LDT 

PETROV Brno ve dnech 01. 07. – 09. 08. 2011
•   vyjádření MěÚ/OŽP Blansko ke konání LDT 

(Musilová) ve dnech 01. 07. – 01. 08. 2011
•   oznámení MMR Praha o registraci akce Zá-

kladní škola Jedovnice – plocha pro volnoča-
sové aktivity

•   poděkování Diakonie Broumov za pořádání 
sbírek textilního materiálu a poděkování obča-
nům, kteří ochotně poskytli materiální pomoc

•   zápis z jednání komise pro kulturu, vzdělává-
ní, sport a volný čas ze dne 30. 05. 2011

•   zápis z jednání stavební komise ze dne 25. 05. 
2011

•   zápis z jednání komise životního prostředí ze 
dne 14. 06. 2011

Rada městyse souhlasí
•   se stavbou přístřešku u chaty č. e. 216, žadatel 

J. Malý, Jedovnice, dle předloženého návrhu
•   s novým optickým propojením mezi bytovými 

domy č. p. 502 a 636 v ulici Na Kopci dle trasy 
stanovené SÚO, žadatel INTAR a. s. Brno

•   se zřízením zpevněného sjezdu a nájezdu, 
žadatel P. Zouhar, Kotvrdovice, dle předlože-
ného návrhu

•   se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky 
pro chatu č. e. 179, žadatel J. Kovařík, Blansko, 
dle předloženého návrhu

•   se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky 
pro chatu č. e. 419, žadatelé Z. a S. Šmahelovi, 
Adamov, dle předloženého návrhu

•   s odběrem pitné vody a s odvozem a likvidací 
odpadu LDT PETROV Brno dle předloženého 
návrhu

•   s vyřazením majetku dle předloženého sezna-
mu, žadatel Základní škola Jedovnice

•   s konáním sportovní akce na rybníku Olšovec 
a v areálu loděnice ve dnech 25. 06. – 26. 06. 
2011, žadatel MS VZS ČČK Blansko, dle před-
loženého návrhu

Rada městyse nesouhlasí
•   s provedením stavebních úprav domu č. p. 

231, žadatel A. Horáček, Blansko
•   s fi nanční podporou na uspořádání cyklotu-

ristického závodu, žadatel KOB Start Blansko
•   s pronájmem bytu na Zahradní 699 I. Pucákové
Rada městyse ruší
•   výjimku snížení nájmu o 200 Kč měsíčně 

v bytě na DPS Jedovnice postiženém častým 
nadměrným zatékáním, který byl již opraven, 
s účinností od 01. 07. 2011 pro J. Poláčkovou, 
Jedovnice

Usnesení ze schůze Rady městyse 

Jedovnice č. 17 ze dne 28. 6. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
•   příspěvek na materiál (vodovodní a kana-

lizační trubky) na vybudování prodloužení 
vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě 
Legionářská – chaty, žadatelé J. Blaha, Jedov-
nice, L. Pernica, Blansko, Z. Jančík, Blansko, J. 
a J. Hlouškovi, Jedovnice, M. Černý, Blansko

•   Smlouvu o poskytování pečovatelské služby, 
žadatelka D. Nejezchlebová, Jedovnice, dle 
předloženého návrhu

•   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování pe-
čovatelské služby, žadatelka M. Ošlejšková, 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

•   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování pečo-
vatelské služby, žadatelka J. Kuncová, Jedovni-
ce, dle předloženého návrhu

•   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování pečo-
vatelské služby, žadatelka B. Němcová, Jedov-
nice, dle předloženého návrhu

•   Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování pečo-
vatelské služby, žadatelka D. Němcová, Jedov-
nice, dle předloženého návrhu

•   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování pečo-
vatelské služby, žadatelka J. Plisková, Jedovni-
ce, dle předloženého návrhu
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•   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování pe-
čovatelské služby, žadatelka H. Skotáková, 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

•   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování pečo-
vatelské služby, žadatelka M. Šenková, Jedov-
nice, dle předloženého návrhu

•   Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování pe-
čovatelské služby, žadatelka A. Trávníčková, 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

•   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování pečo-
vatelské služby, žadatel O. Zlatkovský, Jedov-
nice, dle předloženého návrhu

•   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování pečo-
vatelské služby, žadatelka J. Zouharová, Jedov-
nice, dle předloženého návrhu

•   výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 
O pořádání veřejných produkcí – soukromá 
akce dne 22. 07. 2011 do 02 hodin, žadatelka 
V. Pešičková, Jedovnice

Rada městyse bere na vědomí
•   informaci o průběhu oslav 760. výročí 1. pí-

semné zmínky o Jedovnicích a 135. výročí zalo-
žení JSDH předloženou J. Šíblem a J. Plchem

Rada městyse souhlasí
•   se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky 

pro chatu č. e. 38, žadatel Ing. A.Svitavský, 
Brno, dle předloženého návrhu

•   se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky 
pro chatu č. e. 420, žadatelé J. a B. Nezvalovi, 
Rájec-Jestřebí, dle předloženého návrhu

•   s obnovou energetického vedení (výměna 
stávajících venkovních vedení a podpěrných 
bodů v trase Křtiny – Jedovnice), žadatel 
ELING CZ s. r. o., Brno, dle předloženého 
návrhu

•   se stavbou plynovodní přípojky, žadatel P. 
Odehnal, Blansko, dle předloženého návrhu

•   s vybudováním přístupového chodníku na 
parcele č. 1043/1, žadatelé M. a J. Holubovi, 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

•   s vybudováním prodloužení vodovodního 
a kanalizačního řadu v lokalitě Legionářská 
chaty, žadatelé J. Blaha, Jedovnice, L. Pernica, 
Blansko, Z. Jančík, Blansko, J. a J. Hlouškovi, 
Jedovnice, M. Černý, Blansko

•   s použitím znaku městyse Jedovnice na klubo-
vé známky Občanského sdružení Fiat Multip-
la klubu ČR Brno

Rada vyslovuje
•   poděkování všem, kteří se podíleli na přípra-

vách a průběhu oslav, jmenovitě pak Jednotce 
sboru dobrovolných hasičů, J. Plchovi, J. 
Roudnému, B. Ševčíkové a Pionýrské skupině

Usnesení č. 9 ze zasedání Zastupitelstva 

městyse Jedovnice ze dne 13. 6. 2011 

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
  1.  schvaluje zapisovatelku paní Marii Gabrielo-

vou, tajemnici ÚM
  2.  schvaluje ověřovatele zápisu Danielu Starou, 

Jaroslava Zelinku
  3.  schvaluje program zasedání dle předložené-

ho a doplněného návrhu
  4.  schvaluje zprávu starosty městyse o kontrole 

úkolů ze zasedání zastupitelstva městyse 
konaného dne 13. 04. 2011 

  5.  schvaluje bez výhrad (dle zjištění, uvedených 
ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospo-
daření městyse Jedovnice provedeného Kraj-
ským úřadem JmK ve dnech 21.-22. února 
2011), Závěrečný účet městyse za rok 2010, 
Výsledek hospodaření městyse za rok 2010, 
včetně fi nančního vypořádání roku 2010 
vůči státnímu rozpočtu, Výsledky inventari-
zace městyse za rok 2010 a Zprávu o výsled-
ku přezkoumání hospodaření městyse Je-
dovnice za rok 2010, předloženou Krajským 
úřadem JmK ze dne 21.– 22. února 2011

  6.  bere na vědomí předloženou zprávu o vý-
sledku hospodaření společnosti Olšovec s. r. 
o. Jedovnice za rok 2010

  7.  vyslovuje poděkování jednatelům a zaměst-
nancům společnosti Olšovce s. r. o. Jedovni-
ce za odvedenou práci ve prospěch společ-
nosti za uplynulé období

  8.  schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011 dle 
předloženého návrhu

  9.  schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011 dle 
předloženého návrhu

10.  schvaluje přijetí účelové dotace na akci Olšo-
vec 11 ve výši 35.000 Kč

11.  schvaluje doplnění Zadání územního plánu 
schváleného zastupitelstvem městyse 14. 06. 
2010 o požadavek vytvoření parkovací plo-
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chy na části pozemku 1043/1 v k. ú. Jedovni-
ce v lokalitě Záměstí

12.  schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
dokumentaci návrhu územního plánu mezi 
městysem Jedovnice a fi rmou ATELIER 
URBI spol. r. o., Urbanisticko-architekto-
nická projekční kancelář, Brno, dle předlo-
ženého návrhu. Pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

13.  schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
městyse Jedovnice č. 3/2011 O zákazu po-
žívání alkoholických nápojů, omamných 
a psychotropních látek a jedů na veřejném 
prostranství dle předloženého návrhu 
a pověřuje starostu a místostarostu jejím 
podpisem 

14.  schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
městyse Jedovnice č. 4/2011 K zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku na 
veřejných prostranstvích, kterou se reguluje 
užívání zábavní pyrotechniky dle předlože-
ného návrhu a pověřuje starostu a místosta-
rostu jejím podpisem

15.  schvaluje prodej pozemku p. č. 992 
zapsaného na LV č. 1 pro k. ú. a obec 
Jedovnice o výměře 524 m2– zastavěná 
plocha a nádvoří kupujícím: Z. a A. Ba-
rákovi, Jedovnice, S. a E. Černohlávkovi, 
Jedovnice, J. a A. Jachanovi, Jedovnice, 
M. Keprtová, Jedovnice, G. Klusáková, 
Vyškov, A. Kocmanová, Jedovnice, J. a Z. 
Kovaříkovi, Jedovnice, J. a M. Královi, 
Jedovnice, Z. a A. Královi, Jedovnice, N. 
Lakotová, Jedovnice, A. a M. Musilovi, 
Jedovnice, P. a E. Opletalovi, Jedovnice, P. 
a J. Pernicovi, Jedovnice, P. a L. Pešičkovi, 
Jedovnice, J. a M. Poláčkovi, Jedovnice, 
J. a J. Pořízkovi, Jedovnice, E. Srnec, Je-
dovnice, B. Šebelová, Jedovnice, L. a H. 
Ševčíkovi, Jedovnice, J. a A. Vymazalovi, 
Jedovnice, a pověřuje starostu městyse 
podpisem kupních smluv

16.  schvaluje kupní smlouvu na prodej spo-
luvlastnického podílu na pozemku p. č. 992 
zapsaného na LV č. 1 pro k. ú. a obec Jedov-
nice kupujícímu F. Kocmanovi, Jedovnice, 
a pověřuje starostu městyse podpisem kupní 
smlouvy

17.  schvaluje prodej pozemku p. č. 984 zapsa-
ného na LV č. 1 pro k. ú. a obec Jedovni-
ce o výměře 429 m2 – zastavěná plocha 
a nádvoří kupujícím: J. Burian, Jedovnice, 
J. Cihlářová, Jedovnice, J. a V. Daňkovi, 
Jedovnice, S. Doležal, Jedovnice, J. a D. 
Dvořákovi, Jedovnice, M. a B. Formánkovi, 
Jedovnice, A. Ježek, Jedovnice, Macocha, 
stavební bytové družstvo, Blansko, M. a D. 
Nejezchlebovi, Jedovnice, L. a M. Paláto-
vi, Jedovnice, J. a H. Pernicovi, Jedovnice, 
J. a M. Pupákovi, Jedovnice, K. a J. Skáce-
lovi, Jedovnice, E. a D. Staří, Jedovnice, L. 
Šenkýř, Jedovnice, J. a B. Ševčíkovi, Jedov-
nice, Z. a M. Ševčíkovi, Jedovnice, S. Širo-
ká, Ochoz u Brna, I. Zemánek, Jedovnice, 
Z. Zemánek, st., Jedovnice, Z. Zemánek, 
ml., Jedovnice, a pověřuje starostu městyse 
podpisem kupních smluv

18.  schvaluje Kupní smlouvu mezi městysem Je-
dovnice a JMP Net, s. r. o., Brno, na prodej 
plynárenského zařízení dle předloženého ná-
vrhu a pověřuje starostu městyse podpisem 
kupní smlouvy

19.  schvaluje Smlouvu o dílo na Stavební úpravy 
sociálních zařízení na úřadě městyse s fi rmou 
Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, 
Prostějov, dle předloženého návrhu a pověřu-
je starostu jejím podpisem 

20.  schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 
č. SML – Z – M – 10 – 027 s Regionál-
ní poradenskou agenturou, s. r. o., Brno, 
a pověřuje starostu městyse podpisem 
Dodatku č.1 

21.  schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 
464 od vlastníka Česká republika – Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých, Praha, ve prospěch městyse Jedov-
nice a pověřuje starostu městyse podpisem 
smlouvy

 Ing. Jaroslav Šíbl – starosta městyse
Ing. Josef Plch – místostarosta městyse
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Důležité informace pro občany

Veřejné projednání Konceptu územního plánu Jedovnice

se uskuteční ve středu 3. 8. 2011 v 17 h v kinosále Kulturního domu v Jedovnicích,  a to za účasti 
zástupce zpracovatele Atelier URBI, spol. s r.o., Ing. arch. Jany Benešové,  která provede odborný 
výklad. Podrobnosti a přílohy na www.jedovnice.cz

Zabezpečení lékařské služby první pomoci a lékárenské 
pohotovostní služby  v Jihomoravském kraji 

od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011

V okrese Blansko, kde není krajem zřízena nemocnice, bude zajištěno poskytování služeb lékařské 
služby první pomoci (LSPP) pro dospělé, LSPP stomatologické a LSPP pro děti a dorost v Nemoc-
nici Boskovice, s. r. o., zdravotnickým zařízením se všemi základními lůžkovými odbornostmi.

Okres Obec Předpokládaný  
provozovatel

LSPP a LSP minimální  rozsah
prac. den neprac. den

Blansko Blansko Nemocnice 
Blansko

pro dospělé 17:00–22:00 08:00-20:00

Boskovice Nemocnice  
Boskovice s.r.o.

pro dospělé, pro děti 17:00–22:00 08:00-20:00

stomatologická xxx 08:00-13:00
ohledání zemřelých 18:00–06:00 nepřetržitě

Důležité telefonní kontakty nejen pro seniory

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
158 Policie České republiky
155 Zdravotnická záchranná služba
150 Hasičský záchranný sbor České republiky
112 Senior linka

V případě, že budete volat na některé z těchto čísel, je nutné stručně sdělit, co se stalo a místo, kde se 
nahlašovaná událost přihodila. Umístěte si tato čísla k telefonu a v případě potřeby volejte pomoc.

Marie Gabrielová, tajemnice ÚM

Nabídka pečovatelské služby pro seniory

Jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb na základě zákona č.108/2006 Sb, o sociálních služ-
bách, v platném znění, poskytuje městys Jedovnice pečovatelskou službu pro naše občany. Pečovatelskou 
službu poskytujeme nejen v domě s pečovatelskou službou, ale i v terénu, to znamená u Vás doma.

Jedná se o různou drobnou výpomoc, pro představu uvádíme dovážka oběda, nákupy, předpis 
a donáška léků, různé pochůzky, malý a velký úklid, praní, žehlení, doprovod k lékaři, doprovod na 
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úřady či na vycházku, pomoc při podání jídla, pomoc s osobní hygienou, popřípadě další úkony dle 
požadavků klienta.

Pečovatelskou službu v Jedovnicích provozujeme již mnoho let ke spokojenosti všech klientů. 
Je zajišťována pomocí 3 pečovatelek, které jsou připraveny na základě Vašich požadavků pomáhat 
s chodem Vašich domácností.

Jednotlivé úkony jsou hrazeny dle platné vyhlášky. Jedná se o malé částky, které nezatíží Vaše 
rozpočty.

Nabízíme obědy, kde je možnost výběru ze 4 jídel. Jsou připravovány speciálně pro důchodce.
V případě, že byste měli zájem seznámit se podrobněji s nabízenými službami, můžete se obrátit 

na úřad městyse, kancelář č. 24, na paní Gabrielovou, telefon 516 528 211, 606 760 194, nebo přímo 
na pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou, číslo telefonu 516 442 245. 

Rádi vyhovíme Vašim požadavkům, Vaše spokojenost a klidné stáří bude odměnou za naši práci.
Marie Gabrielová, tajemnice ÚM

K žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR  k prvnímu 
cestovnímu dokladu

Při vydávání prvního cestovního dokladu je občan povinen prokázat státní občanství ČR. Jedním 
z dokladů, kterými lze státní občanství ČR prokázat, je kromě občanského průkazu, který nezletilí 
mladší 15 let ještě nevlastní, osvědčení o státním občanství ČR. O vydání tohoto dokladu požá-
dá jeden ze zákonných zástupců nezletilého (zpravidla jeden z rodičů), prostřednictvím matričního 
úřadu podle místa trvalého pobytu nezletilého.

K vydání osvědčení o státním občanství ČR je pro občany, kteří jsou hlášení k trvalému pobytu 
v okrese Blansko, příslušný Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně.

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR lze podat prostřednictvím matričního úřadu 
podle místa trvalého pobytu nezletilého. Zákonný zástupce vyplní žádost o vydání tohoto dokladu, 
předloží svůj občanský průkaz a uhradí správní poplatek ve výši 100,– Kč.

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR je krajskému úřadu postoupena a tento má na 
zpracování žádosti o vydání dokladu lhůty dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozděj-
ších předpisů.

K rychlejšímu vyřízení žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR přispěje, když k žádosti 
o vydání tohoto dokladu je přiložen nejen rodný list nezletilého, ale také oddací list rodičů dítěte 
a jejich rodné listy. Jestliže rodiče předkládají oddací list vydaný po 30.6.2001 (formát A4), je třeba 
doložit rodné listy prarodičů dítěte.

Rodné listy prarodičů dítěte je třeba také doložit v případě, pokud se tito narodili po 1.1.1954. 
Krajský úřad zašle osvědčení o státním občanství ČR do vlastních rukou žadatele na adresu, která 
je v žádosti uvedena. Teprve po obdržení tohoto dokladu může zákonný zástupce požádat o vydání 
cestovního dokladu pro nezletilého, kdy výrobní lhůta pasu je ze zákona 30 dnů.

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 

Vybírání poplatků na rok 2011 – termín úhrady všech 
poplatků je do 30. 9. 2011!

Poplatky se vybírají vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 hodin. V úterý, 
ve čtvrtek a v pátek se poplatky nevybírají.
poplatek za odpad – 500 Kč na osobu a rok
poplatek za kabelovou televizi – 960 Kč na rok
poplatek za psa – 400 Kč na rok, za druhého a každého dalšího psa 600 Kč na rok 
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– v byt. domě nad 3 byty 1000 Kč na rok, za druhého a každého dalšího psa 1.500 Kč na rok
– důchodci 200 Kč na rok, za druhého a každého dalšího psa 300 Kč na rok
Rovněž je možno platby hradit přes účet – potřebné variabilní symboly obdržíte u paní Ševčíkové na 
čísle telefonu 516 528 213, 723 247 641 nebo e-mailovou poštou kultura@jedovnice.cz

 Božena Ševčíková, referent kultury a poplatků

Zelený odpad

Od jara do podzimu provádí zaměstnanci městyse sběr zeleného odpadu.
Jak jsme již vícekrát informovali, na zelený odpad slouží pouze zelené pytle, které si můžete za-

koupit na úřadě městyse. Jiné pytle než zelené nebudou odváženy.
Týden je dlouhá doba a častější odvoz není možný. Obracíme se na vás s prosbou, abyste zelený 

odpad do pytlů dávali až koncem týdne. Pokud ho dáte do pytlů dříve, za týden zkvasí a silně zapá-
chá. Ještě horší je situace, kdy necháte pytle týden stát na sluníčku. Jistě i vám by bylo nemilé pracovat 
s takovým materiálem. Děkujeme za pochopení. 

Marie Gabrielová, tajemnice ÚM

Z policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie městyse Jedovnice 
za období od 18. 5. do 12. 7. 2011

•   Dne 19.05.2011 strážníci na žádost PČR Blan-
sko provedli prověrku k zájmové osobě trvale 
žijící v k.ú. městyse. Zjištěné skutečnosti k této 
osobě byly obratem sděleny žadateli. 

•   Dne 19.05.2011 strážníci při obchůzkové čin-
nosti zadrželi pachatele krádeže železného 
šrotu ze sběrného místa v obci. Jmenovaný se 
svým jednáním dopustil přestupku proti ma-
jetku. Věc byla na místě vyřízena blokovou 
pokutou.

•   Dne 19.05.2011 strážníci na žádost operačního 
důstojníka PČR Brno provedli zajištění místa 
dopravní nehody, ke které došlo na křižovatce 
u benzinového čerpadla. Při dopravní nehodě 
došlo ke střetu dvou osobních motorových 
vozidel. Při nehodě byla jedna osoba z vozidla 
lehce zraněna. Alkohol u řidičů na místě vy-
loučen dechovou zkouškou. Po dobu vyšetřo-
vání a odstraňování následků nehody strážníci 
mimo jiné usměrňovali a řídili v daném místě 
silniční provoz.

•   Dne 20.05.2011 strážníci přijali oznámení 
o znečištění fasády domu, kterého se dopustil 
doposud neznámý pachatel, který na fasádu 

napsal hanlivou urážku, čímž se dopustil pře-
stupků proti veřejnému pořádku a proti majet-
ku. Věc šetří OPM Jedovnice.

•   Dne 20.05.2011 strážnici při obchůzkové služ-
bě kontrolovali dva občany romské národnos-
ti, kteří se pohybovali kolem sběrného místa 
železného šrotu v Chaloupkách. Po zjištění 
jejich totožnosti byli poučeni o tom, že odpad 
je majetkem obce a v případě odvozu by se do-
pustili přestupku proti majetku. Poté z místa 
kontroly odjeli.

•   Dne 21.05.2011 strážníci při obchůzkové služ-
bě v nočních hodinách zadrželi tři pachatele 
krádeže železného šrotu ze sběrného stanoviště 
v Chaloupkách. Po zjištění a ověření totožnosti 
byla pachatelům krádeže uložena bloková po-
kuta. Železný šrot naložený v zavazadlovém 
prostoru vozidla museli vrátit zpátky na hro-
madu.

•   Dne 23.05.2011 strážníci přijali oznámení o ná-
lezu svazku klíčů, který byl nalezen na místní 
komunikaci u autokempu Olšovec. Nález byl 
uveřejněn na infokanále. Klíče následně předá-
ny majiteli. O nálezu sepsán úřední záznam.
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•   Dne 23.05.2011 strážníci přijali oznámení 
o dlouhodobém rušení nočního klidu ze stra-
ny souseda oznamovatele. Na místě proběhlo 
šetření a provedeno opatření, aby následně již 
k rušení nočního klidu nedocházelo. Přestupek 
proti veřejnému pořádku mezi sousedy byl na 
místě vyřešen domluvou. Spisový materiál ulo-
žen na služebně OPM Jedovnice.

•   Dne 25.05.2011 strážníci při obchůzkové služ-
bě kontrolovali v chatové oblasti cyklistu, který 
nedokázal hodnověrně prokázat nabytí uvede-
ného jízdního kola. Následným šetřením bylo 
zjištěno, že kolo odcizil z neuzamčeného pří-
střešku u jedné z chat. Kolo bylo zajištěno na 
služebně OPMJ a následně předáno jeho ma-
jiteli. Věc šetří OPM Jedovnice jako přestupek 
proti majetku. 

•   Dne 30.05.2011 strážníci přijali oznámení 
o nálezu odstaveného jízdního kola s nákupní 
taškou zavěšenou na řidítkách na ul. Vyškov-
ská. Kolo i s nákupem bylo zajištěno na služeb-
ně OPMJ. Následně po zjištění jeho majitele 
došlo k předání kola s věcmi. O nálezu sepsán 
úřední záznam.

•   Dne 01.06.2011 strážníci přijali oznámení 
o krádeži motorové pily. Z důvodu výše způ-
sobené škody byla věc na místě předána Obv. 
odd. PČR Blansko.

•   Dne 03.06.2011 strážníci provedli na žádost 
Okresního soudu Blansko šetření k zájmové 
osobě bydlící na k.ú. Jedovnic. Zpráva o zjiště-
ných skutečnostech byla obratem odeslána.

•   Dne 03.06.2011 strážníci při obchůzkové službě 
odchytili volně pobíhajícího psa rasy labrador. 
Po zjištění jeho majitele mu byl předán. Pře-
stupek (porušení OZV č.1/2010) byl vyřešen 
uložením blokové pokuty.

•   Dne 04.06.2011strážníci na služebně OPMJ 
přijali oznámení o nálezu mobilního telefonu 
zn. Nokia na ulici Palackého v Jedovnicích. 
O nálezu byl sepsán úřední záznam. Po zjištění 
majitele byla nalezená věc předána majiteli.

•   Dne 04.06.2011 strážníci přijali dvojí ozná-
mení o rušení nočního klidu na ul. Barachov 
a Habeš. Na místě (ul. Barachov) byla zjištěna 
skupina pěti mladíků, která se chovala hlučně. 
Po upozornění a napomenutí svého protipráv-
ního jednání zanechali. Na ul. Habeš se jednalo 

o rodinnou oslavu, která rušila okolní sousedy. 
Oba přestupky proti veřejnému pořádku byly 
na místě vyřešeny napomenutím.

•   Dne 07.06.2011 strážníci provedli na žádost 
ekonomického odboru – ohlašovny úřadu 
městyse Jedovnice šetření ke zjištění trvalého 
pobytu. 

•   Dne 07.06.2011 strážníci přijali oznámení o po-
škození vstupních dveří do kuchyně restaura-
ce v obci Jedovnice. Páčením dveří neznámý 
pachatel způsobil majiteli restaurace škodu ve 
výši 4.900 Kč, čímž se dopustil přestupku proti 
majetku. Věc šetří OPM Jedovnice.

•   Dne 08.06.2011 strážníci přijali oznámení 
o krádeži PC z ubytovny na ul. Riviera. Vzhle-
dem k výši škody byla věc na místě předána 
místně příslušnému Obv. odd. PČR Blansko.

•   Dne 08.06. strážníci přijali oznámení o neza-
placení útraty u benzinového čerpadla v Jedov-
nicích. Následným šetřením byl zjištěn majitel 
vozidla, který strážníkům uvedl, že útratu ve 
spěchu zapomněl zaplatit. Poté odjel nákup 
PHM uhradit. Věc vyřešena na místě napome-
nutím.

•   Dne 10.06.2011 strážníci při obchůzkové služ-
bě na Havlíčkově náměstí odchytli volně po-
bíhajícího psa. Po zjištění jeho majitele mu 
byl pes předán. Přestupek (porušení OZV č. 
1/2010) byl na místě při předání vyřešen blo-
kovou pokutou.

•   Dne 10.06.2011 strážníci šetřili případ poško-
zení dopravní značky na Havlíčkově náměstí. 
Z výpovědi svědků dané události bylo následně 
vozidlo zjištěno. Řidič vozidla se k přestupku 
doznal. Na vysvětlenou uvedl, že se plně nevě-
noval řízení nákladního vozidla a v důsledku 
vybočení ze svého směru způsobil škodu na 
dopravním značení. Z místa havárie odjel. Věc 
byla na místě předána hlídce dopravní policie 
ČR Blansko k dalšímu šetření. Ve věci byl se-
psán úřední záznam.

•   Dne 11.06.2011 strážníci přijali oznámení 
z chatové oblasti, že se zde pohybuje silně pod-
napilá žena, která napadá rekreanty. Po výjez-
du na místo zde nalezli ženu, která se i k hlídce 
strážníků a poté i k hlídce PČR chovala vulgár-
ně. Po zjištění její totožnosti bylo rozhodnuto 
o převozu ženy na záchytnou stanici. Převoz se 
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uskutečnil služebním vozidlem PČR. Strážníci 
při převozu prováděli asistenci. Věc šetří PČR 
Blansko.

•   Dne 11.06.2011 strážníci společně s PČR 
Blansko a hasiči Jedovnic zajišťovali bezpečný 
průjezd účastníků závodu GT ZASKAR 2011, 
kdy v době startu zcela uzavřeli trasu závodu 
vedoucí přes obec Kotvrdovice do obce Sene-
tářov. 

•   Dne 14.06.2011 strážníci převzali dětskou mi-
kinu a sluneční brýle, které byly nalezeny na 
dětském hřišti u rybníka Olšovec. Nález byl 
uveřejněn na infokanále a sepsán úřední zá-
znam.

•   Dne 14.06.2011 strážníci přijali oznámení, že 
na Havlíčkově náměstí se nachází silně pod-
napilý muž, který není schopen samostatné 
chůze a leží vedle zaparkovaného vozidla. Vý-
jezdem na místo byla zjištěna totožnost mladí-
ka, který nejevil známky poranění, pravidelně 
dýchal. Z jeho dechu byl cítit alkohol. Jelikož 
se jednalo o osobu trvale žijící v naší obci, byl 
mladík převezen služebním vozem do místa 
svého bydliště. Následně byla věc vyřešena ulo-
žením blokové pokuty. Svým jednáním mladík 
spáchal přestupek proti veřejnému pořádku. 
Spisový materiál uložen na služebně OPM Je-
dovnice.

•   Dne 15.06.2011 strážníci přijali oznámení 
o vloupání do recepce, kiosku a skladu kol 
v ATC Jedovnice. Věc předána dle příslušnosti 
PČR Blansko k dalšímu šetření.

•   Dne 16.06.2011 strážníci opětovně přijali ozná-
mení o vloupání do recepce v ATC Jedovnice. 
Věc předána dle příslušnosti PČR Blansko 
k dalšímu šetření. 

•   Dne 16.06.2011 strážníci předali majiteli nale-
zené jízdní kolo. Kolo bylo nalezeno v průběhu 
obchůzkové služby na ul. Kopeček. Nález byl 
uveřejněn na infokanále a sepsán úřední zá-
znam.

•   Dne 17.06.2011 strážníci přijali oznámení o ru-
šení nočního klidu na ul. U Hrubé lípy. Přestu-
pek byl po zjednání nápravy na místě vyřešen 
napomenutím.

•   Dne 17.06.2011 strážníci ve spolupráci s krimi-
nální službou PČR dopadli pachatele několika 
vloupání, kterých se dopouštěl od poloviny 

června 2011 na k.ú. městyse Jedovnic. Strážníci 
v noční době dlouhodobě mapovali pohyb po-
dezřelé osoby, čímž velkou měrou napomohli 
trestnou činnost prokázat a objasnit. Mladík se 
k trestné činnosti následně doznal. 

•   Dne 22.06.2011 strážníci v průběhu obchůz-
kové služby provedli odchyt volně pobíhající-
ho psa. Dle evidenční známky byl zjištěn jeho 
majitel, který si psa následně na služebně pře-
vzal. Přestupek byl na místě vyřešen blokovou 
pokutou. Spisový materiál uložen na služebně 
OPM Jedovnice.

•   Dne 23.06.2011 strážníci provedli na žádost 
PČR Blansko šetření k zájmové osobě trvale 
žijící na k.ú. městyse Jedovnice. Zjištěné sku-
tečnosti byly obratem zaslány žadateli.

•   Dne 24.06.2011 strážníci při obchůzkové čin-
nosti nalezli na Havlíčkově náměstí na travna-
té ploše platební kartu VISA Elektron České 
spořitelny. Nalezená karta byla následně pře-
dána její majitelce. K věci byl sepsán úřední 
záznam.

•   Dne 24.06.2011 strážníci přijali v nočních ho-
dinách oznámení o rušení nočního klidu na ul. 
Zahradní. Výjezdem na místo zde byli zadr-
ženi čtyři mladíci, kteří se hlasitě bavili, čímž 
rušili obyvatele bytů na této ulici. Mladíci po 
upozornění a napomenutí svého protiprávního 
jednání zanechali. Věc byla vyřešena na místě 
napomenutím.

•   Dne 02.07.2011 strážníci přijali oznámení 
o pohřešované osobě, která se ztratila svým 
kamarádům někde v oblasti od autokempu po 
chatovou oblast. Na základě tohoto oznámení 
bylo provedeno pátrání po pohřešované oso-
bě. V 02.05 hodin byla hledaná osoba strážní-
ky nalezena v mokřadu rybníka Olšovec bez 
jakékoliv újmy na zdraví. Pohřešovaná osoba 
byla následně předána rodičům. K věci sepsán 
úřední záznam. 

•   Dne 03.07.2011 strážníci přijali oznámení o ná-
lezu zavazadla – batohu s osobními věcmi, kte-
rý byl nalezen u rybníka Olšovec. Dle cestovní-
ho dokladu bylo zjištěno, že se jedná o mladíka 
polské národnosti, účastníka taneční soutěže 
Streetdance. Přes pořadatele akce byl mladík 
vyzván, aby si věci vyzvedl na služebně OPMJ. 
Za dva dny se mladík dostavil na služebnu, kde 
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si svoje věci vyzvedl oproti podpisu. O nálezu 
a předání byl sepsán úřední záznam. 

•   Dne 04.07.2011 strážníci v souvislosti k pří-
padu krádeže, ke které došlo na k.ú. městyse 
Jedovnice a věc šetřilo Obv. odd. PČR Blansko, 
provedli šetření ke zjištění možného pachate-
le. Dle popisu pachatele, který uvedl poškoze-
ný, byla strážníky vytipována osoba možného 
pachatele odpovídající popisu. Poškozenému 
okradenému muži bylo na služebně předlo-
ženo foto vytipované osoby. Poškozený tuto 
osobu na snímku zcela jistě poznal. Zjištěná 
skutečnost byla předána PČR. Následně se po-
dezřelá osoba ke krádeži přiznala a část odcize-
ných věcí předala policii.

•   Dne 05.07.2011strážníci přijali oznámení o ná-
lezu pánské peněženky s doklady, které byly 
nalezeny na Havlíčkově náměstí. O nálezu 
byl neprodleně vyrozuměn majitel peněženky 
a dokladů, který si věci převzal na služebně 
OPMJ. 

•   Dne 05.07.2011 strážníci přijali v nočních ho-
dinách oznámení od operačního PČR Brno, že 
se na rybníku Olšovec v místě zvaném Na Ko-
pečku topí neznámý muž. Na místo vyslána RZS 
nemocnice Blansko a hlídka Obv. odd. PČR 
Blansko. Po příjezdu na místo již probíhalo oži-
vování a ošetřování mladého muže, který si sko-
kem z břehu rybníka do nízké hloubky poranil 
o kamenité dno hlavu. Zraněný mladý muž byl 
převezen k hospitalizaci a vyšetření do Brna.

•   Dne 07.07.2011 strážníci přijali oznámení 
o krádeži kalového čerpadla a zahradní hadice 
ze zahrady rodinného domu na Havlíčkově ná-
městí. Neznámý pachatel ze zadní strany vnikl 
dírou v plotě na zahradu za domem, odkud od-
cizil zahradní kalové čerpadlo a větší množství 
zahradní hadice. Tímto jednáním doposud ne-
známý pachatel majiteli nemovitosti způsobil 
škodu v celkové výši 2750 Kč, čímž se dopustil 
přestupku proti majetku. Věc nadále šetří OPM 
Jedovnice. 

•   Dne 08.07.2011 strážníci přijali oznámení 
o nálezu zatoulaného psa v chatové oblasti k.ú. 
městyse Jedovnice. Pes byl opatřen evidenční 
psí známkou, na základě které byl zjištěn jeho 
majitel. Pes byl následně předán majiteli. Pře-
stupek byl vyřešen napomenutím.

•   Dne 11.07.2011 strážníci přijali oznámení, že 
na ulici Jiráskova obchází podomní prodejci 
rodinné domy a nabízejí kosmetické příprav-
ky. Po příjezdu na místo byla tato skupina 
osob kontrolována a zjištěna jejich totožnost. 
Prodejce kosmetického zboží – občan polské 
národnosti, který vlastnil na tuto činnost živ-
nostenské oprávnění, byl poučen, že k prodeji 
je v naší obci vymezeno vyznačené prodejní 
místo, kde je možné na základě ŽL prodej růz-
ného zboží realizovat. Ve věci byl sepsán úřed-
ní záznam. 

•   Dne 12.07.2011 strážníci při obchůzkové služ-
bě zjistili a řešili přestupek proti veřejnému 
pořádku, kterého se dopustila osádka dodáv-
kového vozidla z Litvy. Tato znečistila veřejné 
prostranství, za což jim byla uložena bloková 
pokuta na místě. Způsobené znečištění poté 
uklidili. 

•   Dne 12.07.2011 strážníci přijali oznámení 
o krádeži batohu v areálu ATC Jedovnice. Na 
místě bylo zjištěno, že doposud neznámý pa-
chatel v nočních hodinách bez použití násilí 
otevřel předsíň stanu a aniž by vešel dovnitř, 
odcizil batoh s osobními věcmi a tiskopisy. 
Krádeží batohu, ve kterém se nacházelo oble-
čení a různé tiskopisy, byla majiteli způsobena 
škoda v celkové výši 3600 Kč. Věc šetří OPM 
Jedovnice jako přestupek proti majetku. 

•   Dne 12.07.2011 strážníci přijali oznámení – 
pokousání psem na Havlíčkově náměstí. Vý-
jezdem na místo byla zjištěna totožnost maji-
tele psa a psa samotného. Byla provedena kon-
trola lékařské dokumentace. Pes rasy německý 
ovčák, který způsobil oznamovatelce drobné 
zranění na noze, je pravidelně přeočkováván 
mimo jiné i proti vzteklině. Věc je šetřena 
OPM Jedovnice jako přestupek – porušení 
obecné závazné vyhlášky č.1/2010. 

V uplynulém období strážníci šetřili celkem 129 
přestupků spáchaných na k.ú. městyse. Upozor-
ňujeme občany, že od 01.06.2011 při volání na 
náš služební mobil (723204979) se v době naší 
nepřítomnosti automaticky dovoláte na stálou 
službu Obvodního oddělení PČR Blansko, kde 
rovněž můžete žádat o pomoc či radu.

Luděk Kolář – velitel Obecní policie 
městyse Jedovnice
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Z policejního zápisníku

Vzal si světelné tabule / Dvě světelné tabule s logy pivovarů si odnesl dosud neznámý pachatel 
v přesně nezjištěné době koncem května z volně přístupné zahrádky restaurace v Jedovnicích. Obě 
vysadil ze šroubů, vytrhl kabely elektrického proudu a odnesl si je neznámo kam. Způsobil tak škodu 
asi za 8 tisíc korun. 

Auto srazilo cyklistu, ten byl těžce zraněn / Těžkým zraněním cyklisty skončila ve čtvrtek 2. 
června kolem tři čtvrtě na čtyři dopravní nehoda, která se stala v Jedovnicích na náměstí. Čtyřiapa-
desátiletý řidič Volkswagenu Passat tam odbočoval vlevo mimo komunikaci, přehlédl v protisměru 
přijíždějícího cyklistu a srazil jej zadní částí auta. Třiapadesátiletý cyklista byl s těžkým zraněním 
převezen do nemocnice. Dechová zkouška u obou účastníků nehody byla negativní.

Fantom Jedovnic dopaden / V polovině června týden řádil v Jedovnicích neznámý pachatel. Nej-
prve vypáčil v noci na středu 15. června okenici a rozbil okno od recepce autokempu, kde si vzal 
hotovost v drobných mincích, ale také klíče. Kromě toho se dostal také do kolárny, kde ukradl ko-
loběžku. Dále se vloupal i do stánku s prodejem langošů, odkud si vzal peníze z pokladny, láhev 
rumu a další věci. Celkem způsobil škodu za víc jak patnáct tisíc korun. Tím jeho řádění v obci ale 
neskončilo. V noci na čtvrtek 16. června se opět vypravil krást do recepce autokempu, tentokrát si 
odtud odnesl opět peníze v hodnotě asi 1.600 Kč. Aby měl kde přespat, dostal se pachatel pak v noci 
do jedné z chatek v autokempu, kde však nic neodcizil ani nepoškodil. Kromě toho se ještě v přesně 
nezjištěné době pokusil vloupat do jedné místní restaurace, kde rozbil sklo od výdejního okénka, 
dovnitř se ale nedostal. Přesto majitelům restaurace způsobil škodu asi za 4 tisíce korun. Nyní si 
však již Jedovničtí mohou oddechnout. V pondělí 20. června, tedy jen po pěti dnech operativního 
šetření, se blanenským kriminalistům podařilo zjistit, kdo tuto trestnou činnost páchal. Jednalo se 
o jednadvacetiletého muže, který je nyní podezřelý z trestných činů krádeže a neoprávněného zásahu 
do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru.

Chraňte si i ve dnech volna osobní věci / Prázdniny, dovolené a volný čas mnohdy vedou k tomu, 
že lidé věnují menší pozornost svým osobním věcem. Bohužel toho využívají zloději. Přesvědčil se 
o tom například muž, který nechal v podvečer v pondělí 4. července na lavičce u rybníka v Jedovni-
cích ležet batoh. Během patnácti minut pak zjistil, že mu v nestřežené chvíli z batohu zmizela peně-
ženka s osobními věcmi a více než 3 tisíci korunami v hotovosti. Okradená také zůstala žena, která 
nechala neuzamčenou chatku v autokempu v Jedovnicích. Neznámý pachatel jí ukradl sportovní taš-
ku s doklady, fotoaparát, MP3 přehrávač, parfém a další věci v celkové hodnotě téměř 19 tisíc korun. 
Další případ se pak stal opět v autokempu, kde si muž nechal na verandě chatky volně odloženou 
příruční kabelku, v níž měl mobilní telefon značky Nokia, fotoaparát, peněženku s doklady a další 
věci. To se mu nevyplatilo, někdo mu kabelku vzal. Muži tak vznikla škoda asi za 7 tisíc korun. 

Motorkář srazil chodkyni / Ke střetu motocyklu a čtrnáctileté dívky vyjížděli dopravní policisté 
v sobotu 9. července před devátou hodinou večerní do Jedovnic. Sedmačtyřicetiletý řidič motocyklu 
značky Yamaha v obci nepřizpůsobil rychlost a nestihl tak dostatečně rychle zareagovat na skuteč-
nost, že silnici v místě mimo přechod přechází čtrnáctiletá dívka se svojí kamarádkou. Při prudkém 
brzdění dostal motorkář smyk a havaroval, přičemž zachytil chodkyni. Ta zraněna nebyla, motorkář 
ale skončil s lehkým zraněním v nemocnici. Policisté navíc zjistili, že jel na motocyklu, který neměl 
platnou technickou kontrolu. Při havárii vznikla škoda za 10 tisíc korun.    

por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR v Blansku 
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Společenská kronika

Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví narozeniny v měsíci červenci a srpnu 2011.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let života.

Červenec
04.07. Anna Hégrová, Olšovecká 7   89 roků
05.07. Eliška Keprtová, Brněnská 219 87 roků
06.07.  Marie Kunovská, Jiráskova 458  75 roků
13.07. Eliška Nejezchlebová, Habeš 599 85 roků
14.07. Jindřich Klíma, Habeš 341  85 roků
14.07.  Věra Pešičková, Nad Rybníkem 367  70 roků
22.07.  Hana Tesařová, Tyršova 740   82 roků
26.07.  Anna Opltová, Wanklova 184  80 roků
26.07. Jarmila Dvořáková, Palackého 357  75 roků
26.07.  Alena Formánková, Barachov 182  70 roků
27.07  Anežka Zouharová, K Propadání 232 70 roků 

Srpen
02.08.  Anna Šebelová, Palackého 239 90 roků
02.08.  Anežka Mikulášková, Legionářská 59 70 roků
05.08. Dominik Štelmach, Záměstí 101 81 roků
05.08 Marie Doleželová, Za Kostelem 444 82 roků
09.08.  Vlasta Daňková, Hybešova 216 89 roků
09.08 Jiřina Kovaříková, Jiráskova 464 70 roků
12.08.  Karla Padrtová, Tyršova 316   84 roků
13.08.  Marie Grimová, Na Kopci 502  70 roků
17.08.  Robert Švéda, Hybešova 516  85 roků
20.08. Božena Skoupá, Za Kostelem 433 82 roků
20.08. Helena Jedličková, Za Kostelem 491 80 roků
28.08. Alois Musil, Na Kopci 543  75 roků
31.08. Soňa Jurková, Salajna 204  80 roků

Dne 19.07.2011 oslavili 50 roků manželství – 
zlatou svatbu manželé Marie a František Kaderkovi, 
Jedovnice, Zahradní 699
U příležitosti tohoto krásného jubilea manželům 
přejeme mnoho dalších spokojených let plných štěstí, 
zdraví a spokojenosti.          

Zdeňka Nečasová, 
matrikářka ÚM Jedovnice 
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Jedovnická farnost oslavila koncem června 90. narozeniny bývalé farní hospodyně Anny Pospíšilové. 
Mezi gratulanty nechyběli ani bývalí jedovničtí kaplani.

Josef Matuška, vedoucí redakce Videožurnálu

Vítáme mezi námi

V měsící červnu 2011 jsme v obřadní síni uvítali tyto děti:
Lukáše Bártu, nar. 11.02.2011, Vyškovská 643 
Petra Neubauera, nar. 18.03.201, U Hrubé lípy 603
Lily a Alexe Hollis, nar. 22.12.2010, Jiráskova 223
Antonína Holuba, nar. 26.01.2011, Havlíčkovo náměstí 73
Jana Šenkýře, nar. 17.03.2011, Za Kostelem 488
Elišku Fránkovou, nar. 23.04.2011, Zahradní 677
Štěpána Šebelu, nar. 08.05.2011, Na Větřáku 565

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 

Co se děje v mateřské škole?

Den otevřených dveří v MŠ Jedovnice

Mateřská škola zve nejen všechny rodiče, ale i ostatní občany městyse 
Jedovnice na den otevřených dveří, který se bude konat 30.8. 2011 od 
8:30 do 12:00 hod. Otevřeny budou obě budovy MŠ. Přijďte se podívat 
a zavzpomínat na čas dětství, pohádek a kouzelných dobrodružství. Ve 
II. budově mateřské školy budou vystaveny historické fotografi e z naše-
ho fotoarchivu. Čas ten stále někam spěchá mílovými kroky, zastavme se 
na chvíli v naší uspěchané době a zavzpomínejme! II. budova školky je 
v provozu již 20 let. 

Na vaši návštěvu se těší kolektiv zaměstnanců MŠ

Nový školní rok 2011/2012

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2011 v jednotlivých třídách MŠ. Seznamy dětí (jejich rozdělení 
do tříd) budou k dispozici od 1. srpna a vyvěšeny v okně I. budovy hned vedle hlavního vchodu. Pře-
jeme všem dětem šťastné vykročení do školního roku 2011/2012 a jejich rodičům hodně trpělivosti 
a pevných nervů.

 Jitka Kučerová, ředitelka MŠ
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Z lavic základní školy

Závěr školního roku 2010/2011

Poslední den školního roku 
2010/2011 začal předáním vysvědče-
ní z rukou třídních učitelů. Všichni 
žáci až na absolventy je dostali ještě 
ve svých třídách a vydali se poté na 
výletiště Barachov, kde se konalo zá-
věrečné zhodnocení školního roku.

Našim absolventům jejich posled-
ní vysvědčení na základní škole slav-
nostně předali v obřadní síni radni-
ce městyse Jedovnice místostarosta 
městyse Ing. Josef Plch, ředitel školy 
Mgr. Michal Souček a třídní učitelka 
Mgr. Jana Nezvalová.

Poté se všichni žáci školy, zaměst-
nanci, ale i řada rodičů sešli na břehu rybníka Olšovce. Vyhlašovaly se zde tradiční ankety a oceňova-
ly úspěchy žáků jedovnické základní školy. Z rukou vedení ŠLP Křtiny nejprve převzali ceny vítězové 
výtvarné soutěže Malujeme les. Poté byly předány žákyním školy Barboře Pernicové a Lucii Čejkové 
ceny za úspěchy v literární soutěži, kterou organizovala městská knihovna Blansko. Členkám diva-
delního kroužku byly předány pamětní listy za přípravu divadelního představení. Následovalo kul-
turní vystoupení naší školní kapely, která celé dopoledne hudebně doprovázela.

Cenu JéJé, což je cena pro nejoblíbenějšího pedagoga, převzal Mgr. Jaroslav Vávra. Nejlepšími 
sportovci školy byli vyhlášeni Vítek Pernica, Lucie Buchtová a Michal Sedlák, všichni žáci devátého 
ročníku. Poté byli vyhlášeni na návrh třídních učitelů nejlepší žáci jednotlivých tříd. 

A na úplný závěr nejlepší žáci školy. Těmi se pro školní rok 2010/2011 stali Marek Kala z 5. roč-
níku a Štěpán Kučera z 9. ročníku. Následovalo rozloučení deváťáků, poslední hudební vystoupení 
a prázdniny mohly začít.    

Mgr. Michal Souček
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Prázdninové budování

Také letos o prázdninách vystřídali žáky 
v budově základní školy řemeslníci. Největší 
akcí je 2. etapa rekonstrukce elektroinstalace, 
během které proběhne výměna kabelů, osvětle-
ní, vypínačů a zásuvek v 1. patře školy. Prosto-
ry, kde probíhají tyto práce, budou poté nově 
vymalovány.

V přízemí školy se instalují termostatické ven-
tily kvůli lepšímu vytápění v zimních měsících. 
A na pozemku v zadní části školy se díky dotaci 
z Programu obnovy venkova buduje dětské volno-
časové hřiště pro žáky 1. stupně a školní družiny.

Ve třech třídách se objeví nové interaktivní ta-
bule a projektory a nový výškově stavitelný náby-
tek již bude ve všech třídách školy.

Mgr. Michal Souček

Slavnostní zahájení školního roku 2011/2012

Školní vyučování ZŠ Jedovnice bude zahájeno ve čtvrtek 1. září 2011 slavnostním shromážděním 
všech žáků a učitelů v kinosále kulturního domu v Jedovnicích. Začátek shromáždění je v 8 hodin. 
Na toto zahájení srdečně zveme také rodiče, případně prarodiče všech žáků.  Po jeho skončení budou 
žákům 2. – 9. ročníku poskytnuty v kulturním domě všechny důležité informace k organizaci nového 
školního roku jejich třídními učiteli.

Žáci 1. ročníku budou po skončení programu v kulturním domě převezeni autobusem do budovy 
školy, kde budou společně s doprovodem uvedeni třídní učitelkou do třídy a budou jim rozdány 
pomůcky. Budou jim také poskytnuty informace o chodu školní jídelny a družiny. Následovat bude 
společná prohlídka všech prostor školy, které budou využívat, včetně nově vybudovaného dětského 
venkovního hřiště.

V pátek 2. září bude ve sborovně probíhat již tradiční prodej sešitů, vhodných pro výuku ve všech 
ročnících. V tento den bude zahájena řádná výuka dle rozvrhu. Stejně tak v tento den bude zahájen 
provoz školní družiny a jídelny.                    Mgr. Michal Souček, ředitel ZŠ Jedovnice

Organizace školního roku 2011/12

Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve všech základních školách, střed-
ních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2011. Vyučování 
bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2012.  Období školního vyučování ve druhém 
pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2012. Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. říj-
na a čtvrtek 27. října 2011.  Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011 a skončí 
v pondělí 2. ledna 2012. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2012. Jednodenní pololetní prázdniny 
připadnou na pátek 3. února 2012.  Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy 
stanoveny takto: okres Blansko 6.2 -12.2. 2012.
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Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

 Závěrečný koncert žáků ZUŠ

Ukázku výsledků práce umělecké školy mohla jedovnická veřejnost nedávno zhlédnout na tradič-
ním závěrečném koncertu, který se konal 28. června. V prostorách kulturního domu se prezentovaly 
všechny tři obory školy – hudební, taneční a výtvarný. Program začal již v 16 hodin, kdy se před 
budovou kulturního domu představil přípravný dechový orchestr ZUŠ pod vedením pana učitele 
Josefa Formánka. Současně s prvními tóny orchestru otevřela své brány návštěvníkům vernisáž prací 
žáků výtvarného oboru pod vedením paní učitelky Mgr. Jitky Vávrové. Od 16:30 pak v sále KD začalo 
vystoupení, ve kterém zaplněné hlediště sálu mohlo vidět taneční choreografi e žáků paní učitelky 
Ivy Králové, vystoupení pěveckého sboru pod taktovkou paní učitelky Magdaleny Javorské a samo-
zřejmě řadu sólových skladeb v podání žáků hudebního oboru. Na pódiu nechyběla také menší 
hudební tělesa. Za všechny lze jmenovat např. premiérové vystoupení souboru pana učitele Romana 
Smělíka, v jehož podání zazněly skladby moderních žánrů a zvuk elektrické kytary se zde doplňoval 
s barvou klasických houslí či klavíru… Zkrátka, barvitá ukázka širokého pole působnosti umělecké 
školy, v níž snad každý z posluchačů našel oblast svého zájmu. Po skončení programu již následovalo 
předávání vysvědčení. Školní rok v základní umělecké škole tak dospěl ke svému vyvrcholení, po 
kterém již žáky čekaly dva měsíce prázdnin.                  Mgr. Josef Škvařil
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Promenádní koncert Tanečního orchestru ZUŠ Jedovnice

V neděli 10. července zavítal ta-
neční orchestr základní umělecké 
školy do Blanska, kde mladí muzi-
kanti vystoupili se svým programem 
na tradičním promenádním koncer-
tu na náměstí Svobody. Tóny hudby 
společně s paprsky letního slunce 
a křehkou krásou květinové výzdoby 
náměstí vytvořily příjemnou atmo-
sféru nedělního dopoledne, kterou si 
přišly vychutnat desítky posluchačů. 
V podání orchestru a jeho sólistů 
zazněly známé melodie napříč žánry 
– od klasické dechovky, přes swing až k populární hudbě. Součástí více než hodinového programu 
bylo i sólové vystoupení žáků pěveckého oddělení. Řadu melodií si přítomní posluchači zazpívali 
společně s účinkujícími.

S posledními tóny promenádního koncertu nastaly všem účinkujícím zasloužené prázdniny. V no-
vém školním roce někteří členové orchestru vstoupí do řad studujících na vyšších typech uměleckých 
škol, ať už JAMU nebo konzervatoře. Popřejme tedy nejen jim prázdniny plné letní pohody a na 
dalších vystoupeních v novém školním roce, alespoň v roli hostů – na shledanou!

Mgr. Josef Škvařil
 

Vítězství v národním kole výtvarné soutěže MTPD

V letošním roce proběhl již 8. ročník mezinárodní 
výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj, kterou po-
řádá Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (ICP-
DR) se sídlem ve Vídni. Národní kola v jednotlivých 
státech zajišťují většinou členské organizace Dunaj-
ského environmentálního fóra (DEF). DEF je mezi-
národní uskupení nevládních organizací ze zemí po-
vodí Dunaje. Koordinaci letos poprvé zajišťuje další 
mezinárodní organizace Global Water Partnership. 
V České republice tuto soutěž pořádá Unie pro řeku 
Moravu. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 54 
škol a porota vybírala z 328 soutěžních prací. Do 
soutěže se zapojilo několik skupin žáků z jedovnické 
základní umělecké školy a vznikla celá řada zajímavých děl, jejichž fotografi e byly odeslány k posou-
zení odborné porotě. Velmi příjemným překvapením pro nás bylo, že jedna z našich prací získala 1. 
cenu a stala se tak národním vítězem VIII. ročníku této soutěže. Autory vítězného díla „Stromořeka“ 
jsou Jakub Vávra, Žaneta Prausová a Johana Vávrová. Slavnostní předávání cen proběhlo 28. června 
2011 v ekocentru Sluňákov u Olomouce. Celodenní akce byla završena splouváním bočního ramene 
řeky Moravy na raft ech. Naše práce postupuje do mezinárodního kola této soutěže, které se bude ko-
nat na konci září v Maďarsku. Tak nám držte palce! Výsledkovou listinu i fotografi e všech oceněných 
prací můžete vidět na http://www.uprm.cz/novinky/aktuality/mladi-tvurci-pro-dunaj-2011/. 

Mgr. Jitka Vávrová 
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Doplňující zápis žáků ZUŠ

Doplňující zápis žáků do základní umělecké školy bude probíhat ve dnech 1. až 6. září. Rodiče, 
kteří chtějí své děti přihlásit do ZUŠ a neučinili tak během řádného zápisu v červnu, mohou požádat 
o přihlášku ve výše uvedeném termínu osobně v učebnách ZUŠ nebo telefonicky na tel. čísle 516 442 
235, případně e-mailem info@zusjedovnice.cz, kde rádi poskytneme bližší informace. Přihlášku do 
umělecké školy lze nalézt také na ofi ciálních internetových stránkách www.zusjedovnice.eu. 

Mgr. Josef Škvařil, ředitel ZUŠ Jedovnice  

Děti a mládež

Skautský tábor po indiánsku

Tábořiště „Na soutoku“ v Újezdu u Černé 
Hory se stalo místem pro skautský tábor 3. 
chlapeckého a 6. dívčího oddílu Jedovnice a 8. 
oddílu Ostrov. Na dva týdny (3.-16.7.) se na 
50 skautů, skautek a vedoucích vžilo do rolí 
indiánů i bledých tváří. Proti kovbojům vedli 
indiáni četné bitvy, dokonce si s nimi zaha-
zardovali v casinu či bojovali za své uloupené 
náčelnice. Indiáni dokazovali také své znalos-
ti při lesní škole, v poznávání hvězd, vázání 
uzlů, při tanci se šamanem nebo při přepravě 
ohně po voru. Volné chvíle jsme trávili kou-
páním v blízkém brodu, psaním indiánské 

pošty a míčovými hrami. Večer jsme se bavili u ohně zpěvem a hrou na kytary, bubny a kazoo. In-
diáni a vedoucí si také připravili řadu scének. Vydali jsme se na jednodenní výpravu do Rájce a na 
dvoudenní výpravu ke zmapování přilehlých lovišť. Jednoho rána jsme v kopci u tábora uslyšeli du-
sot kopyt a bučení. Užuž jsme si mysleli, že šamanovy modlitby byly vyslyšeny a že k táboru přitáhlo 
stádo bizonů. Avšak mýlili jsme se. Po silné noční bouřce se k nám zatoulalo zhruba 40 krav, které 
zmateně pobíhaly, nevěděly kudy kam a namířily si to rovnou přes naše tábořiště. Tři jednotky přivo-
laných hasičů však vše vyřešily, krávy za pomocí zemědělců zahnali zpět do kravína a našim mladým 
indiánům se tak nic nestalo. Tábor se nám celkově vydařil, takže příští rok Hau hau kola! 

Ivana Kučerová, Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Jedovnice 
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Sportovní zprávy

Hodnocení fotbalové sezóny 2010 – 2011

Do sezony 2010 – 2011 přihlásil výbor SK Jedovnice družstva starší přípravky, žáků, dorostu 
a také týmy muži A a muži B. Mladší přípravka, která v Jedovnicích rovněž působí, tento soutěžní 
ročník ještě nehrála. Sportovní základnu tvoří zhruba 70 aktivně hrajících hráčů. Z tohoto pohle-
du je v Jedovnicích fotbal sportem číslo jedna. Za zmínku stojí fakt, že průměrná návštěvnost „A“ 
mužstva činila 200 diváků, přes 300 přihlížejících bylo zaznamenáno např. při derby s Rudicí či 
s Lipovcem. 

Provozovat fotbal v takovém měřítku by bez dobré spolupráce a zejména fi načních dotací obce 
nebylo možné. Co se sportovních výsledků týká, můžeme říci, že tato sezóna byla vcelku úspěšná. 
Podrobné hodnocení jednotlivých mužstev bylo zveřejněno na jedovnickém infokanále. 

Velkým a dlouhodobým problémem se stalo obsazení pozice trenérů u naší mládeže. U mužstva 
žáků se do poslední chvíle zvažovalo, zda toto družstvo vůbec do soutěže přihlásit. Velký kus práce 
zde nakonec odvedl Jan Skoták ml., za což mu výbor SK velice děkuje, stejně jako u mužstva dorostu 
M. Pernicovi, díky kterému se podařilo sehnat dalšího trenéra, K. Kalu. Marek Pernica působí u do-
rostu dlouhodobě a na výchově našich dorostenců má velký podíl. Potřeba trenérů u těch nejmen-
ších je velkou nutností a nabízí se otázka – proč se nenajdou dobrovolní trenéři, kteří by s mládeží 
pracovali? Samozřejmě není vůbec jednoduché trénovat a svým způsobem tak vychovávat mladou 
generaci, ale z dlouhodobého hlediska má toto poslání velký význam jak pro oddíl kopané, tak pro 
celou společnost. S těmito problémy se ovšem potýká nejen oddíl kopané, řeší je i ostatní zájmové 
organizace. Lidí, kteří se dobrovolně zapojí do jakékoliv veřejně prospěšné činnosti, je v dnešní době 
velice málo. Pravdou ovšem zůstává, že pokud se nebudeme výchově mládeže věnovat, přestože zá-
klad výchovy je především v rodině, poroste nám z dětí generace postrádající zájem o cokoliv, s ne-
gativním přístupem k životu, se špatnými zájmy. Tento problém se všeobecně týká celé společnosti, 
nejen kopané. 

Výchova mladých fotbalistů je jedna z hlavních priorit jedovnické kopané, výbor SK by proto rád 
přivítal obětavé trenéry, kteří by se mladé generaci věnovali. 

Velké poděkování patří celému výboru SK v čele s p. Vladimírem Pernicou, kteří se o fotbal v Je-
dovnicích starají. Není to vůbec jednoduchá práce, protože zajistit plynulý chod celého oddílu je 
v dnešní době velice náročné.

  Jitka Koutná a Jaroslav Buchta, SK Jedovnice

Rozlosování fotbalu – podzim 2011

14. 8. Kořenec – SK Jedovnice
21.8. SK Jedovnice – Drnovice
28. 8.  Olešnice – SK Jedovnice
4. 9.  SK Jedovnice – Vysočany
11. 9. Blansko B – SK Jedovnice
18. 9.  SK Jedovnice – Šošůvka
25. 9.  Sloup – SK Jedovnice
2. 10.  SK Jedovnice – Letovice

9. 10.  Skalice – SK Jedovnice
16. 10. SK Jedovnice – Rudice
23. 10. Doubravice – SK Jedovnice
30. 10. SK Jedovnice – Olomučany
6. 11. Boskovie B – SK Jedovnice
13. 11.  SK Jedovnic –Kořenec 

(předehrávka jara)
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Zprávy z kultury

Noc kostelů 2011

V posledních letech se v Česku i jinde v Evropě takříkajíc roztrhl pytel s nočními prohlídkami 
všeho možného, spojenými s nejrůznějšími akcemi. Koná se Noc muzeí, Noc galerií, Noc vědců… 
Již poněkolikáté se letos konala Noc kostelů, poprvé však také u nás v Jedovnicích, a to v pátek 27. 
května 2011.

„Rozhodli jsme se připojit k akci, která se koná ve stejném termínu v Rakousku, u nás a na Slovensku. 
Cílem je představení kostelů jako míst, kam mohou přijít a prožít tam něco hezkého i ti, kteří běžně do 
kostela nechodí.“ Těmito slovy pozval návštěvníky jedovnický farář P. Václav Trmač.

Náš farní kostel sv. Petra a Pavla se svou unikátní výzdobou od moderních umělců M. Medka, 
J. Koblasy, K. Nepraše, J. Istlera a L. Kolka (v době vzniku velmi mladých) bývá nazýván „učebnicí 
moderního sakrálního umění“, proto bylo přirozené, že právě kvůli těmto výtvarným dílům řada 
návštěvníků dorazí. Podat zájemcům výklad o interiéru kostela i autorech bylo připraveno několik 
zasvěcených průvodců z řad místních pořadatelů.

Pro zájemce proběhla přednáška o historii kostela i farnosti od nejstarších dob s promítáním 
(přednáška se konala v sále fary) a také výstavka historických fotografi í exteriéru i interiéru kostela 
sv. Petra a Pavla. Bylo zajímavé porovnat původní vzhled s dnešním a také se dovědět, že po 2. světo-
vé válce byl zpracován návrh na nový oltář (namísto chátrajícího z 19. století), který měl být vytvořen 
v nenápaditém historizujícím stylu – „naštěstí“ tehdy na realizaci nebyly peníze, a díky tomu – samo-
zřejmě však především díky zdejšímu dlouholetému faráři P. Františku Vavříčkovi, který do Jedovnic 
v šedesátých letech 20. století mladé umělce pozval – tu dnes máme oltář od pánů Medka a Koblasy, 
který jezdí obdivovat znalci moderního umění.

„Mile mě překvapila informovanost a spon-
tánní zájem některých nočních „poutníků“. 
Z mého výkladu prováděné vždy očividně nej-
víc zaujaly životní příběhy členů rodiny Miku-
láše Medka,“ shrnuje jedna z pořadatelek, Eva 
Francová. „Příchozí měli možnost zúčastnit 
se doprovodného programu – vyslechnout si 
koncert několika sborů, přednášku, varhanní 
koncert, nebo si nerušeně sami či za doprovodu 
průvodce (živého nebo tištěného) prohlédnout 
kostel včetně běžně nepřístupných prostor – nej-
větší atrakcí byl výstup na věž ke zvonům. Pro 
děti byla připravena speciální prohlídka, která 
se setkala s velkým ohlasem. Potěšilo mě, že se 
tato sympatická tradice rozšířila i do Jedovnic 
a věřím, že zde zakoření.“

Statistika na závěr: Ve 20 hodin napočítali pořadatelé v našem kostele okolo 120 přítomných – 
místních i „cizích“. Celkem se jedovnické Noci kostelů zúčastnilo okolo 200 lidí.

A trochu celostátní statistiky (podle www.nockostelu.cz): V rámci celé brněnské diecéze během 
Noci kostelů 2011 zaznamenali pořadatelé ve 137 otevřených kostelech na 118 000 návštěvnických 
vstupů, a to i přes vytrvalý déšť během celého večera. V České a Slovenské republice se do akce za-
pojilo více než 1000 kostelů. 

Soňa Plchová
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Ohlédnutí za červnovými oslavami

Sobota 25. června se nesla ve znamení 135. výročí založení jedovnického hasičského sboru. Místní 
hasiči měli vše velmi dobře připraveno a vyšlo jim i počasí, takže tento den jistě zůstane zapsán v pa-
měti jako zcela vydařený. Chtěl bych ale spíše připomenout nedělní „obecní“ oslavy 760 let od první 
písemné zmínky o Jedovnicích. Kulturní část programu zajistila spolehlivá hudební tělesa – ženský 
sokolský sbor Píseň, ZUŠ Jedovnice a Olšověnka. Znovu je třeba vyzdvihnout přínos ZUŠ, která je po 
desítky let líhní, jež zásobuje Jedovnice především (ale nejen) hudebníky a zpěváky, takže o kvalitní 
a častá hudební vystoupení u nás opravdu není nouze. Možná, že si to někteří již ani neuvědomují, 
protože jinak by nebylo možno slyšet občasné povzdechy, že se v Jedovnicích nic neděje. Co by za 
to dali jinde…

Poučnou (jak to jinak nazvat?) část programu měla naplnit přednáška – ta kvůli drobným problé-
mům s nejistým počasím byla nakonec zkrácena a shrnula známou historii jedovnické lokality od 
pravěkých nálezů po vrcholný středověk, kdy i Jedovnice dosáhly relativního vrcholu jako ekonomic-
ké centrum rozlehlého panství. Na tuto přednášku navážou na podzim další. 

Samostatnou kapitolou pak byla rozsáhlá expozice zabírající celý sál kulturního domu. Prezen-
tovaly se zde jedovnické školy, organizace a spolky, byly vystaveny staré fotografi e a kroniky obecní 
i spolkové, návštěvníci se mohli seznámit s texty prvních dvou písemných zmínek i s nejcennějšími 
archeologickými nálezy z areálu obce. Vždy je zajímavé pozorovat zájem o staré fotografi e – lidé po-
znávají svoje babičky, rodiče, sebe „zamlada“ – a i malí školáci pátrají po svých fotografi ích v albech 
ze školky…

Pro lidi zvídavé bylo pochopitelně nemožné projít dopodrobna vše – z tohoto pohledu je škoda, 
že nemáme k dispozici prostor pro dlouhodobější expozice, na druhou stranu je pravdou, že největší 
počet zájemců přišel již v neděli, v pondělí už výrazný zájem nebyl. I když – milou návštěvou byli žáci 
prvního stupně základní školy, z nichž někteří velmi pozorně studovali vystavené předměty a ocenili 
možnost osahat si artefakty, které normálně zůstávají za skly vitrín – a tak zkoušeli ostří kamenných 
pravěkých nástrojů, potěžkávali masivní střepy středověkých zásobnicových nádob…

Doufejme, že alespoň některým z nich zůstane tato zvídavost i nadále, protože i z ní může vyrůst 
jedno z pout k rodné hroudě, může přispět k rozvoji zdravého lokálního patriotismu – což je každé 
obci jedině ku prospěchu.        Josef Plch 

Historie

P. Jan Nepomuk Soukop – vlastenecký kněz a básník Velehradu

I když posláním tohoto zpravodaje jsou a mají být zejména informace o aktuálních událostech 
v Jedovnicích, dovolím si vrátit se následujícím textem o několik týdnů zpět a to ještě ne přímo do 
Jedovnic, nýbrž do okolí. Ve vztahu ke státním svátkům v prvním červencovém týdnu, k velehrad-
ským slavnostem u příležitosti výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu – k osobnosti P. 
Jana Nepomuka Soukopa (někdy psáno též Soukup, 1826-1892), v polovině devatenáctého století 
kaplana-kooperátora ve sloupské farnosti a od roku 1862 faráře v Lipovci. Tento významný moravský 
kněz byl také básníkem, sběratelem folkloru, skladatelem textů duchovních písní, autorem vlastivěd-
né literatury a národním buditelem.

P. Soukop si svá působiště a okolní krasové prostředí tak zamiloval, že svůj vztah k Moravskému 
Švýcarsku (podle tehdejšího pojmenování) vyjádřil i v několika knižních publikacích, např. ve sbírce 
básní a pověstí Kytečka ze Sloupa, v průvodci Macocha a její okolí (byl to právě on, kdo zpopularizo-



24

val pověst o Macoše) nebo v knize Přírodnické bádání (P. 
Soukop patřil rovněž mezi první české speleology). 

Soukopův vztah k velehradskému jubileu vychází z jeho 
aktivního zájmu o církevní i národní uznání významu a po-
stavení Velehradu, do té doby všeobecně opomíjeného. P. 
Soukop byl jedním z těch, kteří vyvíjeli značné úsilí pro do-
sažení tohoto cíle. V náboženském životě se přimkl k názo-
rové vlně vlasteneckých kněží, kteří v té době plnili, zejména 
na venkově, významnou úlohu v šíření české vzdělanosti. 

Ve sdružení vlasteneckých katolických kněží se podílel 
na založení sdružení Dědictví svatého Cyrila a Metoda, byl 
činný ve výboru Matice Velehradské, působil ve výborech 
Dědictví svatého Prokopa a Dědictví sv. Jana Nepomucké-
ho. Ve své literární činnosti vydal ve vztahu k Velehradu 
sbírku básní s názvem Velehradky, k tisíciletému cyrilome-
todějskému jubileu napsal píseň Ejhle, oltář Hospodinův 
září (zhudebnil ji brněnský P. Pavel Křížkovský). A také 
sborník Kytice velehradská.

Po tříletém působení v Lipovci přešel P. Soukop na faru 
do Doubravice nad Svitavou, kde setrval až do konce svého života. Posmrtnou odměnou, oceně-
ním a všeobecným uznáním zásluh P. Soukopa bylo roku 1927 převezení jeho tělesných pozůstatků 
z Doubravice do Velehradu, k uložení a k věčnému odpočinku na důstojném místě velehradského 
hřbitova. 

Za svoje dílo byl oceňován také Františkem Palackým, Františkem Ladislavem Riegrem a Janem 
Nerudou.

P. Jan Soukop se přátelil a spolupracoval s proslulým doktorem Jindřichem Wankelem, na jehož 
krasové objevy navazoval. Dá se předpokládat, že se při své bohaté činnosti znal také s jedovnickým 
profesorem Františkem Bedřichem Ševčíkem.                 IM

Z kroniky nadučitele Vincence Tomáška

Při přípravě výstavy k 760. výročí první písemné zmínky o Jedovnicích mne upozornil kronikář 
pan Jiří Roudný na zajímavou událost, zaznamenanou před 95 lety v kronice, kterou psal místní 
nadučitel Vincenc Tomášek. Text sice byl k vidění a přečtení na zmíněné výstavě, ale tu navštívila jen 
část občanů – a z nich se jen nemnozí zdržovali čtením relativně dlouhého textu. Protože nám v tom-
to čísle zpravodaje vybyla jedna volná stránka, bude snad přínosné ji využít ke zveřejnění této dnes 
již zapomenuté události. Text, který přinášíme jen s nejnutnějšími úpravami, je uveden na konci kro-
niky, na stranách 221–224. Jde o jediný zápis v kapitole označené H - Zvláště pamětihodné události. 
Stojí za povšimnutí, jak střízlivě je událost podána – dnes by ji patrně i periodika, označující sebe 
sama za seriózní, přinášela s chytlavými titulky a spekulovala o zázraku.                               Josef Plch

Ze všech událostí, jichž přímým svědkem jsem byl, nejpamátnější jest nevysvětlitelné, téměř okamžité a 
bez použití jakýchkoliv léků nastalé uzdravení mé žačky Marie Sedlákové, dcery Antonína Sedláka, rolní-
ka č. 54 v Jedovnicích. Narodila se dne 2. března 1903 a začala choditi do školy 16/9 1909; ve šk. r. 1910/11 
byla mou žačkou ve II. tř. Byla jedním z oněch mála dětí, které svou pilností, pozorností, srdečnou upřím-
ností a mírnou a tichou povahou dovedou učiteli zpříjemniti hodiny ve škole strávené. Není tedy divu, že 
po celý školní rok nebyl jsem ani jednou nucen ji napomenouti a že na konci roku nerad jsem se s ní loučil. 
Po prázdninách postoupila s velmi dobrým prospěchem do III. tř., ve které vyučoval ve šk. roce 1911/12 
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učitel Jaroslav Walter (padl na ruském bojišti v říjnu 1914). A od toho zvěděl jsem, že děvče to nebezpečně 
onemocnělo, což mě nemálo zarmoutilo. Nemoc – jak se později ukázalo tuberkulósa míchy – horšila se 
stále, a od 1. prosince 1911 až do konce šk. r. 1911/12 nebylo dítko ani jednou ve škole. Na jaře r. 1912, kdy 
její spolužačky byly u sv. zpovědi, přinesla ji její matka také do chrámu Páně, a tu uviděl jsem ubohé to dítě, 
jak bezvládně spočívalo v náruči ustarané své matky; nemohlo se tehdá již na nohy postaviti. Následkem 
toho nezapsal jsem ji na počátku šk. r. 1912/13 do třídní knihy III. tř. a poznačil jsem ve školní matrice, že 
dítko je zmrzačeno a neschopno choditi do školy (viz třídní kniha III. tř. šk. r. 1912/13 č. 24 děvčat a školní 
matrika šk. r. 1912/13 č. 76). Rodiče ovšem hned na počátku nemoci hledali pomoci lékařské, leč marně.

Počátkem října 1912 navštívila mne za jakousi úřední záležitostí matka dítěte toho, Aloisie Sedláko-
vá, a ta mi na mou otázku, jak že se daří nemocné její dcerušce, s pláčem vypravovala, že tato nemo-
houc se postaviti, chvilkami o berličkách se vláčí, nejvíce však po zemi se plazí, a že lékař ji ošetřující, 
pan Fr. Polčák, prohlásil veškeré léčení za bezúčelné, a že jí chtěje rodičům zbytečných výloh uspořiti 
také žádných léků více nedává. Bude prý se – tak že pravil – ještě asi 2 roky trápiti, než zemře. 

Těšil jsem zarmoucenou matku dle možnosti, nabádal jsem ji k důvěře v Boha, potom pak puzen jsa 
jakýmsi vnitřním hlasem, nabídnul jsem jí něco vody, již mi předtím zaslal syn můj Karel z Lurd, kdež 
byl jako varhaník a účastník poutnické výpravy.

Radil jsem matce, aby s důvěrou otázala se o pomoc k Marii Panně a aby dítěti vodou tou potřela 
páteř.

Matka oživena nadějí pospíchala domů a v pátek před posvícením užila skutečně vody, leč účinek se 
nedostavil. Nezdarem tím nedala se však odstrašiti a použila vody opětně hned následujícího dne, načež 
odešla za manželem svým na pole; doma zůstala nemocná se svou starší sestrou Aloisií. Za chvíli po 
odchodu matčině pravila náhle nemocná své sestře, že se jí zdá, jakoby mohla choditi, postavila se po-
maloučku, udělala nesměle několik krůčků, pak ale vidouce, že to jde, dala se i se sestrou do radostného 
jásání a běhání po světnici volajíc: „To máme hody!“

Kdo vypíše radost rodičů, když jim vracejícím se z pole, vyběhla naproti starší sestra Aloisie s radost-
nou zprávou, že Mařenka již je zdráva a že si celý den spolu hrály na schovávanou!

V úterý o posvícení přišla uzdravená dívenka také ke mně pochlubit se svým uzdravením, dne 18. listopa-
du 1912 přišla opět po 11½ měsíční přestávce poprvé do školy, byla ve třídní knize III. tř., kterou jsem já vyu-
čoval, dodatečně pod č. 24 zapsána, chodí po dnešní den pravidelně do školy a jest nyní žačkou V. tř. II. odd.

Toto cítil jsem se vázána svým svědomím napsati.
Dne 1. srpna 1916, 

Vinc. Tomášek, nadučitel

Duchovní sloupek

Pohádka o velbloudovi

Dvouhrbý velbloud došel na svých cestách pouští Gobi do krásné oázy. Zaradoval se, že se zase 
jednou pořádně nají a napije. Hned zamířil k jezírku uprostřed oázy, ale zničehonic mu cestu zastou-
pila tlustá opice. Místo pozdravu na něho vybafl a: „Co tady chceš? Zmiz odtud!“ „Chtěl bych se je-
nom napít a najíst, dva týdny jsem nejedl a nepil,“ vysvětloval překvapeně velbloud. „To je moje oáza, 
tady se mi nikdo roztahovat nebude!“ křičela na něho opice. „Ale já se tu nechci roztahovat, jenom 
mám hlad a žízeň a myslel jsem si, že voda je pro každého a stromy, které tu samy vyrostly, také.“ 
„Vyrostly nevyrostly, já jsem tu byla první, tak je to všechno moje,“ rozčilovala se opice. Velbloudovi 
bylo jasné, že se s tou vřeštící obezitou asi nedomluví, ale přece jen to zkusil: „Prosím tě, mohl bych 
se trochu napít z tvého jezírka a sníst trochu tvé trávy? Potom hned zmizím.“

Musel prosit ještě dlouho, než mu to opice dovolila. Ostražitě ho při tom sledovala. Sotva si 
potřetí lokl vody, už mu říkala, že by to snad mohlo stačit, ale přece jen ho nechala pít dál. Když 
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se chtěl pustit do zeleňoučké trávy kolem jezírka, vyhnala ho opice na okraj oázy. Říkala, že vel-
bloudovi stačí suchá tráva a trní. Kdyby jí snědl tu měkoučkou trávu u jezírka, neměla by kde 
odpočívat. A v žádném případě nesměl velbloud ochutnat ani jediný lístek z žádného stromu, na ty 
byla opice zvlášť háklivá, protože jí poskytovaly hojnou potravu. Co kdyby velbloud třeba zlomil 
nějakou větvičku?

Velbloud byl skromný, stačila mu suchá tráva a trnité keříky. Najedl se a chtěl si ještě chvíli od-
počinout ve stínu, ale opice začala ječet, že tohle si tedy v žádném případě nedomluvili a že to je 
její stín. Velbloud chtěl podotknout, že stínu je tu dost pro celou karavanu a ne jen pro dvě zvířata, 
ale raději byl zticha, jen se rozloučil, poděkoval za pohostinnost a pokračoval ve své cestě. Bylo mu 
z toho setkání smutno. Zahnal sice hlad a žízeň, ale nemohl pochopit, že ta nafoukaná tlustá sobecká 
opice myslí jen na sebe. Život v poušti je přece tak těžký, že by si všichni měli pomáhat a ne se starat 
jenom o sebe.

A velbloud se snažil pomáhat, kde mohl. Právě proto opustil své stádo a sám chodil pustinou. Ně-
kdy pomohl najít cestu člověku, který v poušti zabloudil. Jindy se připojil ke karavaně a pomohl svým 
bráškům nést těžký náklad. V písečné bouři chránil svým tělem lidi, kteří se neměli kam schovat. Ně-
kdy mu za jeho pomoc dali najíst a napít, jindy mu jenom poděkovali, protože sami nic k jídlu a pití 
neměli. Velbloudovi to stačilo. Byl rád, že mohl být někomu užitečný. Když už jeho pomoci nebylo 
třeba, rozloučil se a dál hledal v poušti někoho, komu by mohl posloužit.

Po několika letech se zase dostal do míst, kde se setkal s tlustou opicí. Neměl chuť znovu poslou-
chat její vřeštění, ale měl moc velký hlad a ještě větší žízeň, a tak se do oázy přece jenom vydal. Utě-
šoval se nadějí, že sobecká opice třeba už zmoudřela, ale moc tomu nevěřil. Když někdo myslí jen na 
sebe a ve všech vidí nepřátele, kteří ohrožují jeho pohodlí, jen velmi zřídka objeví, že ti druzí mohou 
být mnohem ohroženější. Ale co když se stal zázrak a zrovna tahle opice to dokázala?

Velbloud zamířil přímo k oáze. Už by měla být vidět, ale není! Že by ho zklamal orientační smysl? 
To se mu ještě nikdy nestalo, ale už stárne, možná začíná zapomínat. Velbloud z toho byl trochu ner-
vózní, ale pokračoval v cestě. Pokud se zmýlil, chtěl mít jistotu aspoň o svém omylu. Oáza by měla 
být už támhle, kde je ten malý pahorek. Ale ten tu tenkrát nebyl! Velbloud přemýšlel, vzpomínal, jak 
vypadalo okolí oázy, a přitom pozoroval ten nečekaný kopeček písku. Najednou se mu zdálo, že se 
tam něco pohnulo. Velbloud se tam bez váhání vydal. Pokud si spletl cestu, snad bude aspoň někomu 
užitečný.

Pod pahorkem ležela opice. Hubená, vyhublá až na kost. Kůže na ní visela jako na věšáku. Už 
taky vůbec nenadávala. Když k ní velbloud došel, jen pootevřela oči, ale hned je zase zavřela. Už 
ani na otevření očí neměla sílu, tak byla vyčerpaná hladem a žízní. Velbloud se postavil tak, aby 
jeho stín padl na opici. Po chvíli bylo vidět, že to pomohlo. Opici se ve stínu přece jen trochu 
ulevilo. Otevřela oči, dokonce se snažila něco říct: „Oáza není – písečná bouře – hlad, žízeň, 
horko, zima.“ Velbloud, který věděl, jak to v poušti chodí, to stačilo, aby si domyslel, co se stalo. 
Písečná bouře zasypala oázu tunami písku, pod kterým všechno zmizelo – tráva, keře, stromy 
i jezírko. Opice zachránila jen holý život, ale nevěděla, kam se vydat, a při své tloušťce by stejně 
daleko nedošla. Tak jen ležela a čekala, až umře. Snažila se aspoň prohrabat k jezírku, ale i to 
bylo zničeno. Na dně vyhrabané jámy se sice přes noc objevila blátivá loužička, ale i ta přes den 
rychle vyschla.

Velbloud si lehl vedle opice, aby se mohla vyškrábat mezi jeho hrby. Když tam byla a pevně se 
držela, zvedl se a vydal na cestu. Snad bude mít on sám dost síly, aby došel k další oáze, a opice aspoň 
k tomu, aby neumřela. Mohli by tam být už zítra, nejpozději pozítří…

Václav Trmač, farář 
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Napsali jste nám

Ještě něco o Zámečku

Vážená redakce,
s opravdu velikým potěšením jsem si přečetl zasvěcený příspěvek pana Josefa Plcha k historii Zá-

mečku ve vašem posledním čísle Jedovnického zpravodaje, za což i jemu velice děkuji. O to více 
tuto záležitost prožívám, když krátký čas před zveřejněním vašeho příspěvku jsem se od jistého pra-
covníka lesního závodu dozvěděl, že současné vedení ŠLP nechalo tento romanticky pozoruhodný 
a historicky ne bezvýznamný objekt zbourat. Věřím, že pro tento podnik se budova mohla jevit nad-
bytečnou. Nezůstala však nadbytečnou v mých vzpomínkách, a – jak se mi chce věřit – i v srdcích 
mnoha dalších osob. A proto si zde dovolím říct: budiž čest její památce.

Ale nerozhodl jsem se redakci obtěžovat, abych zde tesknil pro to, o čem a zřejmě „po právu“ 
takto rozhodly jiné, řekněme kompetentní osoby. Což ostatně v současné době dokládají až v ne-
chutných tahanicích kolem Nového hradu. Rozhodl jsem se tak proto, abych tu několika glosami 
přispěl k objasnění několika nepřesností, kterých se autor v tomto zdařilém příspěvku dopustil. 
Jedná se tu o období let 1969 až konce roku 1972. Jsou to roky, v politickém žargonu řečeno, po-
čátku normalizace.

Do Jedovnic, na Lovecký zámeček, jak jsme mu tehdy říkali, jsem se přistěhoval se ženou Jarmilou 
a jednoroční dcerou Barborou z Blanska po poněkud komplikovaných operacích a době strávené v ne-
mocnicích, v průběhu prázdnin roku 1969. Jelikož mi lékaři doporučili práci na zdravém vzduchu, 
našel jsem si zaměstnání u (tehdy ještě) OV ČSM, tedy Okresního výboru Československého svazu 
mládeže v Blansku. Bylo to v jejich hospodářském zařízení Blatex, kde jsem nastoupil jako správce re-
kreačního střediska Zámeček v Jedovnicích. Mým přímým nadřízeným tehdy byl ředitel Blatexu a člen 
OV ČSM v Blansku pan Jiří Kuchař z Jedovnic. Moje manželka na Zámeček nastoupila jako kuchařka. 
Prožili jsme tu první léta svého manželského soužití, a i když to tu nebylo vždy lehké, dnes na ty roky 
oba rádi vzpomínáme. 

Sice jsme v letních měsících i v zimě pro vodu museli jezdit až k pumpě k Olšovci či k místní prádel-
ně. Voda ve studni pod Zámečkem byla jen povrchová a postrádala celoročně sytící pramen. Vodu jsme 
převáželi v 35 litrovém barelu na dětském kočárku, v zimě pak na sáňkách tažených ovčákem Donou. 
Po krátký čas jsme vodu za sněhu i s nákupy převáželi tak, jak se zmiňuje i autor, v duralovém člunu, 
avšak ne taženém koněm, ale oslicí Sylvou. Tu jsem po čase vrátil původnímu majiteli. 

Koně Flama (angl. Plamen) jsem si pořídil až později jako dvouročního hřebečka u jezdeckého od-
dílu v Bořitově. Ale to jsem už vlastnil i bryčku a na zimu sáně. Koně, toho jsem využíval všestranně. 
Byl to polokrevník, velice nadaný. Měl jsem ho pod sedlo, ale i do zápřahu. V lese jsem s ním stahoval 
i klády, aniž bych ho to musel kdy učit. Na provinčních dostizích v Bořitově mi na proutěných překáž-
kách získal první cenu. Jel ho tam tehdy můj kamarád Jara Zachrdla, zvaný Česan. 

Jest také pravda, že jsem na Flamovi vykonával službu ochranné stráže v Moravském krasu. Ale to 
až později, od května 1971, kdy už byl Blatex delimitován do Juniorturistu a poté Krajského podni-
ku služeb SSM (Socialistického svazu mládeže) v Brně. Toho času jsem byl po předešlém propuštění 
manželky také z pracovního poměru propuštěn, jelikož nový majitel již chtěl mít objekt prázdný. To ho 
následně vedlo i k podání žaloby na naše soudní vystěhování. Manželka pak v prosinci 1971 nastoupila 
do Adastu jako pracovnice v kantýně. 

Po vydaném soudním rozhodnutí v červenci 1972 o našem vystěhování a bez náhrady (nevlastnil 
jsem bytový dekret) jsme Zámeček počátkem prosince opouštěli dosti neslavně. Hřebce jsem tehdy 
musel kvapem a se ztrátou prodat, psy utratit, kočky vybít a ze Zámečku do bytovky na Ptačinu v Ada-
mově jsme se stěhovali až před Vánocemi 1972 po přidělení podnikového bytu. To jsem již předtím 
v září byl nucen nastoupit do Adastu do lisovny. Moravský kras tehdy byty nedisponoval. 
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Tak zcela prozaicky skončilo naše působení na idylickém Zámečku v lesích u Jedovnic. Což o to, 
manželce tehdy změna vyhovovala. Již rok musela totiž dojíždět do Adamova. To pro ni v zimě i v létě, 
za každého počasí, za noci i za dne, znamenalo chodit ze Zámečku na autobus a zpátky lesem pěšky. 
Jelikož byla nucena chodit i na odpolední směny, vracela se až k půlnoci. A když pak slyšela chrastit 
a funět za tmy zvěř, mívala dosti nahnáno. Les se v té době vyznačoval jak divočáky, tak i vysokou. 
A ráno před zaměstnáním jsme dceru střídavě vodili až k průmyslovce, do školky. 

A když v zimě v 1971 roce dcera ve vysokých horečkách onemocněla a já jsem před půlnocí z „pioný-
ráku“ volal z Blanska pohotovost, přišel k nám tehdy v noci lékař v sněhem promočených polobotkách 
na Zámeček pěšky. Nevím, zda se jmenoval Navrátil či nějak podobně, ale byl to skvělý člověk. Sanitka 
i s řidičem mu zůstala kilometr zpátky v lese. Byla stranou cesty zabořená ve sněhu. Bylo ho tehdy všude 
víc jak půl metru. Byl jsem ji tehdy s oslíkem při baterce vytahovat zpátky na cestu. A pan doktor, jen 
tak v promočených polobotkách, vůbec nejevil známky rozmrzelosti. A natož aby po nás žádal nějakou 
odměnu. Na to vždy vzpomenu při dnešních stávkách lékařů. 

No, byly to někdy věru krušné chvíle, ale dnes i s dcerou na ně rádi vzpomeneme. Odmyslím-li poz-
dější nechutné tahanice s Krajským podnikem služeb SSM v Brně, velice rád na tu dobu vzpomínám. 
Aniž jsem však kdy na hlavě nosil kovbojský klobouk, jak snad praví legendy a příspěvek ve vašem 
zpravodaji (i když teď jsem si vzpomněl, že šedý plstěný klobouk s koženou stuhou jsem vlastnil, nebyl 
to však kovbojský širák, ale normální civilní Tonak – a myslím, že na koni jsem s ním nikdy nejel). 
A pivo jsem prodával pouze lahvové, dobře vychlazené ve sklípku pod verandou, jak zajisté i pamětníci 
doznají, nebylo čepované. V tom se příspěvek mýlí. Nebyl jsem na to zařízen. Nebyli jsme tedy „něco 
jako hospoda“, ale spíš něco jako kantýna či bufet. A manželka, ta výborně vařila a především, byla taky 
hezká. Na to se v kraji taky zajisté nezapomnělo.

Byli jsme tehdy pod zatahující se oblohou normalizace ještě jakýmsi ostrůvkem svobody. Tam, 
uprostřed lesa na Zámečku, to bylo ještě možné. A lidé, zejména ti mladí, to věděli a dovolím si tvrdit, 
že tam chodili rádi. Za celou tu dobu si nevybavuji, že bychom měli nějaký vážný problém. Jo, kde 
jsou ty krásné časy na Zámečku v Jedovnicích… Vzpomínáme. 

Herbert (nikoliv Jan) Pařízek, t.č. pracující důchodce v Moravské galerii 
v Brně, ač žijící stále v Adamově 

Poznámka J. Plcha: Snažil jsem se již při psaní textu do minulého čísla pana Pařízka najít, ale pa-
trně vlivem chybného jména, které se vybavilo jednomu z pamětníků, se mi to nepodařilo. Poté, co se 
sám ozval, jsem od něj vyzvěděl ještě několik doplňujících, spíše technických informací: 

„Chatu Natašu zakoupil ředitel Kuchař pro ubytování rodiny správce (tedy pro nás) hned první rok po 
našem příjezdu na Zámeček. Byl jsem pro ni tehdy se dvěma náklaďáky, tuším až někde na Slovensku. 
Tuto stavebnicovou chatu jsme tehdy dovezli až večer a jak ji řidiči shodili z valníků, tak tam ležela 
hodně dlouho coby hromada dřeva. Po čase se mi podařilo, už ani nevím za čí pomoci, složit ji do rázu 
– a tak ležela dál. Několik prken dokonce někdo zcizil. My v té době provizorně obývali jednu a později 
dvě místnosti v horním podlaží Zámečku. Se stavbou chaty se započalo až v posledním roce našeho 
pobytu, na jaře roku 1972, zadával ji rovněž ředitel Kuchař. Do doby, než jsme se odstěhovali, stála však 
jen hrubá stavba, takže chatu jsme nikdy neobývali.

Již zimu na přelomu let 1971-72 s námi strávil i Fedor Skotal. Do doby, než se nastěhoval, jsme obý-
vali pouze štítovou místnost s kamny v patře nad kuchyní, kuchyň sloužila nám i provozu. Zbylé dvě 
místnosti v patře sloužily coby ubytovna pro hosty. Když nastoupil Skotal (1972), přenechali jsme mu 
„naši“ štítovou místnost a přestěhovali jsme se do dvou sousedních místností, co původně sloužily jako 
ubytovna. V té době už totiž objekt procházel delimitací a provoz pro veřejnost byl novým majitelem 
ukončen.

Noví majitelé – Juniorturist i Krajský podnik služeb SSM – byli zřizováni Krajským výborem SSM 
v Brně, neměli zájem nás již zaměstnávat a proto nás potřebovali také vystěhovat. Od jara 1972, kdy 
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jsem byl po manželce rovněž propuštěn a pracoval jsem nově jako ochranář v Moravském krasu, nebyl 
již Zámeček pro veřejnost provozován. Skotal tu byl zprvu pouze ubytován a nevím, od kdy byl zaměst-
nán jako správce. Byl zde však umístěn až novým zřizovatelem. Na důvod jeho příchodu na Zámeček 
jsem se ho nikdy neptal a ani nevím, že nastoupil po mně jako nový správce. Vzájemně jsme s ním však 
vycházeli vždy dobře. Původní Blatex v té době již neexistoval. A jelikož bylo třeba se nás bez náhrady 
zbavit, nastaly mi ze strany nového majitele soudní tahanice ohledně hospodaření a inventáře, které 
jsem nakonec ustál. Vězte, že již byla normalizace a všude se hledali viníci. Soudy moji vinu neproká-
zaly, ovšem ze Zámečku jsme museli pryč. 

Pokud jde o dispozici budovy za našeho pobytu, tak příčka mezi dvěma místnostmi v přízemí byla 
odbouraná už před naším nastěhováním, vznikla tak společenská místnost, kterou dosti špatně vytápěl 
plechový krb, kouř z něj šel často do místnosti. Štítová přízemní místnost sloužila jako kuchyň, byla 
vybavena malými kamny na tuhá paliva, která sloužila k vytápění, ale dalo se na nich i vařit. A pak tu 
byl ještě propanbutanový kuchyňský sporák, plynová láhev byla instalována v plechovém přístřešku na 
verandě z vnější strany hned vedle vchodu kuchyně.

Co se týká prvního patra, průchod do štítové místnosti byl zazděn už před naším příchodem – všech-
ny místnosti byly tehdy zevnitř omítnuté, takže jsem ani netušil, že tam nějaký průchod kdy byl. Míst-
nost vedle schodiště a místnost štítová měly kamna. Kromě toho jsme si mohli přitápět el. přímotopem 
na 2 kW. V zimě se objekt takto dal časem kupodivu vytopit.

Přes léto 1971 jsem nechal odstranit a znovu nahodit pásy opadávající omítky na fasádě budovy. 
Prováděli to bratři mé manželky (jeden je zedník) pouze za ubytování a za stravu po dobu prací. Když 
pak Zámeček převzal nový majitel, práce již nebyly dokončeny, jak jest patrné i z fotografi í bourání 
objektu.“

Následně jsem zkusil kontaktovat i p. Fedora Skotala, který opustil moravské končiny a dnes žije 
poblíž Prahy. Celý život pracoval jako novinář, publicista a scénárista, tíhnul k trampingu, ve svém 
internetovém životopise má mj. uvedeno: „Po roce 1970 správce loveckého zámečku v Moravském kra-
su.“ Zde je jeho stručná odpověď: „Já jsem dokonce ten zámeček použil jako východisko v novele, podle 
které se pak měl na slovenské Kolibě točit celovečerní fi lm, ale pak to asi spláchl Listopad 89... Někdy 
snad napíšu víc, teď opravdu zápolím s časem, ale váš zájem mě velmi těší. Uvidíme...“

Pozvánky

Restaurace Barachov

vás zve na letní taneční zábavy,  které se uskuteční za příznivého počasí na pláži před naší restaurací: 
29.7.2011 – folková kapela Cech 
19.8.2011 – hudba Arcus rock
Dále Vás zveme na letní odpoledne s dětskou bigbítovou kapelou Kaštánci z Horní Lhoty. 
Jejich koncert je naplánován na 21.8.2011 v 15.00 hod.

Pozvánka na zájezd

Klub dobré pohody a MS Českého červeného kříže zve zájemce o poznávání zajímavostí v podhůří 
Bílých Karpat. 
Zájezd se uskuteční v úterý 30. srpna 2011. 

Přihlášky na úřadě městyse u p. Gabrielové.
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Pozvánka na vodní šlapadla

ATC Olšovec si vás dovoluje pozvat na šlapadla. Půjčovna je otevřena za dobrého počasí  
denně od 10:00 do 18:00. 

Půjčovné podle typu šlapadla 100 a 120 Kč/hod. Na září připravujeme speciální akci pro jedovnické 
občany, bližší informace najdete na obecním webu a na infokanále.

Program kina Jedovnice

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

Srpen – začátky představení vždy v 19:30 hodin / Hrací profi l úterý a čtvrtek

2. 8. úterý / CZECH MADE MAN   (90´/ FALCON / Vstupné 79,– + 1,– Kč / MN 15) 

Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Otloukánek z chudé rodiny králem internetových domén. Nemožné 
je možné, padají normy i konvence. Už jako kluk pochopí, že spolehnout se musí jedině sám na sebe. „Totá-
čem“ 80. let kličkuje nepříliš vzorově a přelomový listopad prožije rovněž nezvykle – mezi blázny v léčebně. Po 
revoluci už to jede, ba letí. Nahoru, ale i dolů. Do Německa a zpátky. Na Pankrác a zpátky. Do Číny a zpátky. 
Vše je tak snadné, až je to k smíchu… Může za ten rozlet chytrost nebo vychytralost? Z netušených a neko-
nečných možností internetu vyroste ve fi nále virtuální blahobyt. Hrdina má všechno, dokonce plánuje hodně 
netradiční rodinu… Vypadá to na happyend, ten se ovšem stylově zvrtne. Černá komedie ČR. Hrají Jan Budař, 
Kateřina Brožová, Petr Čtvrtníček, Tomáš Matonoha a další. Režie Tomáš Řehůřek.

4. 8. čtvrtek / LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI   (112´/ BONTON / Vstupné 69,– + 1,– Kč / MN 15) 

Jamie (Jake Gyllenhaal) se ve chvíli, kdy praštil s medicínou, stal profesionálním fl ákačem. Jedinou věcí, 
kterou umí, je balení holek. Tenhle talent vyžaduje slušné přesvědčovací schopnosti, a tak se Jamie nechá 
zlákat na práci reprezentanta velkého farmaceutického koncernu, jehož výrobky má vnucovat lékařům, aby 
je šířili dál, mezi své pacienty. Když čeká na audienci v jedné čekárně, uvidí JI, krásnou a smyslnou Maggii 
(Anne Hathaway). Domluvit si rande zabere Jamiemu pár minut, stejně dlouho trvá, než vzájemné roman-
tické oťukávání skončí v posteli. Jako by Maggie měla na všechno málo času. Coby pacientka v první fázi 
Parkinsonovy choroby ho skutečně nemá nazbyt… Režie Edward Zwick. Odvážná romantická komedie 
USA s titulky.

9. 8. úterý / ÚTĚK ZE SIBIŘE   (133´/ BIOSCOP / Vstupné 69,– + 1,– Kč / MN 12) 

Drama, založené na skutečné události z roku 1940, popisuje útěk mezinárodní skupinky vězňů z ruského 
gulagu. Uprchlíci se vymaní ze sevření nelítostné sibiřské zimy, projdou oblastí jezera Bajkal a překročí Trans-
sibiřskou magistrálu. Před sebou však mají ještě mnohem krutější zkoušky lidské odolnosti a vůle, poušť Gobi, 
Himálaje a Tibet. Zachrání se až po 4 000 mílích v Indii. Film Útěk ze Sibiře je založen na pamětech polského 
důstojníka Slawomira Rawicze (1915-2004) popisujících jeho útěk ze sibiřského gulagu. Spolu s tisíci dalšími 
vězni podstoupil Rawicz krutý tříměsíční transport do pracovního tábora na Sibiři. Režie Peter Weir. Drama 
USA s titulky.

11. 8. čtvrtek / ZKUS MĚ ROZESMÁT   (116´/ FALCON / Vstupné 74,– + 1,– Kč / MP) 

Ve fi lmu „Zkus mě rozesmát“ požádá plastický chirurg, který chodí s mnohem mladší učitelkou ze školy, svou 
věrnou asistentku, aby předstírala, že je jeho co nevidět bývalou manželkou, aby mu tak pomohla urovnat jednu 
neuváženou lež. Když se mu ale vymstí ještě několik dalších lží, vloží se do věci i její děti a všichni se společně 
vydávají na víkend na Havaji, který jim všem zcela změní život. Režie Dennis Dugan. Romantická komedie USA 
s titulky.
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16. 8. úterý / PIRÁTI Z KARIBIKU 4 : NA VLNÁCH PODIVNA  (137´/ FALCON / Vstupné 69 + 1,– Kč / MP) 

Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa v akčním příběhu plném pravdy, zrady, 
mládí a odchodů. Když se Jack setká se ženou ze své minulosti (Penelope Cruz), není si jistý, zda jde o lásku 
– nebo zda tato žena jen „hraje na city“ a využívá ho, aby našla legendární Pramen mládí. Když ho donutí, aby 
vstoupil na palubu Queen Anne’s Revenge, lodi obávaného piráta Černovouse (Ian McShane), Jack se ocitá 
v nečekaném dobrodružství, kde neví, koho se obávat více: Černovouse nebo ženy ze své minulosti. Režie 
Rob Marshall. Film USA s titulky.

18. 8. čtvrtek / MÁMA MEZI MARŤANY    (88´/ FALCON / Vstupné 69 + 1,– Kč / MP) 

Vyneste odpadky, snězte brokolici – kdo potřebuje maminky? Devítiletý Milo zjistí, jak moc potřebuje svoji 
maminku, když ji unesou Marťané, kteří plánují, že ukradnou její „maminkovství“ pro své vlastní potomky. Film 
ukazuje Milovu výpravu, kterou podnikne na záchranu své maminky – divoké dobrodružství, které zahrnuje ces-
tování načerno na vesmírné lodi, řízení komplikované víceúrovňové planety a ovládnutí mimozemského národa 
a jejich vůdce. S pomocí technické inteligence a rebelské marťanské dívky jménem Ki se Milovi podaří najít 
cestu zpátky ke své mamince – více než jedním způsobem. Režie Simon Wells. Animovaný fi lm USA.

23. 8. úterý / RIO     (96´/ BONTON / Vstupné 74 + 1,– Kč / MP) 

Film Rio je příběhem vzácného papouška jménem Blu, který žije na malém městě se svoji paničkou Lindou. 
Ta ho před léty zachránila před pašeráky, kteří ho ještě jako papouščí miminko ulovili uprostřed brazilského 
pralesa a odvezli do zasněžené Minessoty. Blu se kvůli tomu sice nikdy nenaučil létat, ale v bezpečí a pohodlí 
Lindina domova se natolik zabydlel, že pro něj není problém uvařit kávu, připravit snídani nebo posloužit Lindě 
jako její osobní budík. Když jednoho dne Linda a Blu zjistí, že Blu není posledním papouškem svého druhu na 
světě, jak si až doposud mysleli, neváhají a vydají se na cestu do exotické Brazílie za papoušicí Perlou, která 
žije v samotném srdci Rio de Janeira... Režie Carlos Saldanha. Animovaná rodinná komedie USA. 

25. 8. čtvrtek / VODA PRO SLONY   (120´/ BONTON / Vstupné 69 + 1,– Kč / MN 12)

Výpravná romance z cirkusového prostředí 30. let minulého století o zakázané lásce, která se zrodí na magic-
kém místě plném dobrodružství, zázraků a nebezpečí, vznikla podle celosvětového knižního bestselleru Sary 
Gruenové. Hlavní role ztvárnili držitelka Oscara Reese Witherspoon a hvězda ságy Stmívání Robert Pattinson. 
Režie Francis Lawrence. Filmové drama USA s titulky.

30. 8. úterý / RYCHLE A ZBĚSILE 5   (130´/ BONTON / Vstupné 69 + 1,– Kč / MN 12) 

Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, jednou rukou řídí a v té druhé třímají zbraň nebo aspoň ukazují 
vztyčený prostředník. Jsou prostě rychlí a zběsilí. Už popáté. Pod vedením režiséra Justina Lina, jenž si vydobyl 
ostruhy na předchozích dvou dílech slavné akčně závodní série, se potkávají všichni staří známí – Paul Walker, 
Vin Diesel a Jordana Brewster – které tentokrát doplňuje i akční hvězda první velikosti Dwayne Johnson. Čes-
ká policie může zůstat v klidu, veškeré silniční běsnění se bude odehrávat v rozpálených ulicích brazilského 
Ria. Akční krimi thriller USA s titulky.

Na ZÁŘÍ připravujeme: 6.9. Auta 2, 13.9. Šmoulové, 20.9. Muži v naději, 27.9. Kazatel




