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Na obálce: Jan Knies a jedovnické Kolíbky 

Titulní kresba Mgr.  Jitky Vávrové zachycuje 
tak trochu fiktivní scénu – zanícený učitel Jan 
Knies s pomocí kresby vysvětluje žákům, jak asi 
vypadalo pravěké osídlení Kolíbek. Nedávno 
jsem zaslechl, že se někomu nelíbí jméno Knie-
sovy ulice v Chaloupkách. Tento článek je tedy 
vysvětlením a zároveň vyrovnáním dluhu vůči 
občanům i Janu Kniesovi – měl být napsán asi 
už dávno.
V  roce 2010 řešilo obecní zastupitelstvo otáz-
ku, jak pojmenovat některé nově vznikající 
ulice. Jedna z nich ležela v Chaloupkách, téměř 
na hranici Moravského krasu. Navrhl jsem pro 
ni název Kniesova – po významném krasovém 
badateli Janu Kniesovi, který mj. objevil síd-
liště lovců sobů v  nedalekých Kolíbkách, tedy 
doklad nejstaršího osídlení Jedovnicka. Návrh 
zapadal do  „krasové“ koncepce chaloupeckých 
ulic (Wanklova, Absolonova, K  Propadání) 

a  jistý Kniesův antiklerikalismus by mohl být 
sympatický i Josefu Hybešovi, jehož jméno nese 
zbývající ulice této části, založené jako dělnická 
kolonie zaměstnanců jedovnické hutě. Návrh 
byl zastupitelstvem přijat a 14. 6. 2010 schválen. 
A  nyní již k  Janu Kniesovi. Narodil se 
26. 11. 1860 v Tasově. Jeho otec Jan byl učitelem, 
působil dočasně mj. ve Křtinách, kde se sezná-
mil se svou ženou Veronikou, nakonec získal 
místo nadučitele (tj. ředitele školy) v  Tasově. 
Syn Jan po vychození reálky studoval od r. 1876 
v  učitelském ústavu v  Brně, kde odmaturoval 
(napodruhé) v únoru r. 1881. Při studiích se se-
známil s celoživotním přítelem Václavem Čap-
kem (1862-1926), který byl Kniesovi v  dalších 
letech nápomocný v určování kostí, nalezených 
při archeologických výzkumech.
Více najdete na str. 25.

Josef Plch
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Starostovo okénko
Dobrý den, vážení spoluobčané,
setkáváme se opět po letních prázdninách a do-
volených. Během letních měsíců se konalo velké 
množství kulturních a společenských akcí. Chci 
poděkovat všem organizátorům, zejména naší 
mládeži za organizaci jedovnických hodů. Vám 
všem chci poděkovat za účast na  těchto akcích 
a za toleranci, zejména při tzv. výjimkách o ru-
šení nočního klidu.
Během prázdninových měsíců se nám podařilo 
dokončit opravu sociálních zařízení v  kultur-
ním domě. Současně probíhá úprava prostran-
ství za kulturním domem.
V  podstatě na  stejné místo byl opět postaven 
kříž pod bytovkou na  Větřáku. Současně byla 
odstraněna i divoká skládka v tomto místě. Dě-
kuji všem, kteří se na této akci podíleli.
Stejně tak patří velký dík obyvatelům Legionář-
ské ulice, kteří si svépomocí za  materiální po-
moci městyse opravili dětské hřiště.
V  měsíci srpnu nás navštívil hejtman Jihomo-
ravského kraje Michal Hašek. Návštěvě před-
cházela jednání na  JMK ohledně pomoci při 
opravě opěrné zdi na Jiráskově ulici, jež je jedi-
nečnou možností rozšíření hlavní komunikace 
tamtéž. Naším cílem je tuto stavbu zvládnout 

do  doby, než započne rekonstrukce silnice Je-
dovnice – Podomí.
Informoval jsem hejtmana, že bez finanční po-
moci kraje nebudeme moci zřejmě tuto důleži-
tou investiční akci zvládnout. 
V  podstatě jsme se shodli na  dalším postupu 
a po avizované prohlídce na místě samém byla 
z úst hejtmana přislíbena pomoc.
Současně hejtman projevil přání prohlédnout si 
naši hasičskou zbrojnici, kde jsme ho informo-
vali o činnosti naší jednotky.
Na  místním hřbitově dosloužila pumpa, která 
byla za pomoci našich pracovníků i hasičů vy-
měněna za  novou. Opravena byla popraskaná 
dlažba u kolumbária.
Na základě hlasování občanů o participativním 
rozpočtu pokračujeme v  úpravě smuteční síně 
a jejího okolí.
V půli září jsme započali s opravou části chod-
níku na  Havlíčkově náměstí. Další etapa bude 
následovat po  uložení kabelů elektrického ve-
dení.
Na závěr mi dovolte, abych vám popřál krásné 
podzimní dny.

Ing. Jaroslav Šíbl, starosta

Informace z rady a zastupitelstva
Ve všech případech se jedná o anonymizované výpisy z usnesení.

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 35 ze dne 25. 8. 2016

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• s  osazením betonových žlabů na  pozemku 

p.č. 649/1, žadatel J. P., Jedovnice
• se stavbou přístřešku u chaty č.e. 58, žadatel-

ka D. B., Blansko
• se stavebními úpravami RD č.p. 235 dle před-

ložené projektové dokumentace, žadatelka 
L. K., Jedovnice

• se změnou zařazení pozemku p.č. 986 z ploch 
občanské vybavení komerčního typu do plo-
chy bydlení v  bytových domech v  Územním 
plánu městyse Jedovnice v termínu provede-

ní změn ÚP zastupitelstvem městyse, žadatel 
Lift Invest, s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3

• se změnou zařazení pozemků p.č. 2416 a 2417 
z ploch přírodních NP do ploch zemědělských 
– orná půda NZ-1 v Územním plánu městyse 
Jedovnice v termínu provedení změn ÚP za-
stupitelstvem městyse, žadatel A.  N., Jedov-
nice

• se stavebními úpravami RD č.p. 163, dle před-
ložené projektové dokumentace, žadatel J. K., 
Jedovnice

• se zveřejněním záměru na pronájem pozem-
ku p.č.  2160 o  výměře 1343  m2, pozemku 
p.č. 2161 o výměře 1536 m2, pozemku p.č. 2161 
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o výměře 1110 m2 a pozemku p.č. 2163 o vý-
měře 668 m2

• s pronájmem kulturního domu dne 22. 9. 2016 
pro uspořádání politického mítinku ke kraj-
ským a  senátorským volbám, žadatel místní 
organizace ANO 2011 Jedovnice

• s přijetím účelově určeného finančního daru 
od  firmy Woman for Woman, o.p.s., Vla-
dislavova  152/4, 140  00 Praha, pro úhradu 
stravného ve školní jídelně 17 žákům v částce 
84.703  Kč pro příspěvkovou organizaci Zá-
kladní škola Jedovnice, okres Blansko, Nad 
Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice

Rada městyse nesouhlasí
• s  navrženým způsobem likvidace dešťových 

a  povrchových vod z  objektu chaty č.e.  339 
žadateli I. a J. K., Rudice, a souhlasí s provede-
ním likvidace vod způsobem navrženým SÚ

• s žádostí City Sports, s.r.o., Veveří 17, 602 00 
Brno, o  umístění vleku pro vodní lyžování 
a wakeboarding na rybníku Olšovci

Rada městyse schvaluje
• smlouvy o  nájmu pozemků č.  0026000192, 

č.  0026000193 a  č.  0026000194 s  firmou 
SKABARD, s.r.o., Haškova 145/8, 638 00 Brno

• rozpočtové opatření č. 5/2016 dle předložené-
ho návrhu

• nový Řád rekreační oblasti rybníka Olšovec 
platný od 1. 9. 2016

Rada městyse doporučuje
• zastupitelstvu městyse schválení prodeje části 

pozemku p.č. 459/1 o výměře 23 m2

Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 219
• na předkupní právo chaty č.e. 354

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 36 ze dne 8. 9. 2016

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse na základě doporučení výběro-
vé komise vybrala v  rámci výběrového řízení 
na realizaci projektu „Dopravní automobil DA-

-L1Z pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 
Jedovnice“ firmu Techsport, s.r.o., Pekařská 33, 
602 00 Brno a doporučuje zastupitelstvu městy-
se s touto firmou schválit kupní smlouvu. 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 37 ze dne 20. 9. 2016

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse souhlasí
• s  bezplatným pronájmem kulturního domu 

dne 4.  11.  2016 na  11.  Jedovnický vinný 
bál, žadatel ZŠ  Jedovnice, okres Blansko, 
Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice

• s umístěním sklopného prvku na místní ko-
munikaci vedoucí kolem budovy  ZŠ, žadatel 
ZŠ  Jedovnice, okres Blansko, Nad  Rybní-
kem 401, 679 06 Jedovnice

• s účastí Mateřské školy Jedovnice, příspěvko-
vá organizace, Zahradní 632, 679 06 Jedovni-
ce, v projektu v rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání

• se zadáním projektové dokumentace pro 
územní řízení na  výstavbu cyklostezky Kra-
sová – Jedovnice

Rada městyse schvaluje
• smlouvu o  nájmu pozemků č.  0026000185 

s Mgr. V. P., Brno
• zrušení přípojky kabelové televize 

k 30. 9. 2016, žadatel J. K., Jedovnice
• zrušení přípojky kabelové televize 

k 31. 12. 2016, žadatel MUDr. J. L., Jedovnice
• na základě Nařízení vlády ze dne 24. 8. 2016, 

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a  správě, platový výměr ředi-
teli ZŠ Jedovnice Mgr. Michalu Součkovi, dle 
předloženého návrhu, s účinností od 1. 9. 2016
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• na základě Nařízení vlády ze dne 24. 8. 2016, 
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě, platový výměr ředitel-
ce MŠ Jedovnice Bc. Jitce Kučerové, dle před-
loženého návrhu, s účinností od 1. 9. 2016

• Plán inventur pro rok 2016 dle předloženého 
návrhu

• přidělení bytu č. 3C1K4 ve 3. NP Domu s pe-
čovatelskou službou, Zahradní  699, 679  06 
Jedovnice, paní M. N., Jedovnice

Rada městyse nereflektuje
• na předkupní právo chaty č.e. 311

Rada městyse bere na vědomí
• sdělení ZŠ Jedovnice, okres Blansko, 

Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice, o ředi-
telském volnu dne 18. 11. 2016, a to z provoz-
ních důvodů

• výsledky soutěže Rozkvetlé Jedovnice 2016 
a schvaluje odměny pro vítěze soutěže formou 
poukázky v hodnotě 400 Kč na nákup zboží 
v prodejně Květiny pana Jaroslava Zelinky

• zápis z  jednání komise sociálně zdravotní 
ze dne 15. 9. 2016

• zápis z jednání komise pro mezinárodní spo-
lupráci ze dne 19. 9. 2016

Rada městyse stanovuje
• novým promítacím dnem kina neděli v 17 ho-

din

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice č. 16 ze dne 8. 9. 2016

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje ověřovatele zápisu Mgr.  Zdeňka 

Doležela a pana Michala Prauseho
2. schvaluje program zasedání dle předložené-

ho a doplněného návrhu
3.  souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 934 

o výměře cca 21 m2 a schvaluje Kupní smlou-
vu s manžely M. a Mgr. R. V., Jedovnice

4.  schvaluje veřejnoprávní smlouvu o  výkonu 
přenesené působnosti na úseku projednává-
ní přestupků s  Městem Blansko na  období 
od 1. 1. 2017, která je přílohou tohoto usne-
sení

5. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2016, o pořádání veřejnosti přístupných 
kulturních a  společenských akcí v městysu 
Jedovnice

6.  souhlasí s prodejem cisternové automobilo-
vé stříkačky C25 a schvaluje kupní smlouvu 
s ČKD Kutná Hora, a.s., Karlov 197, 284 49 
Kutná Hora

7. souhlasí s nákupem budovy, která je umístě-
na na pozemku p.č. 1612/1 a schvaluje kupní 
smlouvu s  Jihomoravským krajem, Žerotí-
novo nám. 449/3, 601 82 Brno

8.  souhlasí s darováním pozemků p.č. 1609/17 
o  výměře 45  m2 a  p.č.  1609/20 o  výměře 
19 m2 a schvaluje darovací smlouvu s Jiho-

moravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 
601 82 Brno

9.  schvaluje přijetí investiční finanční pod-
pory na pořízení nového dopravního auto-
mobilu pro JSDH ve výši 300.000 Kč a po-
věřuje starostu městyse podpisem smlouvy 
č. 040029/16/OKH

10.  souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 459/1 
o výměře 23 m2 a schvaluje kupní smlouvu 
se společností Distribut, s.r.o., Vachova 36/1, 
602 00 Brno

11.  schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 
24.  6.  2016 na  realizaci projektu „Stavební 
úpravy sociálních zařízení kulturní dům 
Jedovnice“ s  firmou KORDO, s.r.o., Praž-
ská 870, 679 61 Letovice

12. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č.  4/2016, kterou se ruší Obecně závazná 
vyhláška č. 2/2008, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 8/1995 Provozní řád re-
kreační oblasti Jedovnice

13.  schvaluje kupní smlouvu na dodání doprav-
ního automobilu DA-L1Z pro Jednotku sbo-
ru dobrovolných hasičů Jedovnice s firmou 
Techsport, s.r.o., Pekařská 33, 602 00 Brno

14.  schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 dle 
předloženého návrhu
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Další důležité informace pro občany

Průzkum zájmu o zlevněné jízdně pro seniory

Vážení spoluobčané,
obracíme se na vás s dotazem týkajícím se zjiš-
tění vašeho případného zájmu o zlevněné jízdné 
v  obci Jedovnice. Tedy zda docházíte po  obci 
např. na nákupy v takové míře, že případná sleva 
by měla vliv na váš finanční rozpočet. 
Níže uvádíme příklad trasy, která nás v této sou-
vislosti napadla.
Jednalo by se o  trasy: Chaloupky – náměstí 
a benzinka – náměstí (v obou směrech)
Pokud je vám 70 let a  více, odevzdejte pro-
sím lístek pouze se slovem „ANO“ nebo „NE“ 
v místní knihovně do připravené krabice. Doba 
pro vaše vyjádření je celý měsíc říjen. 

Hlasujte pouze jednou, a jen pokud je vám nej-
méně 70 let.
Jedná se o  předběžné zjištění počtu osob, kte-
rých by se to týkalo. Věříme, že i když se jedná 
o volnou formu zjištění počtu osob, nebude do-
cházet k manipulacím.
V knihovně je pouze sběrné místo na lístky. Měs-
tys s provozovatelem dopravy – Kordisem již jed-
nal. Občanům jsou nabízeny jiné dostupné slevy.
V případě dotazů se prosím obracejte na mo-
bil: 723 709 963.
Po  ukončení hlasování budete informováni, 
jaké další kroky budou následovat.

Děkujeme za spolupráci
zástupci/zástupkyně MO SZP a L. Šebelová

Z policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie městyse Jedovnice za období od 26. 7. do 23. 9. 2016

Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém ob-
dobí následující události: 
• 7x zajištění dopravní obslužnosti při pořádá-

ní sportovních a kulturních akcí.
• Zajištění dopravy při průjezdu zemědělské 

techniky městysem.
• 1x šetření případu podomního prodeje na Ha-

vlíčkově náměstí. V dané věci zjištěn prodej-
ce, který nabízel kosmetiku, čímž se dopustil 
přestupku proti pořádku v územní samosprá-
vě - porušení Tržního řádu městyse Jedovni-
ce. Věc vyřešena uložením blokové pokuty.

• 7x rušení nočního klidu - na Havlíčkově ná-
městí ze strany provozovatele 2x, chatová 
oblast a  ATC 5x. Po  zjednání nápravy byly 
přestupky na  místě vyřešeny napomenutím 
a blokovou pokutou.

• 6x nález klíčů v  k.ú.  městyse Jedovnice. Se-
psány úřední záznamy.

• 1x asistence při dopravní nehodě dvou osob-
ních motorových vozidel a zajištění místa ne-
hody do příjezdu dopravní policie na Havlíč-
kově náměstí.

• 3x přijato oznámení o  ztrátě OP. Osoby po-
učeny o dalším postupu při vyřízení nového 
OP.

• 1x oznámení dopravního přestupku na Měst-
ský úřad Blansko, oddělení dopravně-správ-
ních agend. Přestupci s vyřešením přestupku 
na  místě nesouhlasili, a  proto byly případy 
oznámeny.

• 9x případ řešení neukázněných cyklistů, kteří 
si pletou chodníky s  komunikací a  stezkami 
pro cyklisty. Přestupky vyřešeny domluvou.

• 1x přijato oznámení o nálezu 2 ks mobilních 
telefonů, spacáku a  tašky s  osobními věcmi 
na k.ú. městyse Jedovnice. Po zjištění majitele 
byl vyzván k převzetí nálezu.

• 3x případ - přestupky proti majetku - úmy-
slné způsobení škody na cizím majetku krá-
deží jízdních kol z garáže a kočárkárny. Šetří 
OPMJ.

• 3x případ nedovoleného pálení rostlinného 
odpadu. Porušení OZV – vyřešeno na  místě 
domluvou.

• 6x odchyt volně pobíhajících psů. Provedeno 
následné zjištění a  předání majitelům. Pře-
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stupky - porušení OZV – vyřešeno uložením 
blokové pokuty.

• 1x žádost Dopravního inspektorátu Blansko 
o  spolupátrání po  neznámém pachateli do-
pravní nehody, která se stala na k.ú. městyse 
Jedovnice.

• 2x oznámení případu neoprávněného parko-
vání na vyhrazeném parkovišti na Havlíčkově 
náměstí v  Jedovnicích. Přestupky vyřešeny 
na místě uložením blokové pokuty.

• 2x nález registrační značky, nalezeny na k.ú. 
Jedovnice. Po zjištění majitele mu byly regist-
rační značky předány.

• 8x případ porušení Rekreačního řádu rybníka 
Olšovec - neoprávněné kempování a stanová-
ní mimo prostor Autokempu Olšovec, s.r.o. 
Přestupky vyřešeny na  místě blokově nebo 
domluvou a  uhrazením poplatků na  recepci 
ATC.

• 1x zajištění a označení propadlé komunikace 
na Havlíčkově náměstí v Jedovnicích. 

• 2x případy založení černé skládky v  chatové 
oblasti v  k.ú. městyse Jedovnice. Přestupek 
šetří OPMJ.

• 1x přestupek na úseku ochrany před alkoho-
lismem a  jinými toxikomaniemi – kouření 
na místech zákonem zakázaných – na zastáv-
ce autobusů na  Havlíčkově náměstí. Přestu-
pek vyřešen na místě blokovou pokutou.

• 11x výběr poplatků za užívání veřejného pro-
stranství a reklamy na infokanále.

• 25x vystaveno povolení k  vjezdu do  chatové 
oblasti.

• 1x kontrola rekreační chatové oblasti v k.ú. Je-
dovnic za součinnosti složek PČR. Poškození 
či vloupání do chat nebylo preventivní kont-
rolou zjištěno.

• 7x součinnost s  PČR při šetření trestné čin-
nosti páchané v k.ú. Jedovnic.

• 66 přestupků v dopravě - vyřešeno uložením 
blokové pokuty - 12x překročení max. po-
volené rychlosti v  obci, 49x zákaz zastavení 
a  stání, 5x parkování na  chodníku a  travna-
tém pásu.

• V  následném období strážníci provedou 
min. 4x kontrolní měření rychlosti na ul.  Ji-
ráskově, Palackého, Brněnské, U  Hrubé lípy 
a na Havlíčkově náměstí.

V  naléhavých případech nebo při nedostup-
nosti obecní policie volejte prosím Policii Čes-
ké republiky.
Tísňová linka: 158
Obvodní oddělení PČR Blansko: 974 631 396.

Úřední hodiny Obecní policie městyse Jedov-
nice: Středa 13.00 - 17.00

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Z policejního zápisníku

V Jedovnicích řádil sprejer.
Bytový dům v Jedovnicích, přesněji jeho fasádu, 
si v noci na 19. 7. vyhlédl dosud neznámý van-
dal. Ráno zjistili jeho obyvatelé, že někdo zeď 
posprejoval dvěma černými nápisy. Předběžná 

škoda na domě byla vyčíslena na deset tisíc ko-
run. Pachatel hrozí za poškození cizí věci až rok 
vězení a samozřejmě náhrada způsobené škody.

por. Mgr. Alice Musilová, Policie 
České republiky – ÚO Blansko

Společenská kronika

Vítáme mezi námi

V obřadní síni jsme uvítali tyto děti:
• Karolínu Theu Šulcovou, Podhájí 192
• Natálii Štafovou, U Hrubé lípy 614
• Justýnu Bezděkovou, U Hrubé lípy 627

• Vanessu Hédlovou, Habeš 345
• Natálii Peňázovou, Na Kopci 566 
• Michala Koníčka, Na Kopci 501
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Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví na-
rozeniny v měsíci září a říjnu 2016.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a  spokojenost 
do dalších let života.

Září
 9. 9.  Jan Chalupa, Podhájí 359, 83 roků
 11. 9.  Ivas Kovařík, Jiráskova 510, 84 roků
 12. 9.  Marie Ondráčková, Habeš 349, 85 roků
 15. 9.  Drahoslav Kocman, Habeš 374, 84 roků
 15. 9.  Ludmila Valentová, K Propadání 470, 

89 roků
 18. 9.  Josef Ondráček, Habeš 349, 87 roků
 18. 9.  Marie Koubová, Legionářská 55, 

91 roků

 19. 9.  František Flek, K Propadání 143, 
80 roků

 23. 9.  Františka Sedláková, Absolonova 471, 
81 roků

Říjen
 10. 10.  Štěpánka Matušková, Brněnská 99, 

80 roků
 10. 10.  Eva Irainová, Hybešova 109, 84 roků
 11. 10.  Marie Ševčíková, Havlíčkovo náměs-

tí 137, 84 roků
 12. 10.  Anna Musilová, K Propadání 406, 

90 roků
 28. 10. Zdeněk Pořízek, Jiráskova 236, 84 roků

Zdeňka Nečasová,  
matrikářka ÚM Jedovnice 

Co se děje v mateřské škole

Malá prohlídka MŠ na počátku nového školního roku

Vážení čtenáři, po  letních prázdninách vás 
vítám na  stránkách Jedovnického zpravoda-
je v  rubrice věnované mateřské škole. Pomocí 
pomyslných vstupů vás provedu jednotlivými 
třídami a seznámím s novinkami v oblasti pod-
mínek vzdělávání, bezpečnosti dětí a  estetiky 
prostředí. 
V I. budově je umístěna třída Kačenky a Žabky. 
Vyučuje zde Alena Dostálová, Dana Zouharová 
a  Lucie Klimešová. V  této budově máme asis-
tentku pedagoga, paní Janu Hánovou. Ve  třídě 
Kačenky je zapsáno 25  dětí a  ve  třídě Žabky 
18 dětí. Třídy mají samostatné ložnice i jídelnu. 
Je to velká výhoda, děti si mohou ponechat roze-
hranou hru nebo výtvarné práce, jak dlouho po-
třebují. Ve třídách jsou vybudovány různé hrací 
kouty. V této budově je organizačně náročnější 
provádění hygieny. Dětské toalety spolu s umý-
várnou mají vstup z  chodby, proto dohled nad 
dětmi přímo ze třídy není možný. 
Přesuneme se do  II. budovy, kde postupně na-
vštívíme třídy Kapříci a  Hastrmánci. Vyučuje 
zde paní učitelka Jitka Petrželová, Karla Pavlů, 
Monika Křivanová a paní ředitelka Jitka Kuče-
rová. Také v této budově bude od října působit 
asistent pedagoga. Ve  třídě Kapříci je zapsáno 

26  dětí a  ve  třídě Hastrmánci 23  dětí. Pro od-
polední odpočinek slouží prostor herny, kde se 
každý den lehátka rozkládají a  skládají. Třída 
slouží také jako jídelna. Přímo ze třídy paní 
učitelka vidí proskleným oknem do  šatny dětí 
i na toaletu s umývárnou. Má tak neustálý pře-
hled o všech dětech.
Začátek školního roku je ve školách spojen s ná-
stupem nových dětí, žáků či studentů. V  ma-
teřské škole je to náročné období pro všechny 
zúčastněné, jmenovitě pro děti a  jejich rodiče, 
paní učitelky a  v  neposlední řadě i  ostatní za-
městnance školy. Nejtěžší je ranní odpoutání se! 
Slzičky, přemlouvání, ujišťování, vztek i vzdor… 
V období odpoutávání se dítěte od rodiny je veli-
ce důležitý trpělivý, vlídný, ale důsledný přístup 
paní učitelky i rodičů. Snažíme se vcítit do po-
třeb dětí, znát a respektovat zvyklosti rodiny.
Jsme dětem nablízku a pomáháme jim překonat 
úzkost, rozptýlit obavy. Postupně získáváme 
důvěru i  zdravý respekt u  dětí. Adaptace trvá 
různě dlouhou dobu. Ze zkušenosti víme, že to 
může být i několik týdnů či měsíců. 
V letošním školním roce jsme přijali do mateř-
ské školy také dvouleté děti. Jak uvádí odborníci 
z  oblasti vývojové psychologie, věk mezi 2. až 
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3. rokem je spojován s obdobím vzdoru, dvoule-
té dítě vyžaduje častější pozornost, individuální 
péči a pomoc dospělého. Postupně se osamostat-
ňuje a začíná si uvědomovat své vlastní já, svoji 
osobnost. Toto období je typické rychlým rozvo-
jem myšlení a  řeči. Celkově se dá říci, že vývoj 
v  tomto období probíhá nejdynamičtěji z  celé-
ho života člověka. Proto je podnětné prostředí 
a správné vzorce chování pro dítě zásadní.
Ve  výchovně-vzdělávací oblasti je naším zá-
měrem uspokojování přirozených potřeb dětí 
a  rozvíjení jejich osobnosti po  stránce citové, 
rozumové, tělesné a duševní. Cíleně vedeme děti 
k osvojování pravidel chování, životních hodnot, 
mezilidských vztahů a  tím vytváříme předpo-
klady pro pokračování ve vzdělávání. Stěžejním 
dokumentem pro výchovu a  vzdělávání v  naší 
mateřské škole je Školní vzdělávací program pod 
názvem Putování časem, který byl v  letošním 
roce aktualizován. V rámci dlouhodobého pro-
jektu Kamarádi Moravského krasu připravíme 
pro rodiče a děti Dýňování, Tříkrálový průvod 
do  kostela sv. Petra a  Pavla v  Jedovnicích, vy-
cházku ke krmelci a v jarních měsících uspořá-
dáme putování za princeznami, kdy se vydáme 
do blízkého okolí na stezku plnou úkolů. 
V  oblasti nadstandardních aktivit dětem nabí-
zíme výtvarně-pracovní činnosti, angličtinu, 
malého kuchaře, pohybové hry, jógu pro děti 
a divadelní kroužek. 

V průběhu letních prázdnin jsme prováděli nut-
nou údržbu a drobné opravy obou budov, třídu 
Hastrmánci jsme vybavili novým nábytkem pro 
ukládání hraček i  didaktických pomůcek, vý-
tvarnou skříňkou, koutem pro pitný režim a vy-
dávání svačin pro děti. Třídy byly vymalovány. 
V obou budovách byl zaveden bezpečnostní ka-
merový systém se vstupem pomocí čipů. 
1. září vítaly usměvavé paní učitelky děti v čis-
tém, esteticky upraveném a  podnětném pro-
středí. Všechny práce se podařilo včas dokončit 
díky obětavé práci zaměstnanců mateřské školy.
V tomto školním roce budeme reagovat na vý-
zvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy pod názvem Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – šablony. Finance 
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budeme čerpat na oblast dalšího vzdělávání pe-
dagogů, vzájemné setkávání a sdílení zkušenos-

tí pedagogů a  v  oblasti společného vzdělávání 
dětí využijeme možnost personálního posílení 
o školního asistenta.
Za  finanční podporu a  spolupráci děkujeme 
našemu zřizovateli, kterým je městys Jedovni-
ce. Poděkování patří také výboru klubu rodičů 
a všem jeho členům, kteří podporují mateřskou 
školu při organizování akcí, a  také finančně 
při nákupu her a  didaktických pomůcek pro 
děti. Letos na jaře Klub rodičů zakoupil dětem 
tříkolky a koloběžku v hodnotě 20 tisíc korun. 
Za  spolupráci děkujeme také paní knihovnici 
a  všem ostatním, kteří nás podpořili finančně 
nebo osobní pomocí při pořádání akcí. Děku-
jeme a těšíme se na další spolupráci ve školním 
roce 2016/2017.

Bc. Jitka Kučerová

Z lavic základní školy

Příměstský tábor při ZŠ Jedovnice

Ve  dnech 1. - 8.  7.  2016 probíhal na  základní 
škole příměstský tábor, který se nesl ve  spor-
tovně turistickém duchu. Pro děti byly připra-
veny různorodé aktivity. První den jsme se vy-
dali na  cyklovýlet po  okolí Jedovnic. Ušlapali 
jsme krásných téměř 14 km, občerstvili jsme se 
v kempu a den jsme zakončili opékáním špekáč-
ků u školy. Další den následoval turnaj v mini-

golfu a sportovní aktivity na hřišti u školy. Tře-
tí den jsme se pěšky vydali na  krasovský ranč 
Windhill, kde na nás již čekala paní Kantorová, 
která nám řekla něco o chovu koní, seznámila 
nás s  přístupem ke  koním a  společně se svojí 
dcerou Katkou nám dopřály projížďku na koň-
ském hřbetě po ranči. Byl to krásný den. Tábor 
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jsme zakončili návštěvou ZOO a  Dinoparku 
ve Vyškově.
Po celou dobu nás provázelo nádherné letní po-
časí, paní kuchařka Dáša Vymazalová se o nás 

skvěle starala a  celkově to byl velice příjemný, 
společně strávený prázdninový týden.

Bc. Lenka Fajfrová

Němčina nás baví

V rámci projektu „Němčina nás baví“ vyjeli žáci 
9.  ročníku s  vyučujícími v  měsíci srpnu na  tý-
denní vzdělávací a poznávací pobyt do družební 
obce Aschheim u Mnichova.
Vyrazili jsme v neděli 14. srpna ve večerních hodi-
nách z Brna do Prahy a poté z Prahy do Mnichova. 
V brzkých ranních hodinách na nás v Mnichově 
čekaly taxíky, které nás odvezly na  místo poby-
tu – do Gasthausu v Aschheimu. Tam už na nás 
čekali naši hostitelé z Bo-De-Mo-hausu, kteří pro 
nás připravili velmi zajímavý program.
Hned v pondělí jsme si zahráli plážový volejbal, 
vykoupali jsme se v místním jezeře a obdivovali 
jsme skvělé výkony ve vodním lyžování.
Úterní, čtvrteční a páteční dopoledne byly věno-
vány výuce němčiny. Žáci byli rozděleni na dvě 
skupiny – v první skupině byli žáci, kteří budou 
pokračovat s výukou němčiny na středních ško-

lách, proto jsme se zaměřili na zopakování zna-
lostí, které by si měli odnést ze základní školy, 
a tak bez problémů navázat na výuku na střed-
ních školách. V  druhé skupině byli žáci, kteří 
se v nejbližších letech asi s němčinou nesetkají, 
a proto si opakovali základní německou konver-
zaci, a to i s rodilými mluvčími. 
Větší část pobytu byla samozřejmě zaměřena 
na výlety a ostatní zájmové aktivity.
Navštívili jsme místní hasičskou zbrojnici, vy-
bavenou nejmodernější technikou - prohlídka 
s erudovaným průvodcem trvala přes dvě hodi-
ny. Celý den jsme strávili v největším německém 
aquacentru v Erdingu, kde jsme se všichni po-
řádně „vyřádili“ nejen na  vnitřních, ale i  ven-
kovních tobogánech. 
Pobavila nás i  návštěva zoologické zahrady 
v Hellabrunnu, zahráli jsme si bowling v největ-
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ším bowlingovém centru Evropy, nakoupili jsme 
si ve velkém nákupním centru Riem atd.
Jedním z  největších zážitků byl sobotní oběd, 
na který nás naši hostitelé pozvali do místní re-
staurace, kde je podáván oběd formou „all in-
clusive“. Ochutnali jsme tak různé druhy sushi 
– řada z nás úplně poprvé – ať už s „hůlkami“ 
nebo bez nich, zachutnaly nám i  různé druhy 
mořských plodů, netradičních mas a  příloh, 
nespočet čerstvého a sušeného ovoce, zmrzliny, 
zákusků…
Večery patřily tradičnímu grilování a zábavným 
hrám s německými kamarády.

Celý týden jsme strávili ve  velmi přátelské 
a pohodové atmosféře – chtěla bych poděkovat 
všem „účastníkům zájezdu“ za to, že i když byly 
prázdniny, absolvovali s úsměvem na rtech ran-
ní rozcvičky, vyučování i  všechny plánované 
aktivity.
Chtěla bych ještě zdůraznit, že náš pobyt se 
mohl uskutečnit za velmi nízkou cenu jen díky 
finanční podpoře z Česko-německého fondu bu-
doucnosti.

Mgr. Světlana Štěpánková

Novinky v novém školním roce 2016/2017

Tak jako každý rok, o  letních 
prázdninách vystřídali žáky 
v budově základní školy v Jedov-
nicích řemeslníci. Pokračovalo 
se v  další etapě rekonstrukce 
elektroinstalace, během níž pro-
běhla výměna kabelů, světelných 
těles, vypínačů a zásuvek v přízemí školy. Pro-
story, kde probíhaly tyto práce, byly nově vyma-
lovány. 
Dále byly v celé škole vyměněny prvky školního 
rozhlasu a renovací prošla i  šatna v  tělocvičně. 
Kompletně byla dobudována a vybavena školní 
cvičná kuchyň. Zde bude probíhat v rámci po-
vinně volitelných předmětů výuka předmětu 
příprava pokrmů, o  který byl mezi žáky velký 
zájem. 
V personálním obsazení školy nově nastoupila 
paní učitelka Mgr.  Věra Šnobltová, která bude 
vyučovat matematiku a přírodopis. Dalším no-
vým pedagogickým pracovníkem je Mgr. Ivana 
Hradská, která bude působit jako školní psy-

choložka tři dny v týdnu. Cílem jejího psycho-
logického působení je zlepšení klimatu třídy 
i poskytnutí návodů a doporučení týkajících se 
jednotlivých žáků. V případě potřeby bude ro-
dičům navržen další postup (návrh na vyšetření 
ve školském poradenském zařízení, u odborné-
ho lékaře apod.). V  tomto školním roce budou 
na  škole působit také dvě asistentky pedagoga 
u žáků se specifickými poruchami učení. 
Ve školním roce 2016/2017 bude škola zapojena 
celkem do 4 projektů. V rámci aktivit financo-
vaných z  ČNFB se uskuteční výměnné pobyty 
žáků se školou v Aschheimu, žákům ze sociál-
ně slabých rodin budou bezplatně poskytovány 
obědy z nadace Women for Women. Naše škola 
je poprvé zapojena do projektu Erasmus+ a dále 
do projektu Podpora škol formou projektů zjed-
nodušeného financování – šablony pro MŠ a ZŠ. 
V  rámci tohoto projektu budeme podporovat 
základy vzdělávání žáků rozvojem čtenářské 
a  matematické gramotnosti, kvalitnější vzdě-
lávání žáků ohrožených školním neúspěchem 
a již zmíněnou personální podporu pro posky-
tování služeb školního psychologa. 
Co se týká výukových i  mimoškolních aktivit, 
již v  měsíci září bude zahájen plavecký výcvik 
v 1. a 2. ročníku, proběhne výuka na dopravním 
hřišti v Blansku pro 4. ročníky. Budeme pokra-
čovat také ve  společných aktivitách se základ-
ními školami regionálního sdružení Cirsium. 
V listopadu naši prvňáčci vyjedou na socializač-
ní pobyt. V rámci aktivit školního klubu budou 
od října připravena pro žáky školy pestrá nabíd-
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ka kroužků. Novou vedoucí školního klubu je 
Mgr. Regina Rusová. 
V  druhé polovině října proběhnou tradiční 
sběrové dny, v  listopadu srdečně zveme všech-
ny rodiče i příznivce školy na již 11. Jedovnický 
vinný bál. Na prosinec připravujeme celoškolní 

projekt, zaměřený tentokráte na sportovní akti-
vity žáků.
Věříme, že všechny jmenované novinky budou 
přijaty žáky i  rodiče pozitivně a  přinesou tak 
další zkvalitnění výukového procesu na ZŠ Je-
dovnice. 

Mgr. Bc. Michal Souček, ředitel školy

Školní psycholog na ZŠ Jedovnice

Od začátku letošního školního roku na naší zá-
kladní škole působí školní psycholožka Mgr. Iva-
na Hradská. Cílem práce školního psychologa je 
pomoci vytvářet příjemné školní prostředí, kde 
se děti i  učitelé budou cítit dobře a  spokojeně. 
V současné době je školní psycholožka přítomna 
ve škole tři dny v týdnu a v tuto dobu je k dispo-
zici pro žáky, jejich rodiče i  učitele. Poskytuje 
odborné psychologické poradenství v oblasti vý-
chovy, vzdělávání a osobnostního rozvoje dětí. 
Součástí práce školního psychologa jsou také 
pravidelné programy v  jednotlivých třídách 
zaměřené zejména na prevenci šikany, zlepšení 
vztahů ve  třídách a  zlepšení třídního klimatu. 
Velká výhoda školního psychologa je, že díky 

každodennímu kontaktu s žáky i učiteli je scho-
pen okamžitě reagovat na aktuální situaci a pro-
blémy včas řešit.
Děti se ke  školnímu psychologovi dostávají 
na základě vlastního přání, na doporučení uči-
tele či na žádost rodičů. 

S čím vším se žáci mohou na školního psycho-
loga obracet? 
• když mají problémy s učením (potíže se sou-

středěním, strach ze zkoušení nebo mluvení 
před třídou, když je trápí tréma, při zhoršení 
prospěchu)

• když se necítí dobře ve  třídě, nerozumí si se 
spolužáky nebo nevycházejí s učitelem
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• když je trápí vztahy s rodiči, sourozenci či 
kamarády

• když prožívají náročné období (rozvod rodi-
čů, hádky, konflikty, samota, aj.)

• když mají pocit, že někdo ve třídě nebo ve ško-
le ubližuje slabšímu

• když se chtějí poradit, na jakou střední školu 
jít

• když by rádi zlepšili a  rozvíjeli svoje schop-
nosti a dovednosti

• když se chtějí svěřit se svým trápením a potře-
bují si s někým popovídat

V  odpoledních hodinách jsou dveře školního 
psychologa otevřené i  pro rodiče. Rodiče jsou 
v  životě dítěte těmi nejdůležitějšími osobami 
a při řešení většiny dětských obtíží je spolupráce 
rodiny se školou velmi vítaná. 

V  kterých případech se tedy mohou rodiče 
na školního psychologa obracet? 
• když se u dítěte náhle změní školní prospěch, 

chování nebo prožívání 

• když má dítě jakékoli psychické problémy (je 
úzkostné, neobvykle zamlklé nebo naopak 
nezvykle divoké, zlobí aj.)

• když by rodiče rádi konzultovali otázky vhod-
ného vedení dítěte – výchovné problémy, způ-
soby správné přípravy na výuku, aj.

• když se v rodině dějí velké změny nebo se řeší 
problémy, které mohou mít dopad na  dítě 
(rozvod, aj.)

• když mají rodiče podezření, že se dítěti ve ško-
le děje něco, co by nemělo

• když by rodiče rádi konzultovali, jakou vybrat 
pro dítě střední školu

• když rodiče začne cokoli v  projevech dítěte 
znepokojovat

Školní psycholog mimo rodičů také úzce spo-
lupracuje s  pedagogy. Společně se zaměřují 
na prevenci školního selhávání dětí, na prevenci 
sociálně-patologických jevů a vytváření pozitiv-
ní atmosféry ve škole. Společným cílem je škola, 
kde mohou děti v bezpečném prostředí optimál-
ně rozvíjet svoje schopnosti a  kde je každému 
v případě potřeby podána pomocná ruka.

Předběžná nabídka zájmových kroužků - Školní klub ZŠ Jedovnice

V rámci Školního klubu mají žáci možnost při-
hlásit se ve školním roce 2016/2017 do následují-
cích zájmových kroužků. 

Zájemce vyplní a odevzdá přihlášku do Školní-
ho klubu a uhradí zápisné 300 Kč na celý školní 
rok.

KROUŽEK DEN ČAS MÍSTO VEDOUCÍ POZNÁMKA
Přípravná hudební nauka úterý 11.30-12.15 ZŠ M. Andrášiová začátečnící
Robotika čtvrtek 14.30-15.30 SPŠ M. Nečas
Rybářský čtvrtek F. Marek
Angličtina pondělí 13.00-13.45 ZŠ Mgr. Krbečková 2. třída
Košíková čtvrtek 13.45-15.15 ZŠ Mgr. Buřt 1x za 14 dní
Kolibřík pátek 12.30-13.15 ZŠ Mgr. Vávra
Čtenářský středa 12.30-13.15 ZŠ Mgr. Šíblová
Dyslektický I. středa 7.00-7.45 ZŠ Mgr. Nezvalová
Dyslektický II. středa 7.00-7.45 ZŠ Mgr. Šíblová
Dyslektický III. středa 7.00-7.45 ZŠ PaedDr. Smejkalová
Angličtina úterý, pátek 11.50-12.35 ZŠ Mgr. Ušelová 1. třída

Sběr starého papíru

I v letošním školním roce organizuje ZŠ Jedov-
nice tradiční podzimní sběr starého papíru. 
Sběrová akce proběhne ve  dnech 20. - 24.  10. 
2016, kontejner bude přistaven za budovou ško-
ly a  po  cely týden bude možné do  něj sběrový 
papír odevzdávat.

Věříme, že nás jako vždy podpoříte a společně 
nasbíráme co nejvíce starého papíru.
Děkujeme za vaši pomoc.

Vedení ZŠ Jedovnice
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Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

Nový školní rok v ZUŠ

Čas prázdnin je již vzdále-
nou minulostí a  navzdory 
tomu, že léto a sluníčko pře-
dávají vládu podzimu jen 
neochotně, kalendář je ne-
úprosný a  ze školního roku 
ukrojil již první měsíc. Na-
stává tedy čas pro krátké bilancování minulého, 
ale především vizí a  plánů letošního školního 
roku.
Nepochybně nejdůležitější událostí v uplynulém 
školním roce bylo pro uměleckou školu stěho-
vání do  nově adaptovaných prostor v  budově 
střední průmyslové školy spojené s kompletním 
přesunem výuky hudebního oboru.
Po  roce provozu můžeme konstatovat, že se 
umělecká škola ve  svém novém působišti plně 
etablovala a nové učebny slouží ke spokojenosti 
žáků i učitelů. 
Od  letošního září se na průmyslovku přesunul 
také taneční obor společně s  výukou hudební 
nauky. S  výjimkou výtvarníků tedy působíme 
tzv.  pod jednou střechou, což je z  organizač-
ního hlediska pro školu nesporným přínosem. 
Na  tomto místě je třeba vyzvednout naprosto 
bezproblémovou spolupráci se střední průmys-
lovou školou, díky jejíž vstřícnosti naše stěho-
vání proběhlo zcela hladce a i v běžném provozu 
se nám daří efektivně řešit veškerou problema-
tiku spojenou se  společným působením dvou 
odlišných typů škol v  jednom objektu. Tato 
oboustranně prospěšná symbióza škol různých 

typů tak může sloužit jako inspirující příklad 
pro další subjekty zřizované Jihomoravským 
krajem.
V dalším rozvoji umělecké školy zůstává výzvou 
do budoucna vybudování samostatného výtvar-
ného ateliéru pro téměř stovku žáků výtvarného 
oboru. Nicméně ani v této záležitosti nesedíme 
se založenýma rukama, ale podnikáme kroky 
k získání jak odpovídajícího místa, tak i finanč-
ních zdrojů, především evropských dotací.
Do  nového školního roku vstupujeme bez zá-
sadních změn. Kapacita jedovnické umělecké 
školy je dlouhodobě zcela zaplněna a  ani le-
tošní rok není výjimkou. Na osmi pracovištích 
v  šesti obcích vzděláváme maximálně povole-
ných 440 žáků v hudebním a v Jedovnicích také 
ve  výtvarném a  tanečním oboru. Kapacitní li-
mity nám ani letos neumožnily přijmout všech-
ny zájemce o  umělecké vzdělávání, zejména 
v hudebním oboru. Nicméně počet nepřijatých 
není nijak dramaticky vysoký a  pohybuje se 
okolo dvaceti procent. Toto číslo ovšem ovliv-
ňuje skutečnost, že jsme z  důvodu naplněnosti 
školy nemohli otevřít přípravné studium. Pokud 
bychom mezi nepřijaté uchazeče zařadili i  zá-
jemce o přípravné studium, pak počet nepřija-
tých žáků vzroste téměř na 40 procent, což je již 
poměrně hodně. Tento problém nás dlouhodobě 
trápí, a proto na příští školní rok připravujeme 
nové formy výuky s cílem znovuotevření plno-
hodnotného přípravného studia, což by vedlo 
k  výraznému zlepšení tohoto nevyhovujícího 
stavu.
Ačkoliv jsem zmínil, že školní rok zahajujeme 
bez zásadních změn, rozhodně to nezname-
ná, že by umělecká škola ustrnula ve  vývoji. 
Právě naopak. Kromě prostor modernizujeme 
také vnitřní chod školy. Poměrně výraznou 
novinkou pro učitele je zavedení druhé etapy 
vnitřního elektronického informačního systé-
mu, který umožňuje nejen elektronické vedení 
školní matriky a  tisk vysvědčení, ale od  letoš-
ního září i kompletní přechod k elektronickým 
třídním knihám, učebním plánům, evidenci 
koncertů a vystoupení a mnoha další činností, 

Záběr z výuky smyčcového souboru
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souvisejících s  každodenní prací školy. Rodiče 
se tak od příštího školního roku setkají nejprve 
s elektronickými přihláškami, ale do budoucna 
možná i elektronickými žákovskými knížkami, 
internetovou rezervací hodin v rozvrhu a další-
mi novinkami. 
Tradiční naopak zůstává výše úplaty za vzdělá-
vání, tedy tzv. školné. I letos zůstáváme ve všech 
hlavních oborech na  výši loňského školního 
roku. K drobnému navýšení došlo pouze ve sku-
pinové výuce hudebního oboru. Tato změna se 
ovšem týká pouze malého procenta žáků a při-
stoupili jsme k  ní z  důvodu nastavení jednot-
ných sazeb u obdobných forem výuky. 
Na  tomto místě si dovolím trošku osvěty a  jen 
doplním, že úplatu za  vzdělávání státní umě-
lecké školy vybírají výhradně za  účelem hra-
zení provozních nákladů, jako např. nájemné, 
platby za energie, nákup nástrojů apod. Úplata 
za vzdělávání tedy nijak nesouvisí s platy učite-
lů, ty jsou hrazeny státem.

Navzdory vývoji se ovšem nemění tradiční já-
dro činnosti školy, což je každodenní poctivá 
umělecká práce s žáky napříč obory a předmě-
ty. Její výsledky bude moci veřejnost zhlédnout 
na  tradičních koncertech, veřejných vystoupe-
ních a výstavách, které organizujeme nejen v Je-
dovnicích, ale také na  všech pobočkách školy. 
Takovýchto vystoupení umělecká škola pořádá 
každoročně přibližně 60, což je poměrně úcty-
hodné číslo. Termíny a  data jednotlivých akcí 
lze nalézt na  internetových stránkách školy 
www.zusjedovnice.eu v rubrice „kalendář akcí“, 
ale také v Jedovnickém zpravodaji či ve vysílání 
Jedovnického infokanálu, jehož kamera je pří-
tomna na mnoha akcích naší školy.
Závěrem mi dovolte popřát dětem i jejich rodi-
čům a  učitelům úspěšný školní rok 2016/2017 
a ať vás v celém jeho průběhu provázejí jen samé 
dobré zprávy!

Mgr. Josef Škvařil, ředitel ZUŠ Jedovnice

Výtvarný obor

NENÍ OBYDLÍ JAKO OBYDLÍ
Ve  výtvarném oboru se školním rokem 
2016/2017 bude jako pomyslná zlatá nit proplétat 
téma architektury. Abych byla zcela přesná, na-

koukneme tu a tam do dějin bydlení, stavitelství, 
způsobů zdobení i zařizování, ať již honosných 
sídel, chrámů, anebo prostých staveb. Bude nás 
zajímat, jak vznikaly, zanikaly nebo měnily svoji 
funkci v běhu času. 
Tak jak generace našich předků postupně zvlá-
daly nové postupy a  zkoušely jiné materiály 
a  technologie, necháme se i  my semlít kolem 
času a půjdeme v jejich stopách. A abychom za-
čali opravdu od začátku, vrátili jsme se v úvodu 
školního roku do prvních doložených míst, kde 
se naši předci na úsvitu dějin zdržovali. Pro nás, 
obyvatele Moravského krasu, tento „malý“ ča-
sový skok nebyl až takovým problémem, proto-
že případných útočišť je tu všude kolem spousta. 
A tak hurá do jeskyní - a věřte nám, že naše jes-
kynní malby svojí kvalitou vysoce předčily ná-
lez z nedaleké Býčí skály. Pravda, kvalit výzdoby 
z Lascaux jsme dosáhnout nemohli, nás na roz-
díl od pravěkých tvůrců omezovala velikost pa-
píru a zákaz ochranářů tvořit přímo na jeskynní 
stěny. Každopádně bych si však dovolila tvrdit, 
že zaujetí autorů současných i  minulých bylo 
přinejmenším srovnatelné.

Mgr. Jitka Vávrová
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Taneční obor

TANEČNÍCI V NOVÉM
Po prázdninové přestávce jsme začali pilně pra-
covat i v tanečním oboru, který působí od letoš-
ního školního roku v nových prostorách v areálu 
SPŠ. Tanečníci tak získali svůj malý sál a už teď 
se všichni těšíme, až si ho společně vyzdobíme 
a postupně vybavíme. 
V  letošním školním roce nás čeká kromě ob-
vyklé práce také řada vystoupení, exkurzí apod. 
První akcí nad rámec běžné výuky bude výlet 
starších žákyň na  „Den otevřených dveří“ Ta-
neční konzervatoře Brno, který se uskuteční 
ve  dnech 14.  a  15.  října. V  loňském roce byla 
návštěva taneční konzervatoře pro všechny zú-
častněné velkou motivací. Věřím, že tomu tak 
bude i letošní rok.
U  tématu konzervatoře ještě zůstaneme. 
Po  mnohaleté přestávce v  jedovnické ZUŠ při-
pravujeme žákyni 4.  ročníku I.  stupně k  při-
jímacím zkouškám ke  studiu na  taneční kon-
zervatoři. Je určitě dobrou zprávou, že vedle 
profesionálních hudebníků, či absolventů vý-
tvarných škol, je naše škola schopna připravit 
své žáky také na  dráhu profesionálního tance. 

Budeme tedy držet pěsti a přát mnoho tanečních 
úspěchů.
A  kdy budete moci vidět výsledky práce žáků 
tanečního oboru? První veřejné vystoupení 
připravujeme na tradiční vánoční koncert, kte-
rý, i když se to možná nezdá, už pomalu začíná 
klepat na  dveře… Tak na  shledanou na  našich 
vystoupeních. Těšíme se na vás!

Lenka Csevárová

Zprávy z průmyslovky

SPŠ Jedovnice v září 2016

Do  nového školního roku 
vstoupila jedovnická průmy-
slovka s  několika personální-
mi změnami. Svoji dlouhou 
učitelskou kariéru, výlučně 
spjatou s  naší školou, ukončil 
pan Aleš Ondroušek. Společ-
ně s ním odešel pan Vladimír 
Muzikář. Oběma patří za odvedenou práci po-
děkování. Nově budou na  škole vyučovat pan 
Karel Fišer a paní Michaela Šteslová. Věřím, že 
se novým kolegům bude na škole dařit a práce 
na průmyslovce je bude těšit. 
Od 1. 9. 2016 našlo zázemí na SPŠ Jedovnice i ta-
neční oddělení ZUŠ Jedovnice. (Hudební obor 
u nás sídlí už od září 2015.) Po roční zkušenosti 
se sdílením prostor budovy  B nemohu říci nic 

negativního a  jsem rád, že přes obsahovou od-
lišnost jsou jednání oboustranně vstřícná a kon-
struktivní.
S  potěšením konstatuji, že do  1.  ročníku bylo 
přijato celkem 47 žáků (27 STR, 20 ITE). Potvr-
dil se vzrůstající zájem o strojírenství a také in-
formační technologie svým zaměřením oslovují 
žáky základních škol z blízkého i vzdálenějšího 
okolí. V letošním roce byli přijati ke studiu také 
dva žáci ze zahraničí (konkrétně z  Ukrajiny) 
a jeden žák vietnamské národnosti. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat za důvěru v průmyslov-
ku a slíbit, že celý kolektiv zaměstnanců SPŠ Je-
dovnice udělá vše pro udržení jejího dobrého 
jména.
Pro příští školní rok přichází průmyslovka s no-
vou nabídkou studia. Oslovit chceme absolventy 

Záběr z taneční výuky v nově upravovaných 
prostorách
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maturitních oborů jiných škol a nabídnout jim 
tzv. zkrácené dvouleté studium obou oborů, 
ve kterém by získali druhou maturitu. Studovali 
by pouze odborné předměty a  konali zkoušky 
z profilové školní části maturitní zkoušky. 
Bylo velmi příjemné zjistit, že dobré jméno ško-
ly přesahuje okresní hranice. Přesvědčil mne 
o  tom pan místopředseda české vlády, předse-
da Rady pro vědu, výzkum a inovace pan Pavel 
Bělobrádek, který s  doprovodem významných 
představitelů kraje a okresu zavítal na průmys-
lovku dne 7.  září. Dle jeho slov byl překvapen 
úrovní technického vybavení i obsahem nabíze-

ných oborů. Zdůraznil, že se přesvědčil o  tom, 
že i  „v  regionech“ (měl na  mysli mimo velká 
města) se dá poskytovat kvalitní technické vzdě-
lání s dobrou uplatnitelností na trhu práce.
Z připravovaných investičních akcí bych zmínil 
záměr vybudovat venkovní sportoviště, které 
by sloužilo jednak průmyslovce, jednak žákům 
základní školy i široké veřejnosti. Současný stav 
je nevyhovující. Projekt je zpracován, „jen“ se 
hledají finanční prostředky. Atletické disciplí-
ny se odehrávají v  provizorních podmínkách 
a  zasloužily by si důstojnější prostředí. Přes 
tyto obtíže dokazují naši žáci, že jsou skvělými 
sportovci a opět letos dokázali obhájit prvenství 
v okresním kole atletického poháru Corny Cup, 
ve  kterém těsně porazili konkurenty z  blanen-
ského gymnázia. Přeji jim úspěch i  v  Břeclavi, 
v  krajském kole, kde budeme obhajovat třetí 
místo. 
Škola má zpracován také nákladný projekt 
na zateplení a celkovou opravu budovy C, škol-
ních strojních dílen, a budovy D, elektrolabora-
toří. Míra finančních nákladů však přesahuje 
naše možnosti, a proto podáváme projekt do vy-
hlášené výzvy z oblasti životního prostředí.

Mgr. Miloš Šebela, ředitel školy

Děti a mládež

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

NOVINKY V DYMÁČKU NEJEN 
PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ
Vážení rodičové, 
dovolujeme si vás pozvat na několik akcí a infor-
movat o zahájení programu, který jsme pro vás 
přes léto připravili. S ohledem na opravy v kul-
turním domě začínáme se cvičením až od října. 
Níže uvedené rozmezí věku dětí berte pouze ori-
entačně a klidně se domluvte s Martinou nebo 
Silvou individuálně. 

Pravidelný program Dymáčku (od října):
CVIČENÍ S MARTINOU - ÚTERÝ od 10.00 – 
do 11.00 hodin v kulturním domě cvičí Martina 
s malými dětmi ve věku od 2 do 3 let. Případné 
nejasnosti konzultujte s  lektorkou, tedy i  pří-
padnou docházku s  ohledem na  věk dětiček. 

Kontakt uveden na našich 
webových stránkách. 
CVIČENÍČKO – BA-
VENÍČKO SE SILVOU 
– ČTVRTEK od  9.15 
do  10.15 v  kulturním 
domě; cvičení je vhodné 
pro děti ve věku 1-2 roky, 
ale v případě dotazů vše konzultujte s lektorkou. 
Kontakt uveden na webových stránkách. 
POZVÁNKY NA AKCE: 
6. listopadu se v 15.30 sejdeme u hřiště v Le-
gionářské ulici na Drakiádě. Připraveno bude 
mnoho soutěží o ceny, ohniště a snad i ten vě-
tříček. 
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5. prosince od 17.00 bude Mikuláš opět v Dy-
máčku, ale podrobnosti ještě uvedeme na webu, 
plakátech a  facebooku. Napište si nás jen 
do  kalendáře. No a  doporučujeme pozname-
nat i Stromeček pro zvířátka koncem prosince 
v kulturním domě. Budeme řádit v kostýmech 
a  připravovat něco na  zub pro zvířátka. Jako 
vždy jsou vítáni i  prarodiče s  vnoučaty, kteří 
k  nám chodí čím dál ve  větším počtu, za  což 
jsme velmi rádi. 
Dále si vás dovolujeme informovat, že na našich 
webových stránkách jsou uvedeny praktické in-
formace pro rodiče malých dětí – záložka Práce 
a rodina. V případě čehokoli jiného, co vám stá-
le chybí, nám dejte vědět. 

Ještě všem děkujeme za  vyplnění dotazníků 
v první polovině tohoto roku. Výsledky z šetře-
ní jsme předali spolu s dalšími rodinnými cent-
ry Jihomoravského kraje na Ministerstvo práce 
a  sociálních věcí, které vzalo tyto informace 
na vědomí a nyní vyhodnocuje možnosti změn 
ve  vztahu k  této zpětné vazbě. Jistě nás všech-
ny potěší, že i když jsme „pouze“ v Jedovnicích, 
máme tak možnost říci svůj názor i v hlavním 
městě. 

Těšíme se na vás a přejeme všem krásný pod-
zim.

Členky rady Dymáčku
marcdymacek@gmail.com

www.marcdymacek.cz 

 Skauti Jedovnice

V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ
14.  září rozsvítily světlušky 
jedovnické náměstí - tento-
kráte již popáté. Dobrovolnice 
z  6.  oddílu Amazonek se za-
pojily do  celostátní sbírky pro 
Světlušku, nadační fond České-
ho rozhlasu. Ten svítí na  cestu 
všem nevidomým v  České republice a  přispívá 
jim na speciální pomůcky, výcvik vodících psů 
a  podporuje u  lidí talent. Skautky ve  světluš-
kovských tričkách chodily po  náměstí s  tyka-
dly a křídly a vybíraly do zapečetěných kasiček. 
Za drobný finanční příspěvek si mohli dárci vy-
brat odměnu v  podobě placek, propisek, píšťa-
lek, náramků a tykadel. 
Dohromady se nám s vaší pomocí podařilo vy-
brat neuvěřitelných 12.089 Kč, což je o 509 Kč 
více než loni. Mockrát děkujeme! 

SKAUTKY A SVĚTLUŠKY U OHNĚ
V pátek 23. září se sešly společně skautky a svět-
lušky z  6.  oddílu u  zahajovacího ohně. Kromě 
informací, co nás v  nadcházejícím roce čeká, 
jsme si mohly vyzkoušet například rozmotání 
gordického uzlu. To se koneckonců neobešlo bez 
salvy smíchu. Na  závěr jsme si u  slavnostního 
ohně zazpívaly večerku pod hvězdami, rozlou-
čily se a šly spát do teplých postelí.
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SCHŮZKY 2016/2017:
• 3. oddíl - kluci – 17.00–19.00 - každou středu 

(sraz u fotbalového hřiště)
• 4. oddíl - kluci – 17.00–19.00 - každé úterý 

(sraz u klubovny v Chaloupkách)

• 6. oddíl - dívky – 17.00–19.00 - každou středu 
(sraz u KD)

• benjamínci - kluci i holky (4-6 let) – 17.15–
18.15 - každý čtvrtek od 5.  října (sraz u klu-
bovny v Chaloupkách)

Gábina Plchová

Pionýři Jedovnice

HURÁ NA HAVAJ
První společnou schůzku si 
užili pionýři na Havaji. Čekala 
nás zajímavá fáborková trasa 
po  celé Havaji. Po  cestě jsme 
plnili různé úkoly, tančili tanec 
„hula hula“ a sbírali si ovoce na svůj ovocný mí-
chaný koktejl, který na nás v cíli čekal. 
Nové děti tak navštívily naši klubovnu a sezná-
mily se se svými vedoucími. Pokud i  ty chceš 
navštěvovat schůzky, přijď do  naší klubovny 
za kulturním domem.
Oddíl Určeno pro… Den, čas schůzky
Kuňky 1.–2. tř. čtvrtek 17.00–18.30
Rosničky 3.–5. tř. pondělí 16.00–17.30
Skokani 6.–9. tř. pátek 17.00–18.30

RINGO - KOFČIN MEMORIÁL
Letos se uskutečnil již 25. ročník turnaje v Rin-
gu. Jehož zakladatelkou a  organizátorkou byla 
po dlouhá léta naše kamarádka Kofča. Turnaj se 
pořádal na naší táborové základně v Rakovanu 
24. září. V  tomto roce za námi dorazilo kolem 
20 týmů z celého blízkého okolí. Jde o rychlou 
hru přes síť, hranou se dvěma kroužky, kte-
rou zvládají ti nejmenší i  dospěláci. Letos se 
nám v  turnaji vedlo ve všech kategoriích. Tak-
že do  klubovny nám poputuje spousta pohárů 

a medailí. Naši instruktoři vytvořili natolik vý-
borný tým, že si odnesli i hlavní pohár Ringa. 

TÁBOR SNŮ
Letošní pionýrský tábor byl opravdu táborem 
snů. Zapojili jsme se totiž do  projektu spolu-
pracujícího se spánkovou laboratoří. Vědci nám 
na  tábor půjčili nový stroj, který zhmotňuje 
sny. Bylo vybráno 30 odvážlivců, kteří společně 
s  vědci doputovali na  tábor stroj a  snovou po-
stel prověřit. Děti byly rozděleny do týmů a jen 
ten nejlepší tým mohl ulehnout do postele snů 
a ovlivnit svým snem celý stroj. 
Díky dětem se nám tak ve  stroji zhmotnil vá-
noční strom, olympijské kruhy nebo nemilé 
varování od  upíra. Stroj přemisťoval za  námi 
na tábor i lidi, a tak jednou ve stroji byl Indián, 
podruhé sličné krásky z cestovní kanceláře, vo-
jáci, havajská tanečnice, mafián, nebo dokonce 
pohádkový Jiřík se Zlatovláskou. 
Tábor díky fantastickým snům rychle utekl 
a my už měli před sebou poslední noc. Stroj nám 
na rozloučenou vysnil pro všechny ceny, které si 
účastníci projektu zasloužili. Za  těch deset dní 
si každý z nás odvezl spoustu zážitků a kamará-
dů, ale všichni si můžeme říct: „Splnil se nám náš 
sen.“

Pavlína Héčová
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Kultura

Informace z knihovny:

Do velké letní fotosoutěže s názvem VYFOŤTE 
DĚTI POD VODOU ČI VE  VODĚ nám došlo 
celkem 14 vydařených fotografií, z nichž porota 

ve  složení Miloš Nejezchleb a  Kamil Štrajt vy-
brala tři nejpovedenější, a sice Paci paci pacičky 
(od Kubíka Drozda), Král hlubin (od Aleše Ko-
panického) a Jako ryba ve vodě (od Ondry Bene-
še). Výherci získali věcné ceny a něco „na zub“ 
– a vy si tyto vítězné fotografie můžete prohléd-
nout přímo zde. Ty ostatní najdete na  odkazu 
http://knihovnajedovnice.rajce.idnes.cz/

NAMALUJ VESELOU RYBU
Jelikož se blíží Výlov rybníka Olšovce, vyzývám 
tímto všechny děti, 
aby pro naši knihov-
nu namalovaly 
obrázek jakékoliv 
rybičky, který si vy-
stavíme na nástěnce 
v  dětském oddělení 
…. na každého čeká 
malá sladká odmě-
na. 

VÍČKA UŽ NESBÍRÁME
Ráda bych ještě jednou upozornila na to, že sběr 
víček pro nemocného Nikýska z Boskovicka byl 
na žádost jeho maminky ukončen. Všem, kteří 
se na sbírání víček aktivně podíleli, moc děkuji.

Přeji všem krásný podzimní čas a budu se těšit 
na viděnou, třeba na plánované přednášce o Ti-
taniku či jen tak v knihovně.

Michaela Doleželová, knihovnice
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Festival dechových hudeb k 20. výročí Bivojanky

Bivojanka děkuje:
a) všem zúčastněným kapelám za jejich účinko-

vání;
b) všem posluchačům, kteří k rybníku Olšovci 

dorazili;
c) všem sponzorům, kteří festival podpoři-

li. Jsou to zastupitelstvo městyse Jedovnice 

a  jedovnické firmy Agris, Koplast, IGN.CZ, 
Regopen, GRAS.CZ, Coffee Bar Mlýn, Re-
staurace Barachov a  také Lihovar a  likérka 
Vančura z Rudice. Děkujeme i „tichým spon-
zorům“.

Za Bivojanku Josef Matuška

Rozkvetlé Jedovnice 2016

Tradiční soutěž (lze-li to tak nazvat) byla vy-
hodnocena v září. Pokud pomineme práci a péči 
řady lidí o své květiny, trávníky, keře atd., zůstá-
vá nejnáročnějším úkolem sehnat někoho, kdo 
by Jedovnice obešel a  nafotil. Není to tak jed-
noduché. A tak – pokud by měl někdo pocit, že 
viděl hezčí květinovou výzdobu, že měl být oce-
něn někdo jiný – je třeba (příště) vzít fotoaparát, 
nafotit a fotky k vyhodnocení poslat. I samotné 
vyhodnocení je těžké – komise soudí spravedl-
ností lidskou, ne božskou. Nevstupuji do  jejich 
rozhodování, ale vím, že vybírání nejlepší troji-
ce je někdy velmi těžké. Jisté je jen to, že zatím 

žádná komise nevybrala pěknou květinovou 
výzdobu, pokud byla spojena s oprýskanou fa-
sádou, rezivým plotem či doplněná plejádou tr-
paslíků nebo míchačkou…
V  letošním roce zasedli v  hodnoticí komisi 
z  řad loni oceněných Ing.  Barbara Magulová, 
Mgr. Zdeňka Dvořáková, Bronislava Pernicová 
a Jaroslav Musil. Po různě dlouhém tříbení ar-
gumentů byli pro rok 2016 vybráni: Františka 
a Pavel Tomičovi, Legionářská 50; Jitka a Michal 
Prausovi, Legionářská 53; Jana Pořízková a Lu-
bomír Toufar, Na Větřáku 744 (nejhezčí okno).
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Dále Květoslava a Jaroslav Sýkorovi, Legionářská 
735; Zdenka a  Ladislav Kostkovi, Záměstí 639; 
Lenka a Kamil Šenkovi, U Hrubé lípy 621 (nej-
hezčí balkon / lodžie). A také Dášenka a Jaroslav 
Němcovi, Absolonova 404; Lenka a  Vítězslav 
Doleželovi, K  Propadání 260; Bohumila Sobo-
lová, U Hrubé lípy 553 (nejhezčí předzahrádka).

Slavnostní předání ocenění a  symbolických 
odměn proběhlo za účasti starosty v pondělí 3. 
října 2016. 
Poděkování patří všem, kdo přispěli ke  zdaru 
této akce, i všem kdo přispívají k hezčímu vzhle-
du Jedovnic.

Josef Plch, předseda kulturní komise

Přednáška o Bystřeci a avízo přednášky o Býčí skále

V neděli 25. září se po dlouhých 15 letech usku-
tečnilo v kinosále kulturního domu opakování 
přednášky PhDr. Ludvíka Belcrediho o zaniklé 
středověké vesnici Bystřec v Rakoveckém údolí. 
Příjemnou satisfakcí pro přenášejícího bylo, že 
hlediště bylo vcelku zaplněno, i díky propagaci 
přednášky v širším okolí. O zajímavosti tématu 
svědčila i řada dotazů (a odpovědí na ně), které 
zazněly na závěr.
V  jednání je další přednáška na  historicko-ar-
cheologické téma, tentokrát o  Býčí skále. Býčí 

skála je „mezi lidmi“ nedoceněnou lokalitou. 
O  jejím kultovním významu v  době železné, 
stejně jako o  zasazení do  kulturně–duchovní-
ho kontextu tehdejší Evropy, anebo o nových 
pohledech na  nálezy Jindřicha Wankela (tzv. 
halštatský pohřeb) bude přednášet Mgr.  Mar-
tin Golec, Ph.D., který se studiu tohoto tématu 
již řadu let intenzivně věnuje. Akce by se měla 
uskutečnit v neděli 13. listopadu od 14.00 v ki-
nosále kulturního domu. 

Josef Plch, předseda kulturní komise

Historie

Počátky rekreace v Jedovnicích před 85 lety

S příchodem rybolovu končí definitivně letošní 
rekreační sezóna v Jedovnicích. Každým rokem 
náš městys navštíví značné množství lidí, kteří 
přicházejí k  rybníku Olšovci za  odpočinkem, 
za  vodními sporty, trávit dovolenou. Olšovec 
nabízí návštěvníkům nejen vodní plochu a od-
počinkové břehy, ale též značné množství uby-
tovacích zařízení na obou svých stranách. Jejich 
budování má dlouhodobou historii, k  jejímž 
počátkům patřilo také budovatelské úsilí před 
osmdesáti a pětaosmdesáti lety.
Společně s jedovnickým kronikářem panem Ji-
řím Roudným jsme na dvaapadesáté a třiapade-
sáté stránce staré kroniky četli: 
„Velkou a  zdárnou práci ve  prospěch propagace 
Jedovnic jako místa výletního a  letoviska učinil 
Okrašlovací spolek pro Jedovnice a okolí, založe-
ný v roce 1926. Jeho přičiněním upraveno vhod-
né koupaliště (jedovnická „Riviéra“), postavena 
u rybníka prodejna, později – s podporou zámec-
kého pivovaru v Rájci – velká dřevěná veranda.

Na louce pode dvorem zřízeno tenisové hřiště.
Okrašlovací spolek staral se o propagaci Jedovnic 
i tiskem a diapositivy v brněnských kinech.
V  roce 1931 pronajala obec Jedovnice Sokolské 
župě krále Jiřího v Boskovicích část sadu u ryb-
níka za  roční nájemné 250  Kč, na  dobu 25  let. 
Sokolská župa zřídila na  tomto místě prázdni-
novou osadu pro sokolské děti. Osada nazvána 
Tyršův tábor.“
Jednalo se o využití břehu ze strany od městeč-
ka.
Smyslem tohoto výpisu z  kroniky je připome-
nout začátky vzniku dnešního rekreačního are-
álu kolem Olšovce, na které si již nikdo z žijících 
nemůže pamatovat, a  současně zdůraznit vý-
znam zápisů v kronikách pro zachování vědomí 
o událostech v minulosti.

Ve spolupráci s panem Jiřím 
Roudným napsal IM



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2016

24

25 let od obnovení Sokola v Jedovnicích

Sokolská organizace si 
v  nedávné době připomně-
la 150  let svého trvání. Je-
dovnický Sokol byl založen 
v  roce  1907, v  příštím roce 
oslaví 110  let své existence. 
Činnost Sokola byla od  po-
čátku zaměřena především na  cvičení a  sport, 
podporovala však také kulturní aktivity člen-
stva a posilovala národní sebevědomí. Po vyhlá-
šení Protektorátu Čechy a Morava byla činnost 
Sokola zakázána, sokolský majetek byl zabaven 
a řada Sokolů byla vězněna a popravena. Ani ob-
novená poválečná činnost sokolské organizace 
však netrvala dlouho. V  důsledku politického 
vývoje v  roce 1948 byla Česká obec sokolská 
sloučena s  ostatními sportovními organizace-
mi do  sjednocené tělovýchovy ČSTV. Jednoty 
i nadále používaly název Sokol, ale byly zrušeny 
orgány a stanovy ČOS.
Novodobá etapa Sokola započala po „sametové“ 
revoluci v roce 1989, kdy se politické a společen-
ské události promítly i  do  oblasti tělovýchovy 
a  sportu. Bylo obnoveno ústředí ČOS i většina 
původních žup a  jednot. Jedovnická jednota, 
patřící do  sokolské župy Krále Jiřího, byla za-
registrována 1.  11.  1991 a  navázala na  tradice 
sokolského hnutí jak po  stránce sportovní, tak 
i kulturně společenské.
Sokolským organizacím byl navrácen majetek. 
Do  vlastnictví jedovnické jednoty tak přešlo 
hřiště Na Kopci a areál Tyršovy osady. Majetek 
však nebyl v  příliš dobrém stavu a  vyžadoval 
mnohé opravy a rekonstrukce. Na „sokolském“ 
hřišti byla provedena celková rekonstrukce bu-
dovy kabin, sociálního zařízení, včetně rozvodů 
vody, vznikla společenská místnost s  kuchyň-
kou vybavená novým nábytkem, nově byla zbu-
dována přípojka kanalizace, přístupové schodi-
ště, terasy a byl upraven čelní svah. Rovněž byly 
provedeny opravy plotu. Veškeré úpravy si vyžá-
daly náklad asi 700 tis. Kč.
Také areál Tyršovy osady prošel od  roku  1991 
celou řadou oprav a  úprav v  celkové hodnotě 
přibližně 2,4  mil.  Kč. Byly provedeny opravy 
a rekonstrukce malých i větších chatek – vnější 
a vnitřní obložení, včetně obložení stropů, opra-

vy střech, soklů a odtokových žlabů, nová pod-
lahová krytina a rekonstrukce elektroinstalace; 
chaty byly vybaveny novým nábytkem. „Turis-
tická“ chata dostala novou verandu a opravený 
taras. V  hospodářské budově byla zrekonstru-
ována kuchyň, včetně přípravných místnos-
tí a  nové vzduchotechniky, sociální zařízení, 
opravena střecha a vybavena jídelna novým ná-
bytkem. V tzv. okálu byly obloženy vnitřní stě-
ny a  stropy, položena nová podlahová krytina, 
zrekonstruována koupelna a zbudovány sprchy 
v přízemí, opraven balkon a v letošním roce byla 
vyměněna okna. Také sociální zařízení prošlo 
rekonstrukcí, která se týkala sprch, záchodů 
a  podlahy, byly vyměněny bojlery a  zbudo-
ván solární ohřev vody. V areálu byl zbudován 
nový elektrorozvaděč, zrekonstruovány vnější 
elektrické rozvody a  zhotoveno nové venkovní 
osvětlení kolem schodiště. Stará odpadní jímka 
byla nahrazena novou, vybavenou čerpadlem, 
připojenou na hlavní kanalizaci. U všech objek-
tů byly vyměněny okapy a  svody. Byl opraven 
plot kolem volejbalového hřiště v  horní části 
areálu a zbudován přívod kabelové televize.
Také cvičební program Sokola prošel v novodo-
bé éře proměnou. Zaměřuje se na  všeobecnou 
průpravu pro děti a  kondiční cvičení pro do-
spělé. Je organizováno cvičení pro rodiče s dět-
mi, cvičení pro mladší žáky a žákyně, aerobik, 
zumba, kalanetika a  body & mind pro ženy, 
jóga, zdravotní cvičení; pracuje turistický a ša-
chový oddíl. Na základě smlouvy s městysem je 
pro cvičení využíván prostor kulturního domu. 
Sokol pravidelně pořádá župní přebor žactva 
v lehké atletice a řadu sportovních a kulturních 
akcí pro veřejnost. Nedílnou součástí sokolské 
činnosti jsou i aktivity pěveckého sboru Píseň. 
Sokol zachovává také tradice všesokolských 
sletů. Od roku 1991 se uskutečnila již čtyři tato 
celorepubliková sportovní setkání. Jedovničtí 
cvičenci se pokaždé zapojili do nácviku několi-
ka skladeb a  pěvecký sbor účinkoval při zahá-
jení sletů. 
Sokolská organizace se prostřednictvím nových 
forem a  obsahu své činnosti snaží přizpůsobit 
současným trendům. Společným cílem činovní-
ků i cvičitelů je poskytovat cvičencům plnohod-
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notné a  atraktivní naplnění jejich požadavků 
v rámci volnočasových aktivit.

Ing. Kateřina Klimešová, starostka 
TJ Sokol Jedovnice

(PS: poděkování za přípravu podkladů ke zprávě 
patří br. Emilu Šenkýřovi, bývalému hospodáři, 
a br. Josefu Grimovi, bývalému starostovi)

Krasový badatel Jan Knies

Mladý Jan Knies byl bezpochyby ovlivněn úspě-
chy Jindřicha Wankela. Již během studií pod-
nikl první objevitelské výpravy do  Moravské-
ho krasu. V roce 1877 kopal v Dračí díře (dnes 
Výpustek), nalezené kosti odevzdal do Františ-
kova muzea (dnes Moravské zemské muzeum). 
V roce 1879 po 12 dnů kopal sondy v Býčí skále. 
V  roce 1880 se rodina přestěhovala do  Líšně 
a mladý Jan měl kras „za rohem“. Pátral po pra-
věkých sídlištích i  na  Brněnsku, začal budovat 
archeologickou sbírku. V r. 1880 (tedy stále před 
maturitou) s  přáteli zkoumal jeskyni Pekárnu. 
Nálezy z  Pekárny mu otevřely cestu k  setkání 
s věhlasným J. Wankelem. Výzkum Pekárny ale 
převzala „konkurence“, protože Knies neměl 
a nezískal souhlas majitele – brněnské kapituly. 
Po  maturitě nastoupil na  místo podučitele 
v Kunštátě, pokračoval v pátrání po pravěkých 
lokalitách, kopal i v Předmostí u Přerova, s přá-
teli ale zkoumal i  zaniklé středověké vesnice 
na  Oslavansku. Školní rok 1884-1885 strávil 
na škole v Rovečném, v letech 1886-1895 působil 
jako učitel v Blansku. Pokračoval ve zkoumání 
Moravského krasu. Již jako „známý badatel“ byl 
v r. 1895 pověřen sestavením archeologické ex-
pozice Národopisné výstavy českoslovanské, jež 
proběhla v Praze. Byl autorem dvou dílů Vlas-
tivědy moravské – Okresu Blanského (1902) 
a Okresu Boskovského (1904). V nich publiko-
val řadu dnes ceněných fotografií. Angažoval se 
ve  vybudování útulny na  Macoše a  navrhoval 
zřízení dráhy z Rájce do Sloupu, který byl podle 
jeho názoru srdcem Moravského krasu. 
V  roce 1896-1897 byl přeložen do  Doubravice. 
Tehdy získal kostru medvěda jako srovnávací 
vzorek pro nalézané kosti jeskynních medvě-
dů. Při čištění kostí se ale poranil, dostal otravu 
krve a v jejím důsledku oslepl na jedno oko. 
Od r. 1897 se stal jediným učitelem nově zřízené 
jednotřídky v Rogendorfu (dnes Krasová). Roku 
1899 se oženil s Antonií Horákovou (1875-1953). 
Díky sňatku s bohatou nevěstou získal finance 

pro své další výzkumy, žena mu ovšem byla plně 
oporou - podporovala ho i  morálně a  na  vý-
zkumech také fyzicky spolupracovala. Knies 
v  letech 1898-1904 zkoumal úspěšně Balcarku, 
r. 1897 publikoval článek o  zaniklých středo-
věkých osadách na Blanensku, r. 1903 pomáhal 
na Slovensku sestavovat kostru vykopaného ma-
muta…
Po Balcarce zkoumal jeskyně Smrtní, Koňskou, 
Kravskou, Liščí, byl u  slavného objevu v  Mla-
dečských jeskyních… Na přelomu let 1904-1905 
objevil magdalenienskou stanici lovců sobů 
v Kolíbkách u Jedovnic. V letech 1900-1910 pů-
sobil navíc jako konzervátor Moravského zem-
ského muzea.
Z rogendorfské školy učinil k nelibosti inspekce 
skladiště nalezených kostí, zasloužil se ale také 
o vybudování školní zahrady a byl členem míst-
ního zastupitelstva.
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V  roce 1905 manželé Kniesovi zakoupili po-
zemek u  cesty ze Sloupu k  jeskyním (a  hotelu 
Broušek) a Knies zde nechal postavit „Kniesovo 
muzeum Moravského krasu“ (dnes čp. 76), ote-
vřené v červenci 1906 - první takto specializo-
vané v Evropě. Využil faktu, že Sloup byl hojně 
navštěvován jako poutní místo, další turisty 
přitahovaly jeskyně. Vystavil zde výběr ze své 
sbírky, největší atrakcí byla kompletní kostra 
jeskynního medvěda (dnes v pavilonu Anthro-
pos), vydával pohlednice propagující muzeum. 
Jen v roce 1909 ho navštívilo přes 10.000 lidí.
Knies ovšem dále zkoumal a zkoumal – Kůlnu, 
Sloupsko-šošůvské jeskyně (a řadu dalších a dal-
ších), snažil se zmapovat podzemní tok Punk-
vy…
V roce 1908 se Kniesovi podařilo získat naduči-
telské místo ve Sloupě (místní ho ovšem nepři-
jali s nadšením).
Rokem 1910 nastává období sporů mezi Janem 
Kniesem a dalšími badateli. Knies patřil ke ge-
neraci badatelů, která nastoupila po  slavném 
Jindřichu Wankelovi. Spolu s ním i Martin Kříž 
(1841-1916), Karel Jaroslav Maška (1851-1916) 
a Florián Koudelka (1862-1921). Pracovali již vě-
dečtěji a systematičtěji než „romantik“ Wankel, 
stejně jako on ale měli bádání „jen“ jako celoži-
votní zájem, nebyli profesionály. To byla až dal-
ší generace, již patřičně vzdělaná, prezentovaná 
především Karlem Absolonem (1877-1960).
Knies původně Wankela ctil, ale po r. 1900 ho 
kritizoval za prodej jeho sbírky do Vídně (včet-
ně halštatských nálezů z  Býčí skály), za  jeho 
unáhlené závěry, za  jeho ješitnost… To se mu-
selo dotknout K. Absolona (byl Wankelovým 
vnukem), který si původně Kniese velmi vážil. 
Navíc Knies kritizoval i Absolona, že si přisvo-
juje objevy druhých (v tom byl zajedno s řadou 
dalších), že používá necitlivé metody (odstře-
ly), že z  krasu dělá divadlo (zpřístupnění dna 
Macochy). Polemika s  Absolonem byla vedena 
i  formou „otevřených dopisů“ v  tisku. Zdá se, 
že Knies si postupně znepřátelil i další, kterým 
vytýkal profesní nedostatky (a oni je zase viděli 
na něm). 
Kvůli podlomenému zdraví si roku 1919 si podal 
žádost o přeložení do penze. Byla mu přiznána 
s  ročním důchodem 3.900 Kč. Ze Sloupu zmi-
zeli manželé Kniesovi v  prosinci 1919 nočním 

odstěhováním do Nového Lískovce – i to svědčí 
o nedobrém vztahu Jana Kniese a sloupské obce. 
Již od prosince 1918 Knies vyjednával s Morav-
ským zemským muzeem o  odprodeji své sbír-
ky. Snažil se vytěžit co nejvíce (de facto totéž 
vyčítal kdysi Wankelovi), ale protože se jednání 
vlekla, prodal některé části jiným zájemcům. 
Moravské zemské muzeum nakonec v  r. 1922 
zbylou část sbírky včetně inventáře odkoupilo 
za  100.000 Kč. Převozem sbírky v  r. 1923 tak 
sloupské muzeum zaniklo. Pro srovnání – mě-
síční učitelský plat tehdy činil 300 Kč, dům se 
dal pořídit za 40.000 Kč.
Po  odchodu do  penze se Knies hojně věnoval 
publikační činnosti, v níž systematicky prezen-
toval své dřívější i pokračující výzkumy. V roce 
1924 spolupracoval s K. Absolonem, mj. byl po-
věřen na 4 měsíce vedením výzkumů v Dolních 
Věstonicích. Knies tamní objevy publikoval 
v tisku, ale o rok později, když se věstonické ob-
jevy staly slavnými, Karel Absolon je uváděl jen 
pod jménem svým, což Kniese roztrpčilo. Knies 
vyčítal mladším kolegům unáhlené závěry (jako 
kdysi Wankelovi), oni jemu ješitnost (jako on 
Wankelovi)…
V  roce 1926 Knies onemocněl, roku 1929 ho 
ranila mozková mrtvice, od  té doby byl odká-
zán na péči rodiny. Stále se však zajímal o dění, 
manželce diktoval své poznámky, ještě několik 
dní před smrtí pomáhal návštěvě určovat kosti 
z vykopávek. Zemřel 5. března 1937 v rodinném 
kruhu. V  jeho pozůstalosti se mj. dochovalo 
několik rozpracovaných knih, některé už čítaly 
stovky stránek. I tyto jeho nepublikované práce 
posloužily dalším badatelům.
Jan Knies podle vlastních poznámek strávil při 
výzkumech moravského pravěku přes 4.000 
dní a nalezl 20 nových lokalit. Jako první začal 
užívat metodu plavení sedimentů pro zachycení 
drobných nálezů. Roku 2008 vyšla jako 4. sva-
zek ediční řady Postavy moravské archeologie 
monografie věnovaná J. Kniesovi od Mgr. Petra 
Kostrhuna – ta je podkladem pro tento text.
Po  Janu Kniesovi je pojmenována Kniesova 
jeskyně v Mladečských jeskyních a další Knie-
sova jeskyně v  Moravském krasu. Jeho jméno 
nesou i Kniesovy ulice v Brně-Líšni, ve Sloupu 
- a od r. 2010 také u nás, v Jedovnicích.

Josef Plch
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Kříž na Větřáku

Zdařilá oprava (starého) litinového kříže na Vě-
třáku i úprava jeho (nového) okolí stojí za zmín-
ku. Podle nejstarších map stával už v roce 1826 
kříž (téměř jistě dřevěný) na  křižovatce tří 
cest. Setkávala se na  ní severojižní cesta stou-
pající úbočím od údolí Kotvrdovického potoka 
na  hranu svahu a  východozápadní spádnicová 
cesta z jedovnického Záměstí směrem na Kom-
but. Její příkrý úsek dnes znovu zarůstá obec-
ním lesem, ale koryto mělkého úvozu je stále 
patrné. 
V roce 1888 byl stávající kříž nahrazen liti-
novým. Domácí protokol jedovnické farnos-
ti k tomu přináší stručný zápis: „1888 posvěcen 
velebným panem kaplanem Josefem Kuchtou 
nový kříž povětrňáku, na  jehož postavení věno-
vala  Anna Jelínkova 100 zlatých, z nichž její 
otec tento kříž na místě starého postaviti dal.“
Mlýn je v zápise patrně uveden jen kvůli lokali-
zaci. Jelínkovi nejsou známi jako majitelé mlýna 
a větrný mlýn byl postaven až 1834, kdy původní 
kříž už na místě stál. Nový kříž byl bezpochy-
by koupen jako standardní katalogový výrobek 
blanenských železáren. Na  čelní straně pod-
stavce nese nápis: „Antonín Jelínek a jeho man-
želka Emílie na  stálou památku zemřelé dceři 
Anně.“ Zezadu je jen datace L.P. 1888. 
Podle map stál původní kříž (a pak i nový litino-
vý) jižně od cesty Záměstí – Kombut, proti cestě 

od  Habeše. Takto ho zachycují všechny mapy 
z 19. století. Jeho přesnou polohu jsem do dneš-
ních map nedokázal přenést, došlo totiž i k pře-
ložení původních tras cest v  okolí křižovatky. 
Není tedy jasné, zda na původním místě stál až 
(asi) do  r. 1972, nebo zda původně stál v  trase 
dnešní cesty ke  školám – pak by byl přeložen 
nejpozději v  souvislosti se stavbou nové školy, 
která započala r. 1947, aby se uvolnila přímá ces-
ta ke škole. 
Do r. 1972 se kříž každopádně nacházel v mír-
ném svahu východně od cesty Kombut - Větřák. 
Přímá strmá cesta od Záměstí začala zvolna za-
nikat, hlavní přístup byl od Habeše – tomu od-
povídá i nový oblouk cesty mířící do Kombutu.
Asi v roce 1972, když došlo k výstavbě bytového 
domu čp. 529, vznikl před bytovkou velký rovin-
ný prostor. Tato navážka by zasáhla i kříž. Teh-
dejší stavebníci se proto dohodli s tehdejším fa-
rářem P. Františkem Vavříčkem a kříž přeložili 
k pěšině, která míjela bytovku ze severu – kříž 

1 – základní škola, 2 – dřevák, 3 – bytovka čp. 
592, 4 – domy čp. 164 a 169, 5 – cesta na Kom-
but, 6 – cesta do Habeše, 7 – dnešní chodník 
do Záměstí, 8 – schody ke škole, 9 – původní 
cesta ze Záměstí do Kombutu, 10 – hřiště prů-
myslovky; prázdné kroužky – původní umístění 
kříže, snad do r. 1972; prázdný čtvereček – 
umístění kříže 1972-2013; plný kroužek – dnešní 
umístění kříže; čárkovaně – původní trasy cest.
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se tím ocitl relativně blízko bytovky, ovšem 
daleko od  původní křižovatky. Navíc zde byl 
ukryt v obecním lese, takže de facto nebyl pro 
veřejnost viditelný. Starousedlíci z  domu čp. 
592 se o kříž starali.
V  roce 2010 při vichřici došlo k  vyvrácení 
obecního lesa, kříž snad jen zázrakem nebyl 
poškozen. Naopak náhle byl vidět. Bohužel 
jen do léta 2013, kdy při vichřici došlo k pádu 
kříže a  k  jeho značnému poškození. Mj. byly 
od korpusu v ramenou odlomeny paže a v ko-
lenou nohy. Jak se při následné opravě ukázalo, 
došlo k  prasknutí nosného centrálního trnu, 
který byl korozí zeslaben na minimum. Oby-
vatelům domu čp. 592 patří velký dík, že po-
škozené díly sesbírali a iniciovali opravu.

Oprava byla domluvena tak, že obec zajistí fi-
nance a  „kostelní parta“ provedení prací. Při 
opravě byly doplněny i  dříve ztracené prv-
ky, kříž byl proti korozi našopován zinkem. 
K  tomu došlo ovšem na  podzim roku 2015. 
Současně probíhaly diskuse o  přesunu kříže 
na vhodnější místo, aby opět nezmizel v nově 
vysázeném lese. Vhodné místo se nakonec 
našlo na  hraně svahu, východně od  cesty 
od  Habeše. Součástí přemístění byla i  úprava 
vegetace v okolí kříže. 
Kříž byl na nové místo usazen 17. srpna 2016. 
Je dokonce možné, že jeho nové umístění je 
na  terase původního průběhu cesty Habeš - 
Kombut.

Josef Plch

Duchovní sloupek

Chaos

Před nějakými pětatřiceti roky jsem se podí-
lel na  zaměření sklepů na  Kozí ulici v  Brně. 
Když jsme tam poprvé vstoupili, trochu se 
nám z toho zamotala hlava, protože se ty skle-
py svou spletitostí podobají mnohým jesky-
ním. Chodby se proplétají v několika patrech 
nad sebou, zasahují pod sousední domy, vět-
ší prostory mají podlahy v  různých úrovních 
a  mnohdy ve  spádu. Sklepy vznikaly několik 
staletí a jejich stavitelé kopali tam, kde kladla 
hornina nejmenší odpor. Statiku nahoře sto-
jících budov při tom asi moc neřešili. Aby-
chom ten prostorový labyrint mohli zakreslit 
na dvourozměrný papír, museli jsme nejdříve 
vytvořit síť zaměřených pevných bodů, ke kte-
rým jsme pak „chytili“ všechny ostatní měřené 
údaje. Půdorysné řezy jsme vedli každou větší 
prostorou zvlášť a svislý řez klikatě podle kli-
katosti chodeb. I tak si nejsem jist, že si podle 
těch výkresů dokázal každý představit, jak to 
tam vypadá.
Vzpomněl jsem si na to měření, když jsem na-
vštívil svého spolužáka na faře u prostějovské-
ho kostela svatých Petra a  Pavla. Provedl mě 
sice jen nadzemní částí, ale i to stačilo k pocitu, 
že jsem se ocitl v trojrozměrném bludišti. Pů-
vodní klášterní budova byla postupně přista-

vována a  přestavována, takže při procházení 
budovou se člověk ocitne i ve věži a nad kos-
telní lodí, v rozmístění místností není systém, 
bez pohledu z okna jsem si chvílemi nebyl jist, 
jestli jsme na  straně do  ulice nebo do  dvora. 
Nechybí ani „tajná“ metr vysoká chodbička 
ze spíže za  kuchyní na  ochozy kostelní lodi, 
kam se běžně chodí po  schodišti od  vchodu 
kostela, ale také po tajemném schodišti za zá-
kristií, které se na první pohled tváří, jako by 
vedlo jen do společenské místnosti za  jednou 
z  oratoří. Kdyby dům nebyl obydlen, dal by 
se využít k docela zajímavým hrám, nebyl by 
problém dobře tam ukrýt nějakou ohroženou 
osobu nebo uniknout pronásledovatelům ne-
znalým tohoto místa. I tato chaotická stavební 
dispozice vznikla postupným budováním pod-
le momentálních potřeb bez dlouhodobějšího 
výhledu do budoucnosti i bez ohledu na zámě-
ry z minulosti.
Žijeme v době, kdy slova „svoboda“ nebo „prá-
vo“ bývají užívána jako omluva pro jakékoli 
jednání, a slova „řád“, „povinnost“ nebo „pra-
vidla“ jsou nenápadně odsouvána mezi slova, 
která se nesluší na  veřejnosti používat, neboť 
nejsou společensky korektní a mohla by se ně-
koho nepříjemně dotknout. Přesto si myslím, 
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že bychom na obsah těchto pojmů neměli zapo-
menout, i když neznamenají tu nejpohodlnější 
cestu; pro budoucnost však mají nezastupitel-
ný význam. Chaotické budování stavby života 
podle toho, co je nejsnadnější a nejpříjemnější 
nebo co mě právě napadlo, může být zároveň 
přípravou zbytečných potíží v budoucnosti.
Kdyby jeskyně vznikaly podle pravoúhlé sítě, 
byly by méně krásné a zajímavé, než jsou ve své 
nahodilé rozmanitosti. Možná bychom se tam 
cítili divně, takže je dobře, že jsou takové, jaké 
jsou. Do jeskyní ovšem chodíme jen občas, ne-
žijeme v  nich trvale. U  zmíněných sklepů by 
budování s ohledem na stojící budovy předešlo 

pozdějším vlastnickým sporům a  statickým 
poruchám. Promyšlenější budování na  pros-
tějovské faře by přineslo více užitečného pro-
storu vyloučením zbytečných chodbiček, ušet-
řilo by kroky jejím obyvatelům a zpřehlednilo 
pohyb hostům. Zdánlivé maličkosti, dokud 
člověk nezjistí, že mu praská strop nad hlavou, 
že se mu do kuchyně nevejde lednička, pokud 
chce i  nadále otevírat a  zavírat dveře, dokud 
mu nohy i záda bezbolestně slouží nebo dokud 
jako host nepotřebuje v  noci najít v  takovém 
domě sociální zařízení.

Václav Trmač, farář

Napsali jste nám

Ohlédnutí za paní Pokladníkovou

V pondělí 5. září odpoledne jsme se na jedovnic-
kém hřbitově rozloučili s  paní Jiřinou Poklad-
níkovou.
Paní Pokladníková dlouhou řadu let vykonávala 
povolání, v  němž se svým působením výrazně 
podílela na všedním životě občanů našeho měs-
tyse. Bývala totiž vedoucí prodejny „domácích 
potřeb“ – od drobného, avšak k běžnému životu 
nezbytného zboží až po nábytek pro domácnosti 
i kanceláře.
Nemohu nevzpomenout, že z  jejího obchůdku 
jsme si kdysi přivezli dětský kočárek, autodráhu, 
šlapací autíčko, kempinkové židličky, ale také 
nábytkové vybavení obývacího pokoje a  další. 
V nesoukromé sféře paní Pokladníková zajisti-
la např. dodání vhodného nábytku do kanceláří 
základních škol v  Jedovnicích a  v  Kotvrdovi-
cích.
V obchůdku paní Pokladníkové při požadavku 
jakéhokoliv zboží ze sortimentu, který bychom 
mohli souhrnně nazvat domácí potřeby, nikdy 
neexistovala odpověď „není“. Kdyžtak vždy 
s  dodatkem „ale bude“. A  skutečně požadova-
nou věc sehnala.
Paní Pokladníková se poskytovanou pomocí 
a podporou jeho zájmů podílela také na vlasti-
vědné činnosti svého manžela Jiřího Pokladníka 
(2010). V  rodinném kruhu spolu v  roce 2010 
ještě oslavili diamantovou svatbu, k níž jménem 

Úřadu městyse a  Komise pro občanské záleži-
tosti jsme spolu s  panem inženýrem Plchem 
měli tu čest jim slavnostně poblahopřát.
Několikrát jsem byl paní Pokladníkové gratulo-
vat i k narozeninám. Z besedování s ní jsem se 
hodně dověděl. Například i  to, že před mnoha 
lety je „vedení obce“ požádalo, jestli by ve  své 
předzahrádce neustoupili s  taráskem o  jeden 
metr dozadu. Pokladníkovi tenkrát vyhověli 
a umožnili tak rozšíření ulice K Propadání.
Jsem si vědom, že paní Jiřina Pokladníková 
„odešla“ z  činnosti pro veřejnost před více než 
třiceti roky. Což je doba delší než věk jedné 
generace. A  právě proto píši tyto řádky. Aby 
starousedlíci vzpomínkou uctili její památku, 
a mladší aby se dověděli, co dříve bývalo v mís-
tech dnešního obchodního domu Jednoty Coop. 
Malý obchůdek „Papír, hračky“ a v něm veselá, 
vždy přívětivá a ochotná paní vedoucí, jejíž nej-
větší radostí bylo, když mohla všem zákazní-
kům vyhovět. To byl smysl jejího života. 
Za  to vše paní Jiřině Pokladníkové věnujme 
milou vzpomínku a  vyslovme na  rozloučenou 
pozdrav „Čest její památce“. Za  celoživotní 
činnost, kterou se hluboce zapsala do  historie 
Jedovnic a  do  života většiny občanů v  místě 
i v okolí.

IM
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Pozvánky

PŘÍBĚH TITANIKU
Přednášku o  osudech 
nejznámějšího zao-
ceánského parníku 
a  jeho pasažérů nám 
bude prezentovat 
Bc. Dana Šimková.
Kdy: pondělí 10. října 
od 17 hodin
Kde: kinosál Kulturního domu Jedovnice
Srdečně zve Místní knihovna Jedovnice

PIONÝR JEDOVNICE
pořádá v sobotu 15. října 

POHÁDKOVÝ LES
Start od restaurace Barachov 
v 16.30-17.30 hodin.

Startovné je 20 Kč. Pro každé dítě svítící nára-
mek zdarma. Občerstvení s  možností opékání 
párků zajištěno. Trasa vhodná i pro kočárky.

ZŠ JEDOVNICE
pořádá

11. JEDOVNICKÝ VINNÝ BÁL
V pátek 4. listopadu 2016 
od 20.00 hodin v KD 
Jedovnice
Můžete se těšit na předtančení, 
skupinu Medium, cimbálovku 
Majerán, košt vína, bohatou 
tombolu i občerstvení
Předprodej vstupenek 
od 1. 10. 2016
na  sekretariátu školy (telefon 
516 442 224).
Doprava z Jedovnic do Blanska 
po konci akce zajištěna.

BÝČÍ SKÁLA 
VE SVÝCH DĚJÍCH A PRADĚJÍCH
V neděli 13. listopadu 2016 od 14.00 hodin
v kinosále KD Jedovnice
Přednáška Mgr. Martina Golce, Ph.D.
Zve kulturní komise

Kino E-CINEMA Jedovnice

ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC 2016
Adresa: Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice,  
tel. 704 425 319
Začátky představení v 17:00 hodin, 
pokladna otevřena půl hodiny předem.
Rada městyse stanovuje výši vstupného do kina 
E-CINEMA Jedovnice 60 Kč, na dětská předsta-
vení ve výši 30 Kč a pro děti do 6 let zdarma.

2. 10. NEDĚLE – LEGO DC SUPER 
HRDINOVÉ: VESMÍRNÝ SOUBOJ
Dobrodružný animovaný film USA, 2016.
/78 /́ Magic Box / Vstupné 30 Kč, děti do 6 let 
zdarma / MP

30. 10. NEDĚLE – TEORIE TYGRA
Komedie ČR, 2016.
/101́ / Cinemart a.s. / Vstupné 60 Kč / MP15

13. 11. NEDĚLE – BATMAN VERSUS 
SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
Dobrodružný film USA, 2016.
/151́ / Magic Box / Vstupné 60 Kč / MP

20. 11. NEDĚLE – REVENANT 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Dobrodružné drama USA, 2015.
/156 /́ CinemArt, a.s. / Vstupné 60 Kč / MP15
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11. 12. NEDĚLE – ROBINSON CRUSOE: 
NA OSTROVÉ ZVÍŘÁTEK
Animovaná komedie Belgie/Francie, 2016.
/90 /́ Bioscop / Vstupné 30 Kč, děti do 6 let 
zdarma / MP

Program kina E-CINEMA JEDOVNICE najde-
te na internetu: www.jedovnice.cz - sekce Kino.

Jedovnický kalendář a přehled 
akcí na rok 2017
Vážení čtenáři-spoluobčané, 
stejně jako v minulých letech chystáme do tisku 
tradiční jedovnický kalendář. Tentokrát bude 
obsahovat „krajinářské“ fotografie od  našich 
osvědčených autorů a měl by být v prodeji - jak 
už se stalo zvykem - poprvé při rozsvěcení vá-
nočního stromu. 
Do kalendáře jako obvykle začínáme připravo-
vat přehled plánovaných kulturních, sportov-
ních a  jiných akcí v  Jedovnicích na  rok  2017. 
Pro tento přehled akcí bude uzávěrka 30. října 
2016.
Všechny, kdo byli uvedeni jako pořadatelé ně-
jaké akce v letošním kalendáři, jsem již oslovila 

e-mailem (případně telefonicky, pokud neuvedli 
loni mailovou adresu).
Pokud je ale mezi čtenáři této zprávy někdo 
další, kdo plánuje v  příštím roce uspořá-
dat nějakou veřejnou akci a chtěl by, aby byla 
v  přehledu také uvedena, prosím, ozvěte se co 
nejdříve na  adresu kultura@jedovnice.cz nebo 
jedovnicky.zpravodaj@gmail.com, případně na 
telefon 721 448 407.
Je také dobré předem koordinovat pořádání 
akcí tak, aby vzájemně nekolidovaly různé akce 
zaměřené na  stejnou cílovou skupinu (např. 
na  děti nebo na  seniory apod.), proto by bylo 
lépe, kdybyste mi své plány dodali dříve než 
v  den uzávěrky, já vše poskládám dohromady 
a všem ještě rozešlu komplet přehled, aby bylo 
možno případně ještě provést nějaké úpravy.
Můžete uvést přesné datum nebo předběžně 
na  určitý měsíc. I  když zatím nevíte přesně, 
v kalendáři se vždy odkazuje na aktualizovaný 
přehled akcí na www.jedovnice.cz a na facebook 
Kultura, knihovna a TIC Jedovnice. Takže lidé si 
to mohou vždy ověřit bezprostředně před akcí. 
(Pokud by došlo k  nějakým změnám po  vydání 
kalendáře, bude ještě možno upřesnit data apod. 
v přehledu akcí, který vyjde v prosincovém zpra-
vodaji, ten bude mít uzávěrku 23. 11. 2016.) 
Děkuji za spolupráci. 

Soňa Plchová, redakce  
Jedovnického zpravodaje a kalendářeOKNO

NEMOVITOSTÍ

TEL. :  721 074 890

Reklamy – inzerce
• Koupím byt v Jedovnicích. Tel. 774 193 566
• Hledám ke  koupi rodinný domek se zahra-

dou v  Jedovnicích, nebo v  blízkém okolí Je-
dovnic. Opravy mi nevadí, nabídněte prosím. 
Tel. 721 332 622
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