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Na obálce: Copak to je?

Titulní stránka s kresbou Mgr. Jitky Vávrové by 
mohla znamenat další hádanku. Mohla by znít: 
„Hádejte, kde to je a o čem bude článek v tom-
to čísle?“ Odpověď je jednoduchá – tento text je 
věnován jedovnickému větrnému mlýnu. Nej-
podrobněji o něm informuje bývalý jedovnic-
ký kronikář Alois Roudný v nepublikovaném 
strojopise z roku 1978: „Ještě jeden mlýn byl v 
Jedovnicích, to mlýn větrný. Sám název ukazuje 
na místo, kde stával a kterému se dosud říká na 
„Větřáku“. Je to místo na kopci u nové školy. Mlýn 
stával na poli mezi pásem lesa a domem číslo 164. 
Postavil ho roku 1834 jedovnický stolař František 
Julínek, číslo 49. Je o něm známo, že to byl bez-
dětný podsedník. Při povolení ke stavbě tohoto 
mlýna je sepsán protokol, který je uložen v obecní 
truhle, že její majitel nesmí žádnou drůbež tam 
držeti, příjezd pro okolní pole v prostoru mlýna 

volně nechati a žádnému škody nečiniti. Mlýn za 
pomoci větru, ke kterému natáčel své lopaty, mlel 
po 55 roků. Majitelem mlýna byl jedovnický ob-
čan Jakub Nečas, číslo 33, otec Martina Nečase, 
narozeného 11. listopadu roku 1876, který také 
mlýn i místo, kde stával, pamatoval.
Činnost mlýna skončila 20. května roku 1888, 
kdy v pět hodin ráno vypukl zde požár a celý 
mlýn, který byl většinou ze dřeva, byl zničen. 
Stalo se to ráno na neděli svatodušní. Mlýn proti 
požáru pojištěn nebyl, a tak nebylo ani dostatek 
finančních prostředků na jeho obnovení. Jedov-
nice ztratily stavbu, která by dnes byla památ-
kou, jakých je v okolí jen několik. Zůstalo jen 
jméno, které mlýn připomíná.“
Více se dozvíte na str. 29.

Josef Plch
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Informace z rady a zastupitelstva

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 46 ze dne 28. 1. 2013

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
•	 na základě vyhlášky č. 429/2011 Sb. výši strav-

ného pro cestovní náhrady pro 5-12 hodin 
75 Kč, 12-18 hodin 110 Kč, 18-24 hodin 180 Kč

•	 smlouvu o nájmu pozemku mezi městysem 
Jedovnice a  I. Kocmanovou, Jedovnice a  L. 
Kocmanem, Jedovnice

•	 smlouvu o  nájmu pozemku p.  č. 2528/229 
mezi městysem Jedovnice a  P.  Hýzlem, Je-
dovnice, dle předloženého návrhu

•	 smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 1043/1 
mezi městysem Jedovnice a J. Vašíčkovou, Je-
dovnice, dle předloženého návrhu

•	 dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu mezi 
městysem Jedovnice, J. Vlachovou, Jedovni-
ce, a Veselcem b. d. Jedovnice, dle předlože-
ného návrhu

•	 dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu mezi 
městysem Jedovnice, V. a  J. Mlčouškový-
mi, Jedovnice, Veselcem b. d. Jedovnice, dle 
předloženého návrhu

•	 dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu mezi 
městysem Jedovnice, F. Valentovou, Jedovni-
ce, Veselcem, b. d., Jedovnice, dle předlože-
ného návrhu

•	 základní škole převod finančních prostředků 
hospodářského výsledku do fondů dle před-
loženého návrhu

•	 zrušení přípojky kabelové TV, žadatelka A. 
Šebelová, Jedovnice

•	 výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 
O  pořádání veřejných produkcí – prodlou-
žení akce do 23 hodin od 4. 7. 2013, od 6. 7. 
do 14. 7. do 02 hodin, na soutěže se sníženou 
hladinou produkovaného hluku, do 06 hodin 
s výrazně sníženou hladinou produkovaného 

hluku na pořádání Street Dance Kemp 2013, 
žadatel TS BEAT UP Brno

Rada městyse souhlasí
•	 se stavbou zahradní chatky a  oplocení po-

zemku, žadatel J. Fránek, Jedovnice, dle 
předloženého návrhu

•	 se stavbou zahradní chatky a  oplocení po-
zemku, žadatelka J. Pořízková, Jedovnice, 
dle předloženého návrhu

•	 se stavbou RD včetně inženýrských sítí, ža-
datel J. Hloušek, Jedovnice, dle předloženého 
návrhu

•	 se stavbou RD včetně sítí, sjezdu a nájezdu, 
žadatelka J. Zezulová, Jedovnice, dle předlo-
ženého návrhu

•	 se stavbou Obnova VN 127 o. Tábor, žada-
tel Energetika Boskovice, dle předloženého 
návrhu

Rada městyse bere na vědomí
•	 informaci o výtěžku Tříkrálové sbírky v Je-

dovnicích, který byl 45.438 Kč a poděkování 
DCH Brno, Oblastní charity Blansko, za pří-
spěvky občanů a za pomoc všem, kteří se po-
díleli na jejím uspořádání v Jedovnicích

•	 Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce ne-
bytových prostor mezi městysem Jedovnice 
a SPŠ Jedovnice

•	 poděkování V. Trmače za poskytnutí kultur-
ního domu na dětský karneval

•	 poděkování Diakonie Broumov za spoluprá-
ci a za příspěvek na činnost

•	 zápis ze schůzky komise pro občanské záleži-
tosti ze dne 7. 1. 2013

Rada městyse vyslovuje
•	 poděkování všem koledníkům za provedení 

Tříkrálové sbírky a  občanům za  jejich pří-
spěvky pro potřebné

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 47 ze dne 7. 2. 2013

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 výzvu k podání nabídky na veřejnou zakáz-

ku na  stavební práce zadávanou ve  zjedno-
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dušeném podlimitním řízení jako podlimit-
ní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozděj-
ších předpisů a  dle Závazných pokynů pro 

žadatele a příjemce podpory OPŽP s názvem 
Sběrný dvůr odpadu Jedovnice dle předlože-
ného návrhu

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 48 ze dne 21. 0. 2013

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřej-

ných produkcí 22. 6. 2013 do 02 hodin, žada-
tel K. Kvasnica, Jedovnice

•	 pronájem sálu Chaloupky, žadatel V. Pernica, 
Jedovnice, za předložených podmínek

•	 kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služ-
by hřbitovní spojené s  nájmem hrobového 
místa pro rok 2013 – hřbitov Jedovnice, dle 
předloženého návrhu

•	 přidělení bytu 1+1 ve 3.NP v DPS F. Šenký-
řovi, Jedovnice

Rada městyse souhlasí
•	 s  parkováním uživatelů Domu pro senio-

ry – Rezidence Riviéra, žadatel PS – estate,  
s. r. o. Brno, dle předloženého návrhu

•	 se zřízením staveniště na části pozemku p. č. 
2112/1, který je v  majetku městyse, žadatel 
PS – estate, s. r. o. Brno, dle předloženého 
návrhu

•	 se stavbou dřevníku, žadatel P. Krejčiřík, Je-
dovnice, dle předloženého návrhu

•	 s vybudováním zastřešeného stání pro auto, 
žadatel K. Jelínek, Jedovnice, dle předložené-
ho návrhu

•	 s  konáním závodů motorových člunů 
ve dnech 1. 6. – 2. 6. 2013, žadatel H2O Brno, 
dle předloženého návrhu

•	 se zadáním zpracování územní studie v  lo-
kalitě Zahradní

Rada městyse bere na vědomí
•	 zápis České školní inspekce Brno z inspekční 

činnosti v MŠ Jedovnice provedené ve dnech 
11. 12. – 13. 12. 2012

•	 zápis z jednání komise sociálně zdravotní ze 
dne 20. 2. 2013

•	 zápis z jednání stavební komise ze dne 6. 2. 
2013

Rada městyse nesouhlasí
•	 s připojením městyse ke kampani Vlajka pro 

Tibet

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 49 ze dne 14. 3. 2013

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových 

prostor a  jejich zařízení a  vybavení ze dne  
3. 1. 2011 mezi městysem Jedovnice a J. Štafou, 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

•	 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor a  jejich zařízení a  vybavení ze dne  
3. 1. 2011 mezi městysem Jedovnice a J. Ze-
linkou, Jedovnice, dle předloženého návrhu

•	 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor a  jejich zařízení a  vybavení ze dne  

27. 8. 2012 mezi městysem Jedovnice a P. Je-
lenem, Jedovnice, dle předloženého návrhu

•	 Odpisový plán dlouhodobého hmotného 
majetku na  rok 2013 Mateřské školy Jedov-
nice

•	 účetní závěrku včetně zákonem daných pří-
loh a rozdělení výsledku hospodaření do fon-
dů za rok 2012 Mateřské škole Jedovnice

•	 účetní závěrku včetně zákonem daných pří-
loh Základní škole Jedovnice dle předložené-
ho návrhu

•	 Protokol o  vyřazení DDHM za  kalendářní 
rok 2013, předkladatel Základní škola Jedov-
nice, dle předloženého návrhu
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•	 pronájem kulturního domu 8. 6. 2013, ža-
datel J. Doležal, Znojmo, dle předloženého 
návrhu

•	 výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřej-
ných produkcí, do 03 hodin, žadatel J. Dole-
žal, Znojmo

•	 konání tanečních zábav 27. 7. 2013 
a 23. 8. 2013, žadatelka I. Kocmanová, Jedov-
nice

•	 výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřej-
ných produkcí ve  dnech 27. 7. 2013 a  23. 8. 
2013 do  01 hodin, žadatelka I.  Kocmanová, 
Jedovnice

•	 přidělení bytu 1+1 ve 3.NP v DPS I. Hinštovi, 
Senetářov

•	 bezplatný pronájem kulturního domu 
na 7. 4. 2013 na Světový den zdraví, žadatel 
komise sociálně zdravotní při Radě městyse 
Jedovnice

Rada městyse souhlasí
•	 s  vedením inženýrských sítí a  se sadovými 

a  terénními úpravami pro stavbu Dům pro 
seniory Rezidence Riviéra, žadatel PS - esta-
te, s. r. o., Brno, dle předloženého návrhu

•	 s přístavbou uzavřené terasy u chaty č. e. 39, 
žadatel J. Farlík, Jedovnice, dle předloženého 
návrhu

•	 s rekonstrukcí RD č. p. 422, žadatelka J. Vág-
nerová, Jedovnice, dle předloženého návrhu

•	 se stavbou dřevníku, žadatel Ing. M. Hudec, 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

•	 s hostováním B. Voksové, Spešov, na písko-
vém parkovišti s jejími atrakcemi dle před-
loženého návrhu

•	 se zapojením městyse do  kampaně Hodina 
Země 2013 na podporu životního prostředí. 
Zapojení spočívá ve  zhasnutí světel v  sobo-
tu 23. 3. 2013 od 20.30 do 21.30 hodin nejen 
na veřejných budovách, ale i doma

Rada městyse bere na vědomí
•	 zápis z jednání komise sociálně zdravotní ze 

dne 11. 3. 2013
•	 zápis z jednání komise životního prostředí ze 

dne 28. 2. 2013

Rada městyse nesouhlasí
•	 se změnou umístění stavby kanalizační pří-

pojky pro novostavbu RD, žadatel Ing. E. Volf, 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

Rada městyse jmenuje
•	 komisi pro posouzení a  vyhodnocení nabí-

dek na výběr dodavatele stavby Sběrný dvůr 
Jedovnice ve  složení Ing.  J. Šíbl, Jedovnice, 
(náhradník P. Gryga, Jedovnice), Ing. J. Vág-
ner, Jedovnice, (náhradník L. Blažek, Jedov-
nice), Ing. A. Dvořák, Jedovnice, (náhradník 
J. Král, Jedovnice), Ing. J. Matuška, Jedovni-
ce, (náhradník Mgr.  H. Šíblová, Jedovnice), 
Ing. J. Plch, Jedovnice, (náhradník M. Prause, 
Jedovnice)

•	 komisi pro posouzení a  vyhodnocení nabí-
dek na  výběr technického dozoru investora 
ve  složení Ing.  J. Šíbl, Jedovnice, (náhrad-
ník L. Blažek, Jedovnice), Ing.  A. Dvořák, 
(náhradník J. Král, Jedovnice), Ing.  J. Plch, 
Jedovnice, (náhradník Mgr.  H. Šíblová, Je-
dovnice)

Usnesení č. 20 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 28. 1. 2013

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

lovou, tajemnici ÚM
2. schvaluje ověřovatele zápisu Jaroslava Ze-

linku a Ing. Josefa Vágnera
3. schvaluje program zasedání dle předlože-

ného a doplněného návrhu
4. ověřuje, že územní plán není v  rozporu 

s  politikou územního rozvoje, s  územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem, se 
stanovisky dotčených orgánů a se stanovis-
kem krajského úřadu, souhlasí s předlože-
ným návrhem Územního plánu Jedovnice 
a výsledky jeho projednání, včetně způso-
bu zohlednění podmínek vyplývajících ze 
stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí, rozhoduje o uplatněných námit-
kách a vydává Územní plán Jedovnice for-
mou opatření obecné povahy
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5. schvaluje 3. Komunitní plán sociálních 
služeb Blansko pro období 2013–2016 dle 
předloženého návrhu

6. schvaluje Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene na  parcelách 
číslo 1675/1, 1674/1 a 2116 v k. ú. Jedovnice, 
které jsou majetkem městyse, mezi městy-
sem Jedovnice a JMP Net, s. r. o. Brno dle 
předloženého návrhu, a  pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

7. schvaluje podání žádosti o  finanční pod-
poru z  Ministerstva životního prostředí 
prostřednictvím Státního fondu ŽP z ope-

račního programu Úprava dětských hřišť 
a zahrad v přírodním stylu při mateřských 
školách

8. schvaluje mandátní smlouvu č. SML–Z-
–M–12–139 mezi městysem Jedovnice a Re-
gionální poradenskou agenturou, s. r. o., 
Brno na  činnosti spojené s  dotačním říze-
ním na Vybudování dětského hřiště v pří-
rodním stylu při MŠ Jedovnice

9. schvaluje podání žádosti o dotaci z dotač-
ního programu JMK v oblasti kultury a pa-
mátkové péče, vydavatelská činnost, vydá-
vání Jedovnického zpravodaje

Usnesení č. 21 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 14. 3. 2013

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

lovou, tajemnici ÚM
2. schvaluje ověřovatele zápisu Annu Bayero-

vou a Radka Lebiše
3. schvaluje program zasedání dle předlože-

ného a doplněného návrhu
4. schvaluje účetní závěrku městyse za  rok 

2012 včetně zákonem daných příloh 
5. schvaluje rozpočet městyse pro rok 2013 

včetně rozpočtu sociálního fondu. Celkové 
příjmy rozpočtu ve výši 34,478.643 Kč, cel-
kové výdaje ve výši 34,478.643 Kč. Stanovu-
je jako závazné limity rozpočtu celkové vý-
daje na jednotlivých paragrafech. Současně 
ukončuje platnost rozpočtového provizoria 
na rok 2013

6. stanovuje, že v  rámci paragrafu se změna 
výdajů jednotlivých položek povoluje

7. schvaluje delegování pravomocí zastupitel-
stva městyse na radu městyse: 
- provádět rozpočtová opatření - zapojení 

dotací v plné výši
- provádět rozpočtová opatření do 

200.000 Kč ročně v  jednotlivých závaz-
ných ukazatelích (paragrafech)

- v případě mimořádných situací lze pro-
vádět rozpočtová opatření i nad stano-
venou částku 200.000 Kč ročně

8. schvaluje dle svých kompetencí vyhraze-
ných zákonem o obcích poskytnutí dotací 

dle návrhu rozpočtu na rok 2013 v  té výši 
a těm právnickým osobám, které jsou uve-
dené ve zvláštní příloze tohoto materiálu

9. ukládá zodpovědným pracovníkům za jed-
notlivé paragrafy rozpočtu předat rozpis 
schváleného rozpočtu ředitelům příspěv-
kových organizací městyse a  zástupcům 
institucí, kterým byly schváleny příspěvky 
na činnost pro rok 2013, včetně stanovení 
podmínek čerpání a následné veřejnopráv-
ní kontroly nakládání s přidělenými finan-
cemi

10. schvaluje podání žádosti o  neivestiční fi-
nanční podporu z  prostředků JMK, v  ob-
lasti Požární ochrany pro JSDH obcí JMK 
na období 2013–2016, název projektu Vyba-
vení jednotky pro práci na vodní hladině

11. schvaluje Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě 
č. SML-Z-M-12-027 mezi městysem Jedov-
nice a Regionální poradenskou agenturou, 
s. r. o, Brno, dle předloženého návrhu a po-
věřuje starostu městyse podpisem dodatku 
č. 1

12. schvaluje Smlouvu o  dílo mezi městysem 
Jedovnice a Ing. J. Tupou, Brno, na projek-
tovou dokumentaci MŠ Jedovnice – Zahra-
da v přírodním stylu, dle předloženého ná-
vrhu a pověřuje starostu městyse podpisem 
smlouvy

13. schvaluje Smlouvu 1030010654/001 
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu na  pozemcích 
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parcelní čísla 1347, 1170 v k. ú. Jedovnice, 
které jsou majetkem městyse, mezi měs-
tysem Jedovnice a E. ON Distribuce, a. s., 
České Budějovice, dle předloženého návr-
hu, a pověřuje starostu podpisem smlouvy

14. pověřuje starostu podpisem Smlouvy 
o  zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu na pozemcích parcelní čísla 1347, 
1170 v k. ú. Jedovnice, které jsou majetkem 
městyse, mezi městysem Jedovnice a E. ON 
Distribuce, a. s., České Budějovice, po jejím 
obdržení

15. schvaluje kupní smlouvu na koupi pozem-
ků p.  č. 2662/40 - vodní plocha o  výměře 
241 m2, p. č. 2666/32 – trvalý travní porost 
o výměře 652 m2, p. č. 1746/23 – orná půda 
o výměře 51 m2 a p. č. 1747/5 – ostatní plo-
cha o výměře 24 m2 v obci a k. ú. Jedovnice 
mezi kupujícím městysem Jedovnice a pro-
dávající H. Vágnerovou, Praha, a pověřuje 
starostu městyse podpisem smlouvy

16. schvaluje podání žádosti o změnu kategorie 
JSDH obce z JPO3 na JPO2

17.  - schvaluje podání žádosti o dotaci z pro-
středků JMK na projekt pro Základní ško-
lu Jedovnice Učebna výpočetní techniky 
a  technické výchovy 21. století, dotační 
program 3.3 Rozvoj a  stabilizace venkov-
ských sídel

- deleguje rozhodnutí o  příjmu dotace 
(městys – základní škola) na radu měs-
tyse

- deleguje v  případě obdržení dotace 
pravomoci spojené s  realizací projektu 
na ředitele základní školy Mgr. Michala 
Součka

18. ruší usnesení č. 20/9 ze dne 28. 1. 2013, kte-
ré schválilo podání žádosti o  dotaci z  do-
tačního programu JMK v  oblasti kultury 
a  památkové péče, vydavatelská činnost, 
vydávání Jedovnického zpravodaje 

19. schvaluje podání žádosti o  finanční pod-
poru z  rozpočtu JMK Podpora rozvoje 
v oblasti kultury a památkové péče v roce 
2013, oblast D1 – Podpora projektů v oblasti 
kultury, na  projekt Upgrade software pro 
Jedovnický Infokanál dle předloženého 
návrhu

20. schvaluje podmínky záměru městyse od-
prodat budovu č. p. 595 – ubytovna Riviéra, 
pozemek pod ubytovnou Riviéra p. č. 2111 
o výměře 586 m2 a část okolního pozemku 
p. č. 2112/1 o výměře cca 1100 m2, dle před-
loženého návrhu

21. nepodporuje iniciativu za  zrušení kruho-
vého objezdu v Chaloupkách

Rozpočet městyse Jedovnice 2013

Příjmy:
1111 daň z příjmů fyzických osob 4 000 000
1112 daň z příjmů fyzických osob 303 000
1113 daň z příjmů fyzických osob 350 000
1121 daň z příjmů právnických osob 4 200 000
1122 daň z příjmů právnických osob 870 000
1211 daň z přidané hodnoty 8 925 000
1334 odvody za odnětí půd.fondu 1 000
1337 poplatek za likvidaci odpadu 1 700 000
1341 poplatek ze psů 85 000
1342 rekreační poplatek 190 000
1343 poplatek za užívání veř. 

prostranství
80 000

1344 poplatek ze vstupného 2 000
1345 poplatek z ubytovací kapacity 30 000

1346 poplatek za povolení k vjezdu 1 000
1351 odvod výtěžku z provozu VHP 100 000
1355 odvod z VHP 150 000
1361 správní poplatky 220 000
1511 daň z nemovitosti 970 000
2460 splátky půjč. prostředků (FRB) 45 000
4112 neinvest. přijaté (dotace 

na výkon st. správy)
2 427 700

4116 neinvestiční (dotace ÚP) 264 000
4122 neinvest. přijaté (obce ZŠ) 126 000
  celkem 25 039 700
1031 pěstební činnost 200 000
2143 cestovní ruch 2 585 000
3313 filmová tvorba, distribuce 10 000
3314 činnosti knihovnické 25 000
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3319 ostatní záležitosti v kultuře+sál 
Chaloupky

25 000

3341 rozhlas a televize 770 000
3349 informace 5 000
3392 zájmová činnost v kultuře - KD 100 000
3419 příjmy z pronájmu sport. 7 000
3612 bytové hospodářství 397 000
3613 nebytové hospodářství 55 000
3632 pohřebnictví 15 000
3639 komunální služby 25 000
3722 sběr a svoz komun.odpadu 35 000
3725 využívání a zneškodnění odpadu 260 000
3745 péče o vzhled obce 7 000
4351 osobní asistence, pečov. služba 1 785 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 400 000
6171 správa 16 000
6310 úroky 10 000
8115 zůstatek z roku 2012 2 706 943
  příjmy celkem: 34 478 643
Výdaje:
1031 pěstební činnost 273 000
2143 cestovní ruch, rekreační oblast 1 132 000
2212 silnice 650 000
2219 chodníky 130 000
2221 provoz veř. sil. dopravy (IDS) 136 600
2310 pitná voda 260 000
2321 odvádění a čištění odpadních 

vod
65 000

2333 úpravy drobných vodních toků 35 000
3111 mateřská škola 2 284 000
3113 základní škola 3 387 000
3122 střední školy 15 000
3231 umělecké školy 15 000
3313 filmová tvorba, distribuce 213 000
3314 činnosti knihovnické 442 500
3319 ostatní záležitosti v kultuře+sál 

Chaloupky
362 000

3322 obnova a zachování kultur. 
památek

23 000

3330 činnosti registr. církví 140 000
3341 rozhlas a televize 1 007 000
3349 zpravodaj 130 000
3392 zájm. činnost v kultuře-KD 842 000
3399 KPOZ 73 000
3419 ost. tělových. činnosti 436 000

3421 využití vol. času (mládež - 
„lihovar“)

53 000

3612 bytové hospodářství 45 000
3631 veřejné osvětlení 495 000
3632 pohřebnictví 118 000
3633 výstavba a údržba komunikací 0
3639 komunální služby 379 000
3721 sběr a svoz nebezpečného 

odpadu
50 000

3722 sběr a svoz komunálního 
odpadu

2 320 000

3725 sběr a svoz tříděného odpadu 710 000
3729 ostatní nakládání s odpady 10 000
3745 péče o vzhled obce 1 482 000
4319 ostatní výdaje - ZP a soc. zdr. 

komise
28 000

4351 osobní asistence, pečov. služba 2 087 700
5212 rezerva krizové situace 5 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 1 763 000
5399 přestupková komise 37 500
5512 požární ochrana 610 000
6112 zastupitelstvo městyse 1 283 000
6171 činnost místní správy 6 344 000
6223 mezinárodní spolupráce 50 000
6310 služby peněž.ústavům 70 000
6320 služby peněž.ústavům 270 000
6399 ost. fin. operace - platby daní 

a popl. (daň za městys + DPH)
1 200 000

6402 vratka dotace prezid. volby 1 000
6409 /5229 nespec. příspěvky 

(včelaři, STMOU,..)
14 300

/5901 ostatní neinv. činnosti 
(rezerva)

657 043

8124 splátky půjček 2 345 000
  výdaje celkem: 34 478 643

K  rozpočtu je třeba doplnit stručný komen-
tář. Stejně jako v minulých letech je zveřejněn 
(a  schválen) po paragrafech, což jsou pomysl-
né zastřešující kolonky, zhruba ukazující, od-
kud obec své finance získává a kam je směřuje. 
Mnohé z těchto paragrafů se dále člení na řadu 
tzv. položek (náklady na  mzdy, energie atd.), 
mnohé položky se skládají z řady konkrétních 
částek (faktury, příjmové a  výdajové doklady 
atd.). Při sestavování návrhu rozpočtu na daný 
kalendářní rok se vychází z  reálných nákladů 
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roku předcházejícího s  tím, že se jednotlivé 
položky upravují (nebo neupravují) podle vý-
hledu, co asi zůstane stejné, kde obec plánuje 
navýšení, nebo naopak snížení (třeba v přípa-
dě splacení úvěru či uzavření nějaké investice 
v dané oblasti). Ještě je třeba zdůraznit, že ná-
zvy těchto paragrafů jsou orientační. Minulý 
rok jsem jako příklad uváděl náklady “na kino” 
– výraznou položkou jsou náklady na  topení 
v kinosále (fakturace na daný plynoměr), kte-
ré by zůstaly, i kdyby kino nepromítalo vůbec. 
Třeba už proto, že kino loni promítalo jen 
mimo topnou sezónu, ale kinosál byl využíván 
celoročně – a  i  mimo dobu využívání se zde 
musí alespoň temperovat. Jiným příkladem by 
mohly být např. zdánlivě vysoké výdaje obce 
na některé investice – ale ty jsou (nebo mohou 
být) na  straně příjmů z  velké části kryty pří-
jmem dotace na tuto akci, takže skutečný výdaj 
obecních prostředků je relativně nízký. 
Z  velkých či větších akcí na  letošní rok lze 
zmínit zahájení výstavby sběrného dvora (jde 
o  akci už mnoho let plánovanou a  částečně 

krytou získáním už schválené dotace), opravu 
podstatného úseku komunikace v Legionářské 
ulici či zásadní rekonstrukci správní budovy 
v  kempu (zateplení budovy a  výměna kotelny 
– už schválená dotace by měla krýt asi 80% ná-
kladů). Poznámku si zaslouží i  paragraf 3633 
(údržba místních komunikací). Ve schváleném 
rozpočtu sice figuruje nula, ale je to po dohodě 
všech zastupitelů – ovšem s tím, že je třeba ko-
munikace opravit důkladně (trvanlivě), a pro-
to necháme udělat odborný odhad ceny oprav 
– a až se znalostí potřebné částky se k tomuto 
bodu vrátíme.
Setkal jsem se i s názorem, že vzhledem k tomu, 
že schválený rozpočet nelze podrobně vysvět-
lit, bylo by lepší ho v  obecním zpravodaji ne-
zveřejňovat vůbec, že koho nějaké podrobnosti 
zajímají, může dojít na zastupitelstvo. Faktem 
je, že na veřejné jednání zastupitelstva, kde se 
rozpočet schvaloval, nepřišel z  řad veřejnosti 
nikdo. Ale domnívám se, že tradice zveřejňová-
ní by měla zůstat zachována.

Josef Plch, místostarosta

Další důležité informace pro občany

Kupujete set-top box pro KTV?

Omlouváme se za technické nepřesnosti v násle-
dujícím článku, který je určen především těm, 
kdo si sami nevědí rady. 
V jedovnickém kabelovém televizním rozvodu 
jsou stanice šířeny digitálně v  normě DVB-T. 
Norma určená pro kabelovky (DVB-C) nebyla 
u nás zvolena, protože ji „umí“ jen málo tele-
vizorů a „krabičku navíc“ by museli mít doma 
i majitelé nových televizorů LCD.
Při koupi set-top boxu si musíte ujasnit, jestli 
chcete přijímat programy v normálním rozliše-
ní nebo rozlišení vysokém. Pro normální roz-
lišení  musí set-top box umět přijímat normu 
mpg2 a stojí okolo 500 Kč. Pro vysoké rozlišení 
musí umět normu mpg4 a  stojí okolo 800 Kč. 
Vysoké rozlišení se na běžné staré CRT obra-
zovce samozřejmě nemůže zobrazit a  stejně 
obraz uvidíte v normálním rozlišení. Pokud by 
ale nějaká TV stanice vysílala jen ve vysokém 

rozlišení normy DVB-T, tak byste ji s běžným 
set-top boxem nezachytili. V současnosti o ta-
kové nevíme. Ale vyloučit to nelze, i když je to 
málo pravděpodobné.
V  létě 2012 při olympiádě  proběhly testy 
s  novou normou DVB-T2, která automatic-
ky podporuje vysoké rozlišení. Tuto normu 
umí jen zlomek nových televizorů a  téměř 
žádný set-top box. Budoucnost ale patří vy-
sokému rozlišení a  tedy systému DVB-T2. 
Kdy se tak stane, lze těžko odhadovat, může 
to být třeba již za  rok nebo také za  10 let. 
Pokud si nyní kupujete nový televizor, určitě 
se po normě DVB-T2 ptejte!
K  připojení set-top boxu potřebujete AV ka-
bel, jedna koncovka musí souhlasit se set-top 
boxem (většinou SCART - ale ověřte si to při 
nákupu), druhá koncovka musí souhlasit s va-
ším televizorem zezadu (buď SCART nebo 3x 
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CINCH - ověřte si to otočením televize), vět-
šinou se tedy kupuje metrový kabel SCART - 
SCART nebo SCART - 3x CINCH.
Pokud se na  stávající televizi chcete dívat 
na analogové programy, musíte si koupit roz-
dvojku na  anténní koaxiální kabel a  ještě 1 m 
koaxiálního kabelu. Rozdvojku kupovat nemu-
síte, pokud má váš set-top box průchozí antén-
ní koaxiální vstup, tj. dva anténní konektory, 
protože do jednoho konektoru anténu přivede-
te a druhým pomocí výše uvedeného metrové-
ho anténního kabelu pokračujete do  televize. 
Toto řešení je nutné pouze pro sledování TV 
NOE, protože tu Kojál digitálně nevysílá, set-

-top box ji tedy nezachytí a  je nutno se na  ni 
dívat na stávající televizi analogově.
Mnozí z vás, kteří sledují televizní vysílání ana-
logově, vědí, že v poslední době mají s příjmem 
nemalé potíže, které nejsou způsobeny stá-
vajícím systémem kabelového vysílání u  nás. 
Pokud chcete bez problémů sledovat svoje 
oblíbené pořady, je vhodné, abyste si, pokud 
neplánujete zakoupení nového televizního při-
jímače, zakoupili co nejdříve set-top box. Bu-
dete tak moci sledovat všechny námi nabízené 
programy v digitální formě. 

Ing. Josef Matuška, Marie Gabrielová

Ocenění pro Videožurnál on-line

Jedovnický Videožurnál on-line získal 3. místo 
v krajském kole soutěže o nejlepší obecní webové 
stránky Zlatý erb 2013, a to v kategorii elektro-
nická služba. Celé redakci videožurnálu blaho-
přejeme. A také děkujeme – nejen za reprezen-

taci obce v této soutěži, ale především za kvalitní 
a časově velmi náročnou práci, kterou redakce 
přispívá jak k informovanosti občanů, tak všeo-
becně k povznesení kulturní úrovně v naší obci.

Josef Plch, místostarosta

Pálení odpadu a zákon

Podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou 
fyzické osoby povinny nakládat s odpadem po-
dle systému stanoveného obcí. Pálení odpadu 
v domácnostech je zakázáno.
Obce musí zajistit pro své obyvatele systém 
sběru nebezpečných odpadů a dle svých mož-
ností i třídění komunálního odpadu. 
Podle zákona o  ovzduší (č. 86/2002 Sb.) jsou 
fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště, 
grily a krby používat pouze dřevěné uhlí, čisté 
dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné 
palivo předepsané výrobcem. 
Obec může podmínky spalování zpřísnit vlast-
ní vyhláškou. Může například zakázat spalo-
vání listí a trávy. V naší obci je spalování listí 
a trávy upraveno Nařízením Obce Jedovnice
č. 1/2004 O podmínkách spalování rostlinných 
materiálů, které je vyvěšeno na internetových 
stránkách obce.

Spalování odpadu z domácnosti
Krajově rozšířeným zvykem je spalování znač-
ného procenta odpadu z  domácností v  lokál-
ních topeništích (takové spalování je považo-
váno za největší plošný zdroj dioxinů i dalších 

jedů; takováto likvidace odpadu je nejen nezá-
konná, ale především zdravotně nebezpečná). 
Při spalování vzniká nejen nepříjemný zápach 
obtěžující např. vaše sousedy, ale vzniká i řada 
nebezpečných látek, které unikají do ovzduší.

Čím škodí pálení odpadů v lokálních 
topeništích?
Ve  spalovnách odpadu je odpad spalován při 
teplotě až 1800°C dochází k přivádění velkého 
množství kyslíku tak, aby byly rozloženy ne-
bezpečné chemické látky. 
V  lokálních topeništích není prováděno spa-
lování odpadu při tak vysoké teplotě, aby se 
rozložily jedovaté složky, není možný ani do-
statečný přístup kyslíku, který by zaručil účin-
né spálení odpadu (různé přiškrcování přívodu 
vzduchu do  kamen, protože se „méně spálí“). 
Vznikají tak velmi nebezpečné látky, např. 
dioxiny, styren, polyaromatické uhlovodíky, 
chlororganické látky, benzopyren, kyanovo-
dík, oxid uhelnatý, chlorovodík, dusíkaté ply-
ny, nasládle páchnoucí acetaldehyd, dochází 
také k unikání těžkých kovů do ovzduší, příp. 
s popelem do půdy. 
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Koho pálení nejvíc poškodí? 
Osoby procházející Jedovnicemi v zimním ob-
dobí často cítí nejen zápach z domovních komí-
nů, ale v době inverze a špatných rozptylových 
podmínek pociťují pálení očí způsobené např. 
chlorovodíkem vznikajícím při spalování ba-
revných letáků, dále dusíkatými a sirnými ply-
ny, které při reakci s vodou vytvářejí kyseliny, 
které člověk vdechuje, především za mlhavého 
počasí, a dalšími plynnými látkami. Ještě hůře 
jsou na tom děti. Ty absorbují až šestkrát více 
škodlivin než dospělí lidé při vdechování téhož 
vzduchu. Dětské tělo je také mnohem náchyl-
nější k poškození těžkými kovy - rtutí, olovem, 
kadmiem a dalšími prvky přítomnými v kouři.
Pálením nevhodného paliva v  lokálních to-
peništích poškozujeme tedy nejen okolí, ale 
i  sami sebe a  své blízké. I  když zdravá osoba 
netrpí bezprostředně zjevnými důsledky spa-
lování domovního odpadu, mohou se u každé-
ho z  nás časem rozvinout nemoci následkem 
dlouholeté inhalace. Chronická onemocnění 
a většina druhů rakoviny se vyvíjejí několik let 
a  mohou být způsobena právě dlouhodobým 
nepozorovatelným působením, které, která se 
neprojevuje žádným momentálním zjevným 
poškozením organismu.

Nevhodná paliva pro lokální topeniště:
•	 celobarevné letáky a časopisy - na podpal se 

opravdu nehodí. Mohou znečistit ovzduší 
těžkými kovy, které jsou složkami různých 
barevných odstínů - jsou karcinogenní a 
způsobují vrozené vady u  novorozenců. 
Letáky a  časopisy patří do  tříděného sbě-
ru – do modrých kontejnerů na papír. Proti 
nechtěným reklamním letákům pomáhá ná-
lepka na poštovní schránce

•	 plasty
a)	 polyvinylchlorid	 (PVC),	 např.	 kelímky,	

lahve,	 některé	 plastové	 zboží	 -	 spalová-
ním	se	uvolňuje	nejen	jedovatý	oxid	uhel-
natý,	 ale	 vzniká	 velké	množství	 dioxinů	
–	 látek,	 které	 se	 hromadí	 a	 setrvávají	
v	 našich	 potravních	 řetězcích	 po	 dlouhé	
roky,	 mohou	 zapříčinit	 rozvoj	 rakoviny	
a	vznik	vrozených	vad	dětí.	Dioxiny	také	
poškozují	hormonální	 a	 imunitní	 systém	
a	negativně	ovlivňují	nervovou	soustavu.	

Nejvyšší	koncentrace	bývají	měřeny	prá-
vě	v	místnostech,	kde	se	topí	odpady.

b)	 polystyren	 (PS),	 např.	 plastové	 šálky,	 jí-
delní	 tácky,	 plastové	 kartony	 na	 vajíčka	
-	spalováním	vzniká	mimo	jiné	 jedovatý	
styren.	Styren	je	karcinogenní,	při	vysoké	
koncentraci	poškozuje	oči	a	sliznice.	Jeho	
dlouhodobé	působení	negativně	ovlivňuje	
nervový	 systém,	 souvisí	 také	 s	 bolestmi	
hlavy,	únavou,	slabostí	či	depresemi.

c)	 polyuretany,	např.	těsnících	pěny	-	spalo-
váním	 se	 uvolňují	mraky	nažloutlého	 až	
žlutého	kouře,	které	obsahují	jedovatý	ky-
anovodík	a	fosgen

d)	 polypropylen	 (PP),	 polyetylen	 (PE)	 či	
polyethylentereftalát	 (PET)	 –	 jejich	 spa-
lováním	do	svého	okolí	vypouštíte	poly-
aromatické	uhlovodíky.	

•	 staré palety, dřevo z  demolic, rozbitý 
nábytek, natřená prkna, chemicky ošetřené 
dřevo - jejich spalováním vyprodukujete 50x 
až 500x více dioxinů než při použití čistého 
palivového dříví.

•	 nápojové kartony (n-vrstevný obal z  papí-
ru, hliníku a plastu, např. tetrapaky) – jejich 
spalováním vytváříte chlororganické látky 
unikající do ovzduší a uvolňují se těžké kovy

•	 guma a pneumatiky, azbest, oleje – jejich spa-
lováním ovzduší přiživujete o polyaromatic-
ké uhlovodíky (na lidské zdraví mají podobný 
vliv jako např. cigarety) a další jedovaté látky

Závěrem:
•	 Používejte do  kamen pouze schválené pa-

livo. Pálíte-li dřevo, dbejte na  to, aby bylo 
pořádně vyschlé. S  jeho vlhkostí totiž klesá 
výhřevnost a rostou emise škodlivin. Dřevo 
dostatečně vyschne asi za dva roky po ská-
cení. Nespalujte chemicky ošetřené ani prů-
myslové dřevo.

•	 Popel z kamen, pokud jste pálili něco jiného 
než čisté suché dřevo, může obsahovat po-
měrně hodně toxických látek. Proto ho ne-
rozptylujte na zahradě.

•	 Přemýšlejte nad důsledky spalování „vhod-
ného paliva“ - tyto „ušetřené peníze“ nemusí 
být pro vás a vaši rodinu ziskem.

Anna Bayerová, předsedkyně 
Komise sociálně zdravotní
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Z policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 19. 1. 2013 do 19. 3. 2013

Obecní policie řešila v  uplynulém období ná-
sledující události:
•	 1x žádost Okresního soudu Blansko o zjiště-

ní skutečností k žalované osobě.
•	 1x oznámení o  ztrátě mobilního telefonu, 

následné tel. kontaktování nálezce, který byl 
vyzván, aby nalezenou věc odevzdal jako ná-
lez nebo přímo předal majiteli, což záhy uči-
nil, ve věci sepsán úřední záznam.

•	 2x nález občanského průkazu, předáno 
k  dalšímu opatření na  ekonomický odbor - 
ohlašovnu úřadu městyse Jedovnice. Sepsán 
předávací protokol.

•	 1x řešení přestupku proti veřejnému pořád-
ku k znečištění veřejného prostranství - za-
ložení skládky, ukládání odpadků mimo vy-
hrazená místa. Přestupek šetří OP městyse 
Jedovnice.

•	 1x nález videorekordéru s dálkovým ovlada-
čem v  prostoru autobusové zastávky na  ul. 
Brněnská. Nález uložen na  služebně OPMJ 
k vyzvednutí, sepsán úřední záznam.

•	 1x žádost Městského úřadu Blansko o doru-
čení písemnosti osobě, která si písemnost, 
doručovanou prostřednictvím České pošty, 
s. p., nevyzvedává.

•	 2 případy podnapilých osob, které se požitím 
alkoholických nápojů uvedly do  stavu, kdy 
svým nekontrolovatelným chováním budily 
veřejné pohoršení. Oba případy řeší OPMJ 
jako přestupky proti veřejnému pořádku.

•	 Žádost ekonomického odboru - ohlašovny 
úřadu městyse Jedovnice ke zjištění trvalého 
pobytu. Zjištěné informace obratem zaslány 
žadateli.

•	 5 případů odchytu zatoulaných psů. Prove-
deno následné předání majitelům. Přestupky 
porušení OZV- vyřešeno uložením blokové 
pokuty.

•	 2x nález klíčů na  Havlíčkově náměstí - ná-
sledně předány majiteli.

•	 Řešení přestupku proti občanskému soužití 
– sousedské neshody a  schválnosti. Přestu-
pek po projednání vyřešen domluvou. 

•	 Kontrola podomních prodejců, zjištění je-
jich totožnosti a  ověření pravosti pověření 
na vykonávanou činnost. 

•	 Přestupek proti bezpečnosti a  plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích - ne-
oprávněné parkování na  vyhrazeném par-
kovišti na  Havlíčkově náměstí. Řidič s  pře-
stupkem po projednání na místě nesouhlasil, 
a proto byl přestupek oznámen do správního 
řízení na MěÚ Blansko.

•	 Žádost Dopravního inspektorátu Blansko o spo-
lupátrání po neznámém pachateli dopravní ne-
hody, která se stala na k. ú. městyse Jedovnice.

•	 Řešení dopravní situace - parkování moto-
rových vozidel v obytné zóně a na travnatém 
svršku na ulici U Hrubé lípy. 

•	 2x žádost Městského úřadu Blansko o zjiště-
ní skutečností k zájmové osobě.

•	 Asistence při zásahu - likvidace spadlého 
stromu na  komunikaci mezi obcemi Jedov-
nice a Kotvrdovice. Strážníci na místě řídili 
kyvadlově provoz vozidel. 

•	 Kontrola celé rekreační chatové oblasti v k. ú. 
Jedovnic za součinnosti složek PČR. Poško-
zení nebo vloupání do chat nebylo preventiv-
ní kontrolou zjištěno.

•	 5x oznámení o  dopravním přestupku 
na MěÚ Blansko - oddělení dopravně správ-
ních agend řidičů, kteří v k. ú. Jedovnic spá-
chali dopravní přestupek a s vyřešením pře-
stupku na místě nesouhlasili.

•	 3x případ rušení nočního klidu na  Havlíč-
kově náměstí - hlasitý zpěv při návratu z re-
stauračních zařízení. Přestupky vyřešeny 
na místě domluvou a blokově.

•	 44 přestupků v dopravě - vyřešeno uložením 
blokové pokuty - 30x překročení maximální 
povolené rychlosti v obci, 8x zákaz zastavení 
a stání, 6x parkování na chodníku a travna-
tém pásu.

•	 9 přestupků ve  veřejném pořádku - 3x ru-
šení nočního klidu, 1x znečištění veřejného 
prostranství - ukládání domovního odpadu 
mimo určené místo, 5x porušení OZV – vy-
řešeny blokově. 
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•	 Dne 19. 4. 2013 proběhne v sále v Chaloup-
kách za  účasti PČR beseda určená pro se-
niory. Cílem besedy bude upozornit spolu-
občany důchodového věku na bezpečnostní 
rizika a minimalizovat tak možnost, že se 

stanou obětí trestného činu či přestupku. 
Začátek ve 14 hodin.

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Z policejního zápisníku

Narazil do domu a do auta, pak ujel
Sníh na vozovce zřejmě překvapil řidiče, který 
projížděl 23. února od  Kotvrdovic městysem 
Jedovnice přes kruhový objezd. Řidič Ško-
dy Octavia v  rychlosti dostal smyk, vyjel přes 
protisměrný jízdní pruh doleva mimo silni-
ci, kde havaroval nejprve do  zdi domu a  poté 
ještě do zaparkovaného osobního auta značky 
Ford Fiesta. Řidič na  místě nehody vystoupil 
z auta, pak ale nastoupil a ujel, přestože se ho 
svědci nehody pokoušeli zadržet. Policistům 
se později podařilo vypátrat majitele auta, ten 
ale odmítal s policií spolupracovat, odmítal se 
podrobit dechové zkoušce a potvrdit, zda s vo-
zidlem jel. Přitom způsobil škodu za 62 tisíc ko-
run. O tom, jak bude řidič potrestán, rozhodne 
správní orgán, jemuž policisté spis předali. 

Natankoval bez placení
Přes 53 litrů motorové nafty si natankoval ko-
lem čtvrt na osm večer 5. února na benzínové 
čerpací stanici dosud neznámý pachatel. Palivo 
načerpal do nádrže černého, blíže neurčeného, 
auta a z místa ujel bez pla-
cení. Firmě, vlastnící čer-
pací stanici, vznikla škoda 
za téměř 2 tisíce korun. 

Policisté na koních a se 
psy kontrolovali chaty
BLANSKO-VYŠKOV: Re-
kreační objekty v zimě lá-
kají zloděje. 
V  období od  podzimu 
do jara zaznamenávají po-
licisté množství případů 
vloupání do  rekreačních 
objektů. Zloději využívají 
toho, že zejména chatové 

oblasti v  zimě nikdo nenavštěvuje a  mají tak 
dostatek času na to, aby si vyhlédli vhodný ob-
jekt a z něj si odnesli věci, které se jim hodí pro 
jejich osobní potřebu nebo je mohou zpeněžit 
a peníze pak následně utratit.
Například o  jednom únorovém víkendu se 
dosud neznámý pachatel vloupal po  vypáčení 
mříže a rozbití okna do chaty v chatové oblasti 
v  Kunštátě-Sychotíně. Vzal odtud domácí vo-
dárnu a  způsobil tak škodu za  téměř 3 tisíce 
korun.
Podobné případy nejsou ojedinělé. Na Blanen-
sku policisté v loňském roce šetřili 21 vloupání 
do rekreačních objektů, na Vyškovsku dokonce 
do 27. V letošním roce od ledna do současnos-
ti evidujeme na Blanensku 4 případy vloupání 
do chaty, na Vyškovsku 6. Odhalit se podařilo 
sedm pachatelů těchto vloupání. Vloni v srpnu 
například kriminalisté dopadli dvaapadesátile-
tého muže, který kradl v chatách v Jedovnicích. 
Kromě toho se také zaměřoval na  vloupání 
do osobních aut a jen od března do června způ-
sobil škodu za 370 tisíc korun. Na Vyškovsku 
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se zase podařilo odhalit pachatele, který měl 
na svědomí vloupání nejméně do 14 chat, a to 
zejména v  Lulči, Pístovicích a  Nemojanech. 
Majitelům způsobil škodu na  odcizených vě-
cech v hodnotě asi 50 tisíc korun a poškozením 
chat za dalších asi 13 tisíc.
Pro odhalení zloděje hraje v neprospěch policie 
fakt, že majitelé během zimy chaty téměř nena-
vštěvují. O tom, že jejich chata byla vykradena, 
se tak policisté dozvídají i s několikatýdenním 
odstupem. V té době už je problém se zajiště-
ním dostatečného množství stop. Majitelé chat 
se ale v posledních letech snaží zajistit lépe svo-
je objekty a také na zimu odvézt cenné věci, sta-
rožitnosti, zahradní nářadí, sekačky nebo mo-
torové pily. Zloději tak mnohdy způsobí větší 
škodu na poškození oken, okenic, mříží a dveří 
než na věcech, které odtud odnesou.
Policisté se snaží majitelům objektů pomoci 
častými kontrolami. Všímají si, zda jsou ob-
jekty dostatečně zajištěny nebo zda se v  jejich 
okolí nepohybují podezřelé osoby. V únoru tak 
společně s policejním psem procházeli chatové 
oblasti v  Bohdalicích-Pavlovicích, v  Hvězdli-
cích v  místních částech Nové Hvězdlice, nad 
rybníkem a části Zdravá Voda. Bylo zkontrolo-
váno celkem 89 objektů, přičemž nebylo zjiště-
no napadení žádného z nich. Kontroly posílené 
jízdní policií na koních a policejními psovody 
pak pokračovaly v  úterý 19. února v  Jedovni-
cích na  Blanensku. Policisté prohlédli kolem 
250 objektů, žádná z chat nebyla vyloupena ani 
nebyl odhalen žádný pachatel trestné činnosti.

Každý z nás se může dostat na místo činu
Vracíte se ke svému autu na parkovišti a všim-
nete si, že je u  něj rozbité okénko. Nebo zjis-
títe, že máte poškozené dveře do vašeho bytu, 
domu, garáže, sklepa nebo třeba chaty či chalu-

py. Do této nepříjemné situace se může dostat 
každý z nás. A je důležité nejen zavolat policisty 
přes tísňovou linku 158, ale také uvědomit si, že 
jste se dostali na místo činu. 
Pro pohyb na takovém místě platí několik zá-
kladních pravidel. Jejich dodržováním umož-
níme policii, aby mohla usvědčit pachatele:
1.  Snažte se vše nechat v původním stavu, jak 

to zůstalo po pachateli.
2.  Nechoďte dovnitř, nezjišťujte, co bylo odci-

zeno, neopravujte rozbité věci a neuklízejte 
po zlodějích do doby, než Vám to policisté 
na místě dovolí.

3.  Dovnitř nepouštějte ani jiné lidi.
4.  Buďte opatrní, nikdy nelze vyloučit, zda pa-

chatel ještě není na místě. Pokud například 
voláte telefonem o pomoc, ztište hlas.

5.  Zvažte, kudy se pachatel na  místo dostal 
a pokuste se po jeho trase nechodit a nepo-
ničit případné stopy. 

6.  Pokud máte na vykradeném objektu kame-
rový systém, buďte policistům nápomocni 
a záznamy jim vydejte.

7.  Snažte se v  maximální míře poskytnout 
policistům výrobní čísla, doklady nebo fo-
tografie odcizených věcí. Pátrání po věcech 
bude efektivnější.

8.  V případě, že byly odcizeny platební karty 
nebo mobilní telefon, okamžitě je zablo-
kujte u peněžního ústavu nebo mobilního 
operátora.

9.  Pokud Vám byly odcizeny klíče od domo-
va a  osobní doklady, co nejrychleji učiňte 
opatření proti vykradení domu či bytu.

10. Mějte po  celou dobu na  paměti, že i  vaše 
počínání na místě může výrazně ovlivnit 
výsledek policejní práce. 

por. Mgr. Iva Šebková,  
tisková mluvčí Policie ČR

Společenská kronika

Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří slaví na-
rozeniny v měsíci březnu a dubnu 2013.

Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
do dalších let života.
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Březen
4. 3.  Olga Kakáčová, Jiráskova 336  

82 roků
5. 3.  Marie Šlesingerová, Jiráskova 29  

91 roků
7. 3.  Robert Janíček, Jiráskova 187 

84 roků
 8. 3.  Marie Hemzalová, Absolonova 418  

80 roků
 8. 3.  Ing. Stanislav Doležal, Na Kopci 566  

93 roků
10. 3.  Ing. Karel Kleinbauer, Olšovecká 327 

83 roků
10. 3.  Svatoslava Drochytková, Na Kopci 636  

86 roků
12. 3.  Marie Lošťáková, Zahradní 699 

91 roků
15. 3.  Olga Kocmanová, Barachov 298 

83 roků
19. 3.  Josef Zlatkovský, Zahradní 699 

81 roků
22. 3.  Libuše Novotná, Zahradní 699  

85 roků
23. 3.  Jana Štelmachová, Záměstí 101  

84 roků
Dne 23. 3. oslavili 50 roků manželství – Zlatou 
svatbu Zdenka a Miloslav Šebelovi, K Propadá-
ní 264 
U příležitosti tohoto jubilea přejeme manželům 
mnoho dalších spokojených let plných štěstí, 
zdraví a spokojenosti.

Duben 
2. 4.  Rudolf Nejezchleb, Habeš 599 

91 roků
5. 4.  Květoslava Formánková, Jiráskova 465 

88 roků
10. 4.  Marie Kaderková, Zahradní 699  

83 roků
14. 4.  Drahomíra Kousalíková,  

Havlíčkovo nám. 390 
88 roků

15. 4.  Josef Kocman, Havlíčkovo nám. 130  
88 roků

16. 4.  Antonie Švédová, Hybešova 516 
 84 roků

25. 4.  Milada Grimová, Palackého 301  
88 roků 

Dne 13. 4. oslaví 50 roků manželství – Zlatou 
svatbu Hana a Miloš Formánkovi, Za Kostelem 
434
Dne 13. 4. oslaví 50 roků manželství – Zlatou 
svatbu Mgr. Věra a Michal Szlávikovi, U Hru-
bé lípy 536
Dne 29. 4. oslaví 50 roků manželství – Zlatou 
svatbu Mgr. Eva a Ing. Felix Kubovi, Brněnská 
270
U příležitosti těchto jubileí přejeme všem man-
želským párům mnoho spokojených let plných 
štěstí, zdraví a spokojenosti.

Vítáme mezi námi

V obřadní síni jsme uvítali tyto nově narozené 
jedovnické občánky:
- Nicole Toufarovou, Na Větřáku 744 
- Filipa Beneše, Barachov 745

- Anežku Urbánkovou, Za Kostelem 492
- Martina Škaroupku, Absolonova 753

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice

Statistika - pohyb obyvatel - rok 2012
Měsíc Přistěhovaní Narození Odstěhovaní Úmrtí Celkem Stav
Počáteční stav 2705
Leden muži 2 4 6 2717ženy 7 1 -1 -1 6
Únor muži 4 1 -2 3 2724Ženy 2 2 4
Březen muži 2 1 -5 -2 2718ženy -2 -2 -4
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Měsíc Přistěhovaní Narození Odstěhovaní Úmrtí Celkem Stav
Duben muži 6 1 7 2733ženy 7 1 8
Květen muži 2 1 -1 2 2737ženy 2 2 -1 -1 2
Červen muži 1 -1 -1 -1 2738ženy 4 1 -2 -1 2
Červenec muži -1 -1 2739ženy 3 -1 2
Srpen muži 2 -2 -1 -1 2739ženy 3 -2 1
Září muži 1 3 -3 -1 0 2734ženy 2 1 -7 -1 -5
Říjen muži 2 1 -2 1 2731ženy -1 -3 -4
Listopad muži -2 -2 2725ženy -3 -1 -4
Prosinec muži 3 -1 -1 1 2725ženy 3 -3 -1 -1
CELKEM 50 28 -43 -15 20

Co se děje v mateřské škole

Pozvánky a aktivity MŠ

Mateřská škola Jedovnice vás zve na  DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. dubna 2013 
od 8.30 do 11.30 hodin. Otevřeny budou obě 
budovy školy. Srdečně zveme zejména děti 
chystající se k zápisu do mateřské školy a jejich 
rodiče.

Kalendář akcí, aneb Na co se mohou rodiče 
a děti těšit v měsíci březnu a dubnu?
•	 Kamarádi Moravského krasu pořádají 

27. března „Salátové prostřeno“ - výroba 
a ochutnávka jarního salátu, zdravé odpole-
dne v mateřské škole pro děti a jejich rodiče

•	 Klub rodičů pořádá 29. dubna pálení čaro-
dějnic na  zahradě mateřské školy pro děti 
a jejich rodiče

Další aktivity mateřské školy
•	 Do 27. března probíhají ve třídě Hastrmán-

ků edukačně stimulační skupinky pro děti 
před nástupem do ZŠ a jejich rodiče

•	 15. března se děti seznámí s hudebními ná-
stroji a poslechnou si písně z pohádek a fil-
mů, jedná se o hudební pořad pro děti

•	 Od měsíce dubna budou pokračovat konzul-
tační hodiny pro rodiče, vždy podle rozpisu

•	 2. dubna přivítáme jaro v  pořadu „Jaro 
s  čápem“, jedná se o  divadelní představení 
pro děti

•	 8. dubna vystoupí děti z divadelního krouž-
ku mateřské školy s pohádkou Kouzelná píš-
ťalka – dopoledne pohádku zahrají pro děti 
ze školky, odpoledne pro širokou veřejnost

•	 15. dubna den otevřených dveří - dopole-
dne pro rodiče a děti, kteří se chystají k zá-
pisu do  mateřské školy od  školního roku 
2013/2014

•	 16. dubna se budou děti fotografovat u tema-
tického plátna „Svátek maminek“

•	 17. a  18. dubna bude probíhat zápis dětí 
do mateřské školy

Jitka Kučerová, ředitelka MŠ 

Návštěva v základní škole

Ve čtvrtek 24. ledna 2013 navštívili letošní před-
školáci z  MŠ své kamarády z  prvních tříd ZŠ. 
Pro některé děti to byl den s velkým „D“. Těšily 

se na své starší kamarády nebo sourozence. Pro 
většinu dětí bylo prostředí školy zcela neznámé, 
neboť znaly budovu ZŠ pouze zvenku.
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Hned po  příchodu do  školy nás přivítaly paní 
učitelky Magda Fajfrová a  Radka Zábranová. 
Zavedly nás do  prostředí školní družiny, kde 
jsme si ponechali své věci. Poté jsme se rozdělili 
do tříd – 1. A a 1. B. Posadili jsme se do zadní 
části třídy a pozorovali vyučovací hodinu čes-
kého jazyka a matematiky. Paní učitelky zapo-
jily budoucí prvňáčky do  vyučování. Zkoušeli 
jsme psát na interaktivní tabuli, vyzkoušeli jsme 
si počítání, zazpívali si písničky. Na konci hodi-
ny jsme se vzájemně podarovali vlastnoručně 
vyrobenými dárky. Po zvonění na další hodinu 

jsme se my předškoláci vydali, tiše jako myšky, 
na prohlídku dalších prostor školy. Cestou nás 
potkal pan ředitel, který se nás ujal a  zavedl 
do školní jídelny a tělocvičny. Tam měli zrovna 
hodinu tělesné výchovy naši známí prvňáčci. 
Nakonec nám pan školník Libor Šenk ukázal 
zookoutek a zavedl nás do místnosti volnočaso-
vých aktivit pro nejstarší žáky. Před polednem 
jsme odcházeli zpět do MŠ plni zážitků a ti, kte-
ří byli na pochybách, zda se do školy těšit, či ne, 
zjistili, že škola je vlastně prima. 

Alena Dostálová a Jitka Petrželová

Masopustní karneval v Hastrmáncích

V kouzelné pohádce, v růžové zahrádce… mají 
své království dva květinoví skřítci Tip a Ťap. 
S  láskou se starají o  své rostlinky a  rozdávají 

radost všem, co vnímají krásu především sr-
díčkem a ke štěstí jim stačí maličkosti. Jednou 
za deset let povyrostou - a to se pak dějí věci! 
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Jako letos při tradičním karnevale ve  školce, 
kdy navštívili Hastrmánky. 
Koberec v  herně pokryly pestrobarevné kvě-
tinky, místností se linuly libé tóny. Všichni se 
dali do  tance. Beruška Anička to roztáčela se 
zajíčkem ušáčkem, sněhulák nedal ani ránu 
bez věrného přítele kocourka, do rytmu poska-
kovala i  Červená karkulka, sic bez vlka, zato 
po  boku spanilého rytíře Alexe. Co by to ale 
bylo za kouzelnou zahrádku bez trochy zálud-
nosti?! Hudba přestala hrát, a kdo se v tu chvíli 
ocitnul na bělostném kvítku, proměnil se v so-
chu. Ovšem udržet kamenný výraz v tak veselé 
společnosti se podařilo málokomu.
Po nutném občerstvení následovalo další čaro-
vání. Jednotliví odvážlivci, mj. šlechetný muš-
ketýr či hodná čarodějka Terezka, si nechali 
zavázat oči, do ruky dostali vařečku a mocným 
úderem do magického hrnce, který měnil svo-
je místo, si vykouzlili drobnou sladkost. „Jak 
se tam ten bonbónek dostal?”, divily se masky. 

„Inu,” smáli se potutelně skřítkové, „vše je mož-
né s Tipem a Ťapem!”
Minuty ubíhaly, zábava neutichala, ale čas 
skřítků se naplnil a nastalo loučení, ale i to bylo 
veselé. Krom spousty zážitků si děti odnes-
ly diplom a  veselou květinku jako upomínku 
na kouzelné dopoledne.
Nejen v Hastrmáncích, ale i v ostatních třídách 
naší „mateřinky“ panovaly čáry a máry. Nebo 
znáte snad něco mocnějšího než dětský smích, 
radost a jiskřičky v očích?!

 Veronika Němcová

Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička

do horního rybníčka a z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže?

Příjemné prožití svátků velikonočních, spoustu 
zdraví, štěstí, pohody a jarního slunce!

Za kolektiv zaměstnanců mateřské 
školy Jitka Kučerová 

Z lavic základní školy

Střípky ze života školy

ÚNOR 
7. 2.  Okresní kolo olympi-

ády v českém jazyce 
(Mgr. Nezvalová)

20. 2. Exkurze do SOU v rámci 
projektu Perspektiva technického vzdě-
lávání (Mgr. Musilová, Mgr. Vávra)

25. 2. Kontrola PPP Blansko (Mgr. J. Šíblová)
26. 2. Okresní kolo olympiády v anglickém 

jazyce (Mgr. Doleželová)
 Florbalový turnaj starší žáci O pohár 

Větřáku (Mgr. Souček)
27. 2. Exkurze do firmy TOS Kuřim v rámci 

projektu Perspektiva technického vzdě-
lávání (Mgr. Souček)

28. 2. Soutěž matematicko-fyzikální - 9. roč-
níky (Mgr. Souček)

BŘEZEN
1. 3. Akce CIRSIUM – florbalový turnaj 

mladší žáci – 1. místo (Mgr. Souček)
5. 3. Futsalový turnaj starší žáci Adamov 

(p. u. Srnec)

7. 3. Přírodovědná vycházka – věšení budek, 
4. ročníky (Mgr. Svobodová, Paed-
Dr. Smejkalová)

12. 3. Celostátní šetření ICT gramotnosti,  
8. ročníky (Mgr. Vávra)

13. 3. Akce CIRSIUM – porada vedení a uči-
telů 1. stupně

20. 3. Školní kolo pěvecké soutěže Jedovnický 
pulec (Mgr. Němec)

21. 3. Elektro soutěž v rámci projektu 
Perspektiva technického vzdělávání 
(Mgr. Souček)

26. 3. Celoškolní velikonoční projekt 
(Mgr. Štěpánková)

27. 3. Celoškolní velikonoční projekt 
(Mgr. Štěpánková)

 Akce CIRSIUM – pěvecká soutěž 
Jedovnická kuňka

 Akce CIRSIUM – bowlingový turnaj 
zaměstnanců škol

-MS-
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Florbalové úspěchy

V rámci regionálního sdružení škol CIRSIUM 
se mladší i starší žáci jedovnické školy zúčast-
nili v lednu a březnu dvou florbalových turna-
jů. 
Ve čtvrtek 31. ledna 2013 se ve sportovní hale 
SPŠ Jedovnice uskutečnilo klání starších žáků. 
Zúčastnilo se jej všech 6 týmů ze základních 
kol sdružení CIRSIUM. Ve  velice vyrovna-
ném průběhu turnaje se týmu ZŠ Jedovnice 
dařilo střídavě, nicméně výsledkem bylo ko-
nečné 3. místo. Tým tvořili žáci Ivo Loula, Filip 
Urbánek, Petr Košťál, Jarek Nesrovnal, Jakub 
Zouhar, Michal Kašpárek, Radim Res, Patrik 
Pernica a Jan Sedlák. 

Florbalový turnaj mladších žáků sdružení 
CIRSIUM, který se konal tradičně ve  Sloupu 
dne 1. března, skončil pro nás zcela zaslouže-
ným vítězstvím. S bilancí 4 výher a bez poráž-
ky tohoto výborného úspěchu dosáhli tito žáci  
4. a  5. ročníku: Jan Buchta, Adam Fortelka, 
David Kučera, Daniel Brtevník, Filip Štěpánek, 
Martin Stehlík, Daniel Rys, Rosťa Vymazal, 
Karel Pernica, Vojta Stehlík a Václav Pernica.
Vedení školy všem děkuje za reprezentaci ško-
ly a přeje hodně úspěchů nejen na sportovním 
poli i ve zbytku roku 2013.

Mgr. Bc. Michal Souček (foto autor)

Osmáci na střední škole

Doteď to pro mnohé z  nás byla jen barevná 
opravená škola na konci Blanska, bývalá Metra. 
Dnes učiliště s bohatým vybavením. Ve středu 
20. února jsme se my, žáci 8. tříd, vydali na ex-
kurzi do této střední školy. Po příchodu nás za-
vedli do sborovny školy, kde jsme se dozvěděli 
základní informace o  škole od  pana ředitele 
Ing. Pavla Čípka. Poté následoval asi desetimi-
nutový film, který nám školu dále představil. 

Rozdělili jsme se na tři skupiny a postupně se 
podívali do prostor školy. Ve školní restauraci 
nás přivítali žáci prvního ročníku, mezi který-
mi byli i bývalí žáci naší školy. Budoucí barma-
ni nás na  chvíli zavedli do  hodin jejich praxe 
a vyzkoušeli jsme si každý namíchat svůj drink. 
Na pohled se to zdálo jednoduché… Vše je za-
loženo na  „maličkostech“, jako je například 
správné držení láhve nebo její odšroubování. 
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Podívali jsme se také do dílen na praxi strojí-
renského oboru. Zde jsme se seznámili s novo-
dobými CNC stroji. Podle mého názoru jsou 
dobovým vynálezem, který opravdu usnadňuje 
lidem práci. V oboru elektrotechnika jsme za-
sedli do pracovních lavic a naučili jsme se pájet. 
Pro mnohé z nás jednoduchá práce, pro některé 
ale nadlidský úkol. Své výtvory jsme si mohli 
odnést domů a pochlubit se. Po konci exkurze 
jsme vyplnili připravený dotazník. Ptali se nás 
na otázky zaměřené na školu, například co se 
nám zde líbí nebo co bychom změnili. 
Čas utíkal a my jsme se svižnou chůzí přesunuli 
na  bowling. Pro nás už nic nového, protože 

jsme zde nebyli poprvé. Už jsme věděli, do čeho 
jdeme, ale i  přesto jsme se těšili. Bowling nás 
opravdu bavil. Pokud budeme mít příležitost se 
sem zase vydat, určitě neodmítneme a pojede-
me sem se stejným naladěním. 
Celé bych to shrnula do  pár vět. Pro ty, kteří 
uvažují o studiu těchto oborů, to byla obrovská 
šance poznat jednu z možných škol. Pro ostatní 
zajímavá exkurze s poznáváním nových věcí. 
Jménem obou tříd bych chtěla poděkovat naše-
mu učitelskému dozoru – paní učitelce Musilo-
vé a panu učiteli Vávrovi. 

Barbora Pernicová, 8. B 

Perspektiva technického vzdělávání

Dne 28. 2. 2013 se konala v  rámci projektu 
„Perspektiva technického vzdělávání“ strojní 
soutěž žáků 9. tříd spolupracujících základních 
škol v  SOŠ a  SOU Blansko. Žáci základních 
škol soutěžili v teoretické a praktické části. 
Zatímco v  teorii propočítávali jednoduché 
i složitější úkoly s matematicko-fyzikální tema-
tikou, v praktické části měli za úkol soutěžící 
vyrobit kovový řetízek s  přívěskem a  sestavit 

malý svěrák. Nejlepšího výsledku z naší školy 
dosáhl Aleš Šebela, který se umístil na výbor-
ném 6. místě.
V  podobné soutěži 21. 3. 2013, tentokrát pro 
žáky 8. ročníku, jsme uspěli ještě lépe, když se 
Marek Worbis stal jejím vítězem, Tomáš Alexa 
se umístil na 7. a Hynek Černý na 10. místě. 

Mgr. Bc. Michal Souček

Závěr jazykového projektu 

V průběhu školního roku 2012/2013 na základ-
ní škole Jedovnice zdárně skončí dva projekty, 
financované z prostředků EU. 
Jedná se především o  projekt s  registračním 
číslem CZ.1.07/1.2.09/04.0018 s  názvem „Ko-
lik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“, zaměřený 
na cizí jazyky a žáky se speciálními poruchami 
učení. Cílem toho projektu, který končí v břez-
nu 2013, je pomoci těmto žákům rozvíjet jejich 
jazykové dovednosti. 
Hlavní aktivitou tohoto projektu byla tvorba 
multimediálních výukových materiálů pro vý-
uku anglického, německého a  ruského jazyka 
pro 3.–9. ročník a  jejich využití v  hodinách. 
Součástí tohoto projektu bylo i  rozsáhlé pro-
školení realizačního týmu, zaměřené na Speci-
fické poruchy učení v  hodinách cizího jazyka 

a Interaktivní technologie. Tyto pracovní listy 
budou ověřovány ve výuce v průběhu školního 
roku za využití moderních informačních tech-
nologií – interaktivní tabule, žákovských note-
booků a hlasovacího zařízení. Toto vše pomůže 
výrazně odstraňovat informační a  komuni-
kační deficit žáků se specifickými poruchami 
učení, kterých bohužel na  základních školách 
stále přibývá.
Závěrečná pracovní porada realizačního týmu 
se konala v  úterý 19. 3. 2013 ve  sborovně ZŠ 
Jedovnice. Všichni zapojení pedagogičtí pra-
covníci dostali možnost vyjádřit se ke kladům 
a  záporům projektu a  svými příspěvky také 
uveřejnit svoje názory v připravovaném Sbor-
níku, který bude vydán.

Vedení ZŠ Jedovnice
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Věříš si?

Tak se nazývá populární televizní soutěž České 
televize Brno, která se vysílá každý týden jako 
součást pořadu Planeta YÓ. Soutěží v  ní žáci  
2. stupně základních škol Jihomoravského kra-
je. I  my jsme měli to štěstí, že nás produkční 
ČT Brno oslovili a mohli jsme se natáčení zú-
častnit. 
V  1. pololetí školního roku si nejlépe vedla  
7. třída jedovnické ZŠ, proto její žáci měli dve-
ře do soutěže otevřené. Vybrali jsme si své zá-
stupce – Barboru Šíblovou a  jako náhradníka 
Marka Kalu. 
Den před natáčením jeden soutěžící vypadl, 
proto mohli soutěžit oba naši žáci. 
Ve  středu 20. 2. jsme nasedli u  školy do  při-
staveného autobusu a  odjeli vstříc nevšedním 
zážitkům. V  budově ČT se nás ujala asistent-
ka, která žákům vysvětlila, jak mají fandit, jak 
se chovat a  co všechno je čeká a  odvedla nás 
do natáčecího studia. Tam se po chvíli rozběh-
la akce. 
Soutěžící měli možnost se „blýsknout“ ve 4 dis-
ciplínách. Tou první byla „ZAHŘÍVAČKA“, 
čili krátký vědomostní kvíz. Hned poté přišel 
na řadu „TRIATLON“, jehož součástí bylo ves-
lování, překonávání překážky a  skládání slov 
z  přiložených slabik, to vše v  tříminutovém 
intervalu. Pro ověření znalostí sloužila třetí 
disciplína s názvem „3 Z 9“, v níž moderátorka 
dávala soutěžícím vědomostní otázky na 3 vy-
losovaná témata. 
Nyní mohli soutěžící vydechnout. Na řadu při-
šlo vystoupení hosta. Tím byla Kateřina Roz-
košová, která je ve  svých 11 letech mistryní 
ČR, Evropy a dokonce i mistryní světa v disco-
dance. Kateřina předvedla nadšenému publiku 
minutovou ukázku ze svého umu. Soutěžícím 

ale do  smíchu nebylo, protože věděli, že jim 
vystoupení Kateřiny napovídá, jaká činnost se 
od nich bude vyžadovat v poslední disciplíně. 
A už to přišlo! Ve „VIRTUÁLNI HŘE“ začali 
soutěžící tančit podle pohybů postavy na  vel-
koplošné obrazovce a  díky ovladačům, které 
svírali v ruce, se posléze vyhodnotilo, kdo po-
hyby nejvěrněji kopíroval – byl to náš Marek 
Kala! 

Celou soutěž ovšem s přehledem vyhrála Bar-
bora Šíblová, vynikající tanec přinesl Marku 
Kalovi 3. místo v celkovém pořadí. 
Jejich spolužáci ze 7. a  6. třídy jim k  výkonu 
vytvářeli po  celou dobu natáčení úžasnou at-
mosféru. 
Přes veliký úspěch našich žáků i přes všechny 
zážitky z natáčení jsme rádi nastupovali do au-
tobusu a unavení se vraceli domů. 
A  už se těšíme, až pořad uvidíme ve  vysílání 
dne 13. 5. 2013. 

Jitka Langrová, třídní učitelka (foto autorka)

Spaní ve škole

Ze dne 22. 2. na  23. 2. třída 6. B přespávala 
ve škole. Sraz jsme měli odpoledne po 17. ho-
dině. Šli jsme zadním vchodem základní školy. 
Hned jak se přišlo, šli jsme si odložit věci. Paní 
učitelka nám odemkla tělocvičnu a hráli jsme 
různé hry. 

Potom nás nedočkavá Maruška, Lucka a Katka 
svolaly, abychom si zahráli hru, kterou samy 
vytvořily, hra se jmenovala „Stezka odvahy“. 
Cílem hry bylo najít co nejvíce lístečků, které 
byly schované v budově školy (kdekoli) správně 
odpovědět ze 3–4 možností a najít tajný vchod 
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do  sklepa. Ve  sklepě byly dvě truhly, ve  kte-
rých byla sladká odměna a  pro každého dvě 
duhové kuličky. Dostali jsme do  dvojice pop-
corn a mohli jsme hrát ping pong nebo dívat se 
na film. Filip a Lukáš přemluvili paní učitelku, 
abychom šli do  tělocvičny. Hráli jsme vybíje-
nou.
Ale za chvíli jsme museli jít do třídy, dívali jsme 
se na film. O půl dvanácté zahráli Filip a Šimon 
večerku. Holky spaly v 7. třídě a kluci u nás v 6. B. 
Ráno jsme jedli nějakou naši snídani, ale dosta-
li jsme od paní učitelky ještě horkou čokoládu 
a buchty (došel cukr). Ráno jsme odcházeli ko-
lem deváté hodiny.
Filip Zukal, žák 6. B (foto Bc. Martina Ottová)

Je neživá příroda důležitá?

Nad tím se zamýšleli žáci 3. třídy…
Neživá příroda je pro nás velmi důležitá. Bez 
neživé přírody bychom nežili. Je totiž nezbyt-
ná pro život na Zemi. Do neživé přírody patří 
voda, vzduch, ale také horniny, půda a nerosty. 
Horniny najdeme na  dně oceánů i  na  pevni-
nách. Horniny jsou složeny z nerostů.
A proč je pro nás důležitá neživá příroda? 
Protože vodu pijeme, vzduch dýcháme a v půdě 
pěstujeme mnoho věcí. Pro někoho je neživá 
příroda jen pár šutrů, ale bez neživé přírody by 
nebyl ani on sám.

Denisa Šenkýřová, 3. A

Voda, půda, slunce a vzduch – to vše je součástí 
neživé přírody. Tyto věci jsou pro život velmi 
důležité. I když je to neživá příroda, nejedná se 
o něco nehybného. Naopak. Vše je v neustálém 
pohybu. Zemský povrch se stále proměňuje 
a  obnovuje. Náš život by určitě vypadal jinak 
i bez drobností neživého původu, jako např. sůl 
v polévce, tuha v tužce, aj. 
Nemluvě o tom, že bychom nemohli obdivovat 
krásu Moravského krasu.

Michaela Francová, 3. A 

Aktivity ZŠ Jedovnice a ŠLP Křtiny

V letošním školním roce se již od podzimu žáci 
4. ročníku připravovali na  vycházku do  lesa. 
Chlapci za pomoci pana školníka Libora Šenka 
vyráběli v hodinách pracovních činností bud-
ky pro ptáky. 
Ve čtvrtek 7. března jsme se s pracovníky ŠLP - 
panem Karlem Černým a Jaroslavem Grycem - 
vydali ještě před hnízděním ptáků naše budky 
pověsit. 
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli, 
za to, že naše děti mohly prožít krásné, netra-
diční dopolední vyučování a  jinou formou se 
tak naučit mnoho nového o přírodě. 
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Postřehy čtvrťáků – účastníků k této akci: 
„Budky se vyrábějí ze dřeva a spojují se hřebí-
ky.“ Anežka 
„Místo v lese jsme vybrali tak, aby budka měla 
vchod na  východ. Musí být od  sebe vzdáleny 
50–100 metrů.“ Bára 
„V  budkách budou bydlet různí ptáci, např. 
brhlík, sýkora, šoupálek.“ Zuzka 
„Když ptáci opustí budku, musí se vyčistit.“ 
David 
„Vycházka byla nádherná, měli bychom je dělat 
častěji.“ Nela 
„Nejvíc se mi líbilo, jak jsme opékali párky.“ 
David 
„Nejvíc se mi líbilo, když babička od Gabči do-
nesla napečené cukroví.“ Sára 
„Líbilo se mi, že jsme se ohřáli u ohně a dostali 
dobrý čaj, chutnalo mi cukroví, super bylo, že 
jsme zpátky do Jedovnic šli pěšky.“ Tonda 
Ve středu 30. 1. se žáci 4. a 5. ročníku zúčast-
nili besedy o  přírodě s  panem Eduardem Le-
vým ze Školního lesního podniku Masarykův 

les Křtiny. Ten si připravil pro děti prezentaci 
o činnostech, které se provádí v lese po celý rok. 
Výklad obohatil svými zážitky z lesa a přinesl 
dětem ukázat i trofeje zvířat. 
Beseda se dětem moc líbila také proto, že pan 
lesník trpělivě odpovídal na  jejich zvídavé 
otázky, které nebraly konce. 

PaedDr. Helena Smejkalová, 
Mgr. Blanka Svobodová 

Smutné oznámení

Dva dny před velikonočními prázdninami, v 
úterý 26. března, nás navždy opustila naše bý-
valá dlouholetá kolegyně z jedovnické základní 
školy, paní učitelka Jana Chlandová. Naposledy 
se s ní rozloučíme ve čtvrtek po Velikonocích.  
Paní učitelka Jana Chlandová byla na naší ško-
le osobností. Svým citlivým pedagogickým 
taktem, pracovní houževnatostí a důsledností, 
obohacených osobními zkušenostmi a názo-

ry, velmi vhodně působila ve svých hodinách 
dějepisu a českého jazyka a literatury nejen 
po odborné stránce těchto předmětů, ale také 
výchovně na utváření správného charakterů 
žáků.
Taková zůstává naše kolegyně paní učitelka 
Jana Chlandová v našich vzpomínkách.
Čest její památce!

Vedení ZŠ, kolegyně a kolegové

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

Koncert učitelů ZUŠ

Za  více než tři desetiletí existence základní 
umělecké školy se její kon-
certy staly nedílnou součás-
tí kulturního života nejen 
v  Jedovnicích, ale i  v  širo-
kém okolí. Vždyť každoroč-
ně jedovnická „zuška“ orga-
nizuje na  60 veřejných 

vystoupení! Některé koncerty jsou však svojí 
formou a rozsahem výjimečné. Mezi takové lze 
nepochybně zařadit Koncert učitelů, který se 
uskutečnil v neděli 3. března 2013 v 15 hodin. 
Sál kulturního domu byl zaplněn do poslední-
ho místa. Nebývá obvyklé přidávat do sálu žid-
le z předsálí. I tak na některé posluchače místo 
k  sezení nezbylo. Program koncertu byl roz-
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dělen na  dvě části. Jeho vhodně koncipovaná 
gradace udržela pozornost publika do poslední 
vteřiny.
Pedagogové svým vystoupením veřejnosti 
představili široký umělecký záběr školy, ve kte-
rém nechyběla vážná hudba, taneční vystou-
pení, soubory různých hudebních žánrů či 
výtvarná prezentace. To vše sestaveno do umě-

lecké mozaiky, kterou nadšené publikum oce-
nilo dlouhým potleskem. 
V příštím roce si základní umělecká škola bude 
připomínat 35. výročí samostatné existence. 
Konkrétní podoba programu oslav zatím zů-
stává tajemstvím. Ten, kdo navštívil poslední 
koncert učitelů, ovšem ví, že se určitě bude 
na co těšit…

Mgr. Josef Skvařil, ředitel

Číše a talíře - prostřený královský stůl

3. března se v KD Jedovnice uskutečnil koncert 
učitelů ZUŠ, spojený s tanečním vystoupením 
a  prezentací prací výtvarníků. Ke  zhlédnutí 
byla výstavka nejrůznějších pohárů, číší, nádo-

bek a talířů, které by mohly bez ostychu zdobit 
i královskou tabuli. Můžete se na ně podívat na 
www.zusjedovnice.cz.

Mgr. Jitka Vávrová

Její veličenstvo kniha 2013

Již po několikáté jsme se zúčastnili soutěže „Její 
veličenstvo kniha“, vyhlašované brněnským 
Ekocentrem, v  rámci které mají děti vytvořit 
autorskou knihu, tzn. napsat, nakreslit a svázat 

dílko, které zaujme jak svým obsahem, tak vý-
tvarnou formou a zpracováním. 
Letos nás bohužel zaskočilo posunutí termínu 
uzávěrky soutěže už na únor. Spousta rozděla-
ných prací tak nebyla včas dokončena. Toho, co 
jsme, a to mnohdy s nesmírným vypětím, do-
dělat zvládli, byla nakonec jen hrstka. O to více 
nás potěšilo, že porota ocenila hned několik 
našich knih. V soutěži o nápaditý přebal zauja-
la Martina Kalinová, v kategorii 1. stupně Mo-
nika Nezvalová, za 2. stupeň bodovala Johana 
Vávrová a Žaneta Prausová a ve středoškolské 
kategorii se umístila Anna Klinkovská. 
Jaká místa jsme obsadili, zatím nevíme, pro-
tože to si nechávají organizátoři jako překva-
pení. Slavnostního vyhlášení spojeného s pře-
dáním cen se zúčastníme 27. 3. 2013. Všichni 
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ostatní, kteří na knížkách pracovali a pracují, 
tím mohou být motivováni k jejich dokončení 
a dalšímu vylepšování, protože nic nám nebrá-

ní poslat je do  příštího ročníku této zajímavé 
soutěže.

Mgr. Jitka Vávrová

Nahlédnutí do tanečního oboru

Školní rok se posunul do  své druhé poloviny 
a podobně, jako i ostatní studenti a pedagogo-
vé ZUŠ Jedovnice, mají za  sebou náročné po-
loletí i žáci tanečního oboru. První vystoupení 
absolvovali začátkem prosince při tradičním 
rozsvěcování vánočního stromku u jedovnické 
radnice. Na  tuto akci vzápětí navázala miku-
lášská besídka, kde se představily nejen žákyně  
1. a 2. ročníku jako čertice, ale také žákyně 4.-6. 
ročníku v orientálním tanci. Série vystoupení 
pokračovala Vánočním koncertem, kde tančily 
také nejstarší žákyně tanečního oboru. Mladí 
tanečníci nechyběli ani v programu, který po-
řádala ZUŠ Jedovnice společně s domovem pro 
seniory v Brně – Tuřanech. Na této akci vystou-
pily obě letošní absolventky a  jejich produkce 
sklidila zasloužený potlesk všech posluchačů.
Druhé pololetí se v  tanečním oboru ponese 
v  podobném duchu. Všechny žáky čeká opět 
řada vystoupení, a tak využívají ve svých hodi-
nách každé minuty k tréninku a secvičení toho, 
co by chtěli při svých produkcích rodičům 
i  kamarádům předvést. Slečna učitelka je sice 
hodná, ale také přísná a  jen tak žákům něco 
neodpustí, neboť dobře ví, že jen talent nesta-
čí a že nejlepších výsledků se dá dosáhnout jen 
důsledným tréninkem. O tom, jak se společná 
práce daří, se může veřejnost přesvědčit na ně-
které z připravovaných produkcí.
Nejbližší vystoupení tanečního oboru proběh-
ne v úterý 26. 3. 2013 na mistrovství středních 
škol ve florbalu. Akce se bude konat v hale SPŠ 
v Jedovnicích od 18.30 hodin. Zde se představí 

starší žákyně se skladbou Gangnam style. Ta-

nec nebude chybět ani na  vystoupení ke  Dni 
matek, které se bude konat v neděli 12. května 
v KD Jedovnice. Zde zatančí žáci 1.–6. roční-
ku. Co si však přesně připraví a co budou moci 
maminky a  babičky vidět, zůstává zatím jako 
překvapení.
V letošním roce má taneční obor také dvě ab-
solventky - Johanu Vávrovou a  Žanetu Prau-
sovou, které čeká závěrečné absolventské vy-
stoupení. Na to se mohou zájemci přijít podívat 
v pátek 24. 5. 2013 od 16.30 hodin do KD Jedov-
nice. Připraven pro ně bude bohatý program. 
Těšit se můžete na klasické variace, orientální 
tanec a moderní tanec.
Vedle zmíněných koncertů a vystoupení se žáci 
tanečního oboru objeví také na  závěrečném 
koncertu, kde vystoupí i  nejmladší tanečníci. 
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Výčet vystoupení je tedy nemalý. Je jen na Vás, 
kde a kdy je budete chtít vidět. Ať už si však vy-

berete kterýkoliv koncert, doufáme, že se Vám 
bude produkce líbit. Přijďte nás podpořit!

Lenka Csevárová

Děti a mládež

Jaro v Dymáčku

V období dvou měsíců led-
na a  února jsme s  dětmi 
cvičili v  Kulturním domě. 
Pokud se k nám chcete při-
pojit, podívejte se na  naše 
webové stránky, kde jsou 
uvedeny informace o  cvičení a  také kontakty 
na cvičitelky. Cvičení probíhá až do června.
Stále pokračujeme ve  Výtvarné dílně, kde se 
vyrábí veselé věci s dětmi. Navštívit nás mohou 
i babičky a dědečkové s vnoučaty. 
9. března proběhl další pravidelný Bazá-
rek věcí, což je oblíbená akce maminek, ale 
i  ostatních obyvatel Jedovnic. Tentokrát jsme 
se zaměřili na  zlepšení průběhu akce, proto 
Veronika Fránková vytvořila nová pravidla 
pro prodávající a  také pro nakupující. Systém 
se nám osvědčil, a  tak v  něm budeme pokra-
čovat dále. Další Bazárek bude pravděpodobně 
v  červnu. Doporučujeme se zajímat o  akci již 
v květnu a sledovat webové stránky, popřípadě 
se zeptat členek Rady. 
Dne 27. března 2013 se uskuteční Velikonoční 
dílna pod záštitou firmy Koplast, a. s. Bližší in-
formace jsou uvedeny na webových stránkách. 
Organizačně akci zajišťuje Klára Havlinová 
a  nové věci nás naučí velmi kreativní Broňka 
Pernicová. 

Došlo ke změně Herny, která byla dříve v úte-
rý. Od  21. března bude již herna probíhat jen 
ve čtvrtek od 16.00 hodin pod vedením Aleny 
Novohradské a Evy Hinštové. 
Z  důvodu velkého zájmu o  kurz anglického 
jazyka nyní domlouváme další běh a  jeho za-
hájení plánujeme od května nebo června. Tento 
kurz bude opět určen pro naše členky, aby měly 
možnost si procvičit cizí jazyk a naučit se nová 
slovíčka a procvičit gramatiku. 
Od  1. března nabízíme Hravé hlídání dětí 
v  pravidelnou dobu od  7.30 do  12.00 hodin 
od pondělí do pátku. Aktivita je určená pro děti 
od 2 do 4 let věku, tj. spíše předškolní věk. Pro-
gram je vždy sestaven s ohledem na výchovné 
a vzdělávací potřeby dětí. Bližší informace jsou 
na webových stránkách. Věříme, že aktivita je 
smysluplná hlavně pro rodiče, kteří si potřebu-
jí vyřídit záležitosti na úřadech nebo řešit věci 
kolem svého zaměstnání. 
Dne 7. dubna oslavíme Světový den zdraví 
spolu s Komisí sociálně zdravotní, kdy připra-
vujeme program pro všechny věkové kategorie, 
zaměřený na  zdravý životní styl a  péči o  své 
zdraví ve věku od 0 do 100 let. 
Nejaktuálnější informace naleznete na  www.
marcdymacek.cz. 
Přejeme všem veselé jarní dny plné sluníčka. 

Lenka Šebelová, předsedkyně

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Jedovnice

Thinking day 22. února
Každý rok je 22. únor dnem, kdy si připomí-
náme narozeniny zakladatelů skautingu – Ro-
berta Baden-Powella a jeho ženy Olave. Kromě 
toho je tento den vždy spojen s jedním celosvě-

tovým problémem, k  jehož 
řešení chtějí skautky a skauti 
přispět. 
Jako témata pro Den zamy-
šlení 2013 byly vybrány dva 
Rozvojové cíle tisíciletí (Mi-
lenium developement goals, 
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MDG): Společně můžeme zachránit životy dětí 
a Život a zdraví každé matky je drahocenné.
Obě témata spolu souvisí, neboť život žen a je-
jich dětí je velmi úzce propojen. Zdravé ženy 
mají větší pravděpodobnost porodit zdravé 
děti. Ale pokud je zdravotnická péče nedo-
stupná, nedostatečná nebo je určená jen pro 
privilegovanou část obyvatelstva, jsou matka 
i novorozenec vystaveni vysokému riziku úmr-
tí nebo závažného poranění při porodu. Pokud 
zemře matka, má její dítě desetkrát vyšší prav-
děpodobnost, že zemře, než dítě žijící matky. 
Pro představu - každý rok zemře na  světě 7,6 
milionu dětí a 287 000 matek. 
Skautky z Jedovnic těmto dvěma tématům vě-
novaly jednu ze středečních schůzek. Společně 
jsme se zamyslely nad životními podmínkami, 
nad nemocemi či nad vlastním životním sty-
lem. 

Co plánujeme:
- velikonoční přespání na klubovně
- sbírání odpadků kolem rybníka Olšovec
- oslavu svátku patrona skautů sv. Jiří
- humanitární akci Kapka 

Ivana Kučerová

Modrý štít
Při 65. výročí „vítězného úno-
ra“ odehráli jedovničtí skauti 
večerní hru Modrý štít. Hra 
nastiňuje období 50. let 20. 
století, kdy v  zemi vládl to-
talitní režim v  čele s  komu-
nistickou stranou. Hráči byli 
seznámeni s  tím, že v  těchto letech byla jejich 
organizace společně s dalšími zakázána. 
Úkolem skautů bylo pomocí mapy a  doplňu-
jících šifer nalézt osm schránek. Tajné zprávy 
ukryté v  těchto mrtvých schránkách dohro-
mady vytvořily leták. Ten informoval občany 
o  zločinech komunistického režimu a  o  lžích, 
pomocí kterých tento režim manipuloval s ob-
čany. Protože bylo jakékoliv pátrání po pravdě 
a  její šíření pro režim nežádoucí, byli tito lidé 
obviňování z vyzvědačství a velezrady. S tímto 
rizikem hráči vyráželi do tmavých ulic Jedov-
nic, ve kterých se pohybovali agenti StB, uda-
vači a jiní posluhovači režimu, kteří jim v této 
činnosti bránili. Skautům se nakonec podařilo 
seskládat celý leták, ze kterého získali důležité 
informace a poučení o podstatě fungování to-
talitního komunistického režimu a dověděli se 
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něco více o neslavné čtyřicet let trvající kapito-
le v historii naší země. 
Hry Modrý štít se zúčastnilo 39 hráčů ve věku 
ZŠ a  15 vedoucích. Oproti loňsku, kdy bylo 
možné všechny mrtvé schránky nalézt bez 
vyluštění šifer, byl letošní ročník náročnější 

a  schránku bez vyluštění šifry nebylo možné 
najít. Proto bylo pěkné, když se zcela vymazaly 
rozdíly mezi místními a přespolními a vyhrály 
světlušky ze Senetářova.

 Jan Fránek

Historie

Březen 2013 - Další posezení nad kronikami městyse Jedovnice

Každé takové posezení nad popsanými listy 
místních kronik je při jejich pročítání a při do-
provodném komentáři současného kronikáře 
pana Roudného velmi zajímavé. Současně ale je 
též významným vzpomínkovým i poznávacím 
návratem do let, která jsou již historií. Díky ini-
ciativě tehdejších kronikářů, kteří svými zápisy 
o  událostech v  jejich době vytvořili „studnici 
poznání“ naší minulosti, máme my možnost 
po mnoha letech či desetiletích poznat „jak to 
tehdy bylo“. A protože jsme vstoupili do  roku 
2013, zaměřili jsme se tentokrát na  zápisy 
z roků končících trojkou.
To první nahlédnutí není tak staré. Pouhých 
padesát let. Tehdejší kronikář, v  povědomí 
starších jedovnických občanů „pan učitel Řez-
níček“ (ve  škole zástupce ředitele místní deví-
tiletky), v roce 1963 pod nadpisem „Rozmarná 
zima“ píše: „Letošní zima byla rozmarná a štěd-
rá na sníh. Mrazy dosáhly vrcholu koncem ledna 
a řádily až do počátku dubna“. Pro dokumenta-
ci skutečnosti sestavil tabulku teplot, z níž jsou 
některé následující údaje: 
17. ledna -26°C 30. ledna -31°C
26. února -22° C 28. února -24° C
2. března -22° C 15. března  -16° C
21. března – napadlo 35 cm sněhu
24. března -12° C 4. dubna -8°C

Před šedesáti lety. Protože strojírenské závody 
v  Blansku a  v  Adamově potřebovaly urychle-
ně dostatečný počet strojních techniků, byla 
v Jedovnicích od 5. ledna 1953 zřízena čtyřletá 
střední a dvouletá mistrovská průmyslová ško-
la. Zřízení této školy bylo „přechodného rázu“ 
s pravděpodobností na dobu pěti až deseti let. 

Vedením školy byl pověřen Boleslav Mrázek, 
doposud ředitel průmyslovky v Břeclavi. K od-
bornému vyučování byly využity třídy v budo-
vě základní školy, strojírenské dílny byly umís-
těny v prostorách horní pily (pod hrází rybníku 
Olšovce). „Modelářská dílna byla zřízena 
ve  stolařské dílně nynějšího předsedy MNV 
Václava Kuchaře.“ Protože „značná část žáků 
byla ze všech koutů republiky“, tak pro studen-
ty, kteří museli v  Jedovnicích bydlet, byl nad 
školou postaven dřevěný internát. V internátu 
byli umístěni pouze chlapci. Sedm přespolních 
děvčat bylo ubytováno poblíž školy v  soukro-
mém domě pana Václava Sahánka č. 296.
Před sedmdesáti lety, v roce 1943, kdy byl přís-
ný systém evidence počtu chovaného dobytka 
a drůbeže, byly pro chovatele a zemědělce sta-
novené povinné dodávky všech zemědělských 
produktů. Mimo jiných byla také povinnost 
odevzdat ročně do státního nákupu chovné ka-
čeny a husy nad stanovený povolený počet.
Před devadesáti lety, pět let po ukončení první 
světové války, v roce 1923 vstoupil do Jedovnic 
symbol tehdejšího užitného technického po-
kroku. „Hlavně přičiněním p. Josefa Nezvala … 
bylo zavedeno elektrické osvětlení a provedena 
dokonalá regulace potoka v Záměstí; výlohy re-
gulační byly hrazeny ze zemské subvence.“
Před sto padesáti lety, v roce 1863, v době pů-
sobení kněze P.  Emanuela Melnického, byly 
zakoupeny sochy Cyrila a Metoděje za 540 zla-
tých.
Před sto devadesáti lety, v  roce 1823, byly 
na kostelní věži zavěšeny dva nové zvony, kte-
ré nechal ulít Hugo František ze Salmů ze sli-
té zvonoviny, pozůstatku to tří zvonů, které 
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se v předcházejícím roce při požáru roztavily. 
Není bez zajímavosti, že větší zvon „Maria“ 
o hmotnosti 12 centů a menší umíráček, zvaný 
„Václav“, o hmotnosti 1 centu a 25 liber, se přes-
ně vyrovnaly 13 centům a 25 librám taveniny, 
firmě dodané.

Uvedené výpisy z kroniky a zápisy podle kroni-
ky mohou být pro některé čtenáře vzpomínkou 
a  částečným oživením minulosti, pro mladší 
generaci poznáním, jak se v Jedovnicích žilo.

IM ve spolupráci s panem 
kronikářem Jiřím Roudným

Jedovnický větrný mlýn

Zdálo by se, že jedovnický větrný mlýn zmi-
zel beze stopy a  zůstalo po  něm jen pomístní 
jméno Větřák, dnes kodifikované do  názvu 
ulice Na  Větřáku. Webové stránky, věnova-
né větrným mlýnům (www.povetrnik.cz nebo 
www.vetrnemlyny.unas.cz) o  něm zcela mlčí 
či jen konstatují, že existoval. Jeho zobrazení 
přitom bylo publikováno v posmrtně vydaném 
díle Karla Absolona Moravský kras – 1. díl 
(Academia 1970). Přátelé větrných mlýnů se asi 
nerekrutují z řad speleologů, jinak by to patrně 
postřehli. Dotyčné zobrazení je na jedné z ko-
lorovaných kreseb Jindřicha Wankela, které 
pořídil na Jedovnicku kolem roku 1850 (datace 
je mým odhadem). 
Kresba na titulní stránce je jen výřezem z Wan-
kelovy předlohy, zachycuje více zajímavých 
detailů – ovšem kvůli srovnání s realitou bylo 
třeba nejdříve určit polohu jednotlivých míst. 
K  lokalizaci větrného mlýna mohla sloužit 
informace A. Roudného „mlýn stával na poli 
mezi pásem lesa a domem č. 164“. Pokusil jsem 
se ovšem o přesnější lokalizaci pomocí starých 
map a  jejich přesného srovnávání s  mapami 
dnešními. Na internetu je dostupná mj. mapa 
3. vojenského mapování z  let 1876-78 v  mě-
řítku 1:25.000, bohužel v  poměrně nekvalit-
ním rozlišení. Nicméně jedovnický větrný 
mlýn tam lze najít, jihovýchodně od něj stojí 
v těsné blízkosti nějaký dům. Mlýn je zakres-
len na louce, na hranici s poli. Při porovnání 
s  dnešní situací vychází ona budova v  místě 
dnešního domu č. 661 a  větrný mlýn přesně 
na cestu na hranici pozemků mezi domy č. 661 
a č. 560, vlastně na průsečíku této cesty s po-
myslnou spojnicí těchto domů. Tato poloha 
by dokonale odpovídala popisu A. Roudného, 
otázkou je přesnost zakreslení do  mapy. Má 
totiž dvě vážné vady na  kráse – a  to jednak 

logiku této lokalizace, jednak srovnání s ma-
pami ještě staršími.
Na  mapě stabilního katastru z  r. 1826 větrný 
mlýn pochopitelně ještě být nemůže, ale zachy-
cuje situaci před vznikem mlýna. Dnešní loka-
lita Na  Větřáku je tam nazvaná Kombut (což 
by měl být podle E. Černého staročeský název 
pro chomout). Kombut se tehdy jmenoval celý 
prostor až po hranice s katastrem Kotvrdovic 
a  Senetářova (dnes se už název Kombut za-
choval jen v  této hraniční lokalitě). Zajímavé 
je srovnání s  dnešní mapou. Od  severu vedla 
dodnes dochovaná cesta, stoupající úbočím 
svahu od (dnešního) Podhájí. Zatáčela se poně-
kud severněji, než dnes, procházela přes dneš-
ní bytovku č. 529 a mířila na východ do polí. 
Vně zatáčky stál u cesty kříž. Svah nad cestou 
od Podhájí byl od polí oddělen velkou obecní 
loukou (pastvinou) s parcelním číslem 372. 

O něco novější informace přináší tzv. indikační 
skica, velmi přesná mapa v měřítku 1:2880, kte-
rá sloužila jako podklad pro mapu stabilního 
katastru. Byla totiž ještě několik dalších let po-
užívána k zakreslování změn. A právě na indi-
kační skice je v rohové části obecní pastviny (už 
s číslem 372/a) na hranici s poli zakreslena se-
verně od cesty směrující na východ nová parce-
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la s číslem 372/b. V severní části této parcely je 
zakreslen žlutý obdélníček - tedy dřevěná stav-
ba, bezpochyby hledaný větrný mlýn. V těsné 
blízkosti mlýna je zdánlivě zakreslena červená 
(zděná) budova, ale při bližším pohledu zjistí-
me, že je to nedokonale vygumované číslo listu 
(III), které bylo z tohoto místa mapového kar-
tonu přeneseno do jiného místa listu. Na indi-
kační skice není zakreslen kříž v zatáčce, snad 
byl dřevěný a lety ztrouchnivěl.
Při pohledu na mapu pochopíme i požadavky 
obce, když vydělovala část své parcely a povo-
lovala stavbu mlýna. Parcela totiž ležela těsně 
u cesty do polí. A případná drůbež by zname-
nala potenciální nebezpečí polního pychu pro 
sousední pole. 
Porovnáním map vychází větrný mlýn do těs-
né blízkosti domu č. 164. To odpovídá výpo-
vědi matrik o mlynářské rodině Nečasů, jak je 
vypátral v matrikách pan Miloslav Kuběna ze 
Sloupu. Z matriky narozených č. 707 se na str. 
71 dozvídáme: Jakob, narozen v Sugdolle na čp. 
17 dne 20. února 1843 (ten samý den pokřtěn); 
otec Tomáš Nečas, domkař v Sugdolle, matka 
Anna, manželská dcera po zemřelém Johannu 
Ševčíkovi; porodní bába Marianna Skotáková, 
domkařka ze Sugdolla čp. 23. Farář Vincenc 
Bistřický. Kmotři: Jakub Pekárek (familiant 
a rychtář v Karolíně) a Josefa.
Cenný je jiný zápis, tentokrát z matriky odda-
ných č. 345 na str. 14: Dne 15. listopadu roku 
1870 si Jakob Nečas z Jedovnic č. 164, svobodný 
majitel větrného mlýna a  domkař v  Jedovni-
cích, narozený 20. 2. 1843 (věk 27 roků 8 mě-
síců), syn zemřelého katolíka Tomáše Nečase, 
domkaře ze Sukdola a z větřáku v Jedovnicích 
a  živé katoličky Anny rozené Jan Ševčík, 
výměnkář ze Ždiara, vzal za manželku Annu 
Knaur z  Jedovnic č. 33, narozenou 4. 2. 1852 
(věk 18 roků a 9 měsíců), svobodnou, s  rodiči 
bydlící vlastní dceru živého katolíka Jana 
Nepomuka Knaura, podsedníka z  Jedovnic, 
a  živé katoličky Marie Anny rozené Anton 
Kučera, řezník z  Tovačova. V  matrice je dále 
zapsáno: „K  tomuto sňatku manželskému své 
neplnoleté dcery dal jsem u  přítomnosti na-
depsaných svědků své otcovské povolení. Jan 

Knaur, otec nevěsty.“ Oněmi svědky byli Jan 
Jandourek, podsedník z  Jedovnic a  František 
Pokorný, podsedník, oba katolického nábožen-
ství. Oddával je Karel Vojtěch, kooperátor.
Na  vysvětlenou: Sugdoll či Sukdol je dnešní 
Suchdol. Familiant byl dědičný nájemce drob-
né usedlosti vzniklé na rozdělené vrchnosten-
ské půdě. U vdaných žen se v matrikách neu-
vádělo rodné příjmení, ale jméno a „povolání“ 
otce. Výměnkář byl hospodář, který své hos-
podářství kvůli vyššímu věku předal (obvykle) 
některému z  dětí a  sám odešel „na  výměnek“ 
– při tomto předání hospodářství byla obvykle 
sepsána smlouva, která mj. přesně vymezovala 
právo rodičů-výměnkářů na  byt a  vyživovací 
povinnost nového hospodáře vůči nim. Hrani-
ce zletilosti byla v  letech 1753-1919 stanovena 
na 24 let.
Kněz Karel Vojtěch, rodem Moravan z Kyjova, 
nastoupil do  Jedovnic jako kooperátor (kap-
lan) 2. října 1865, předtím byl koperátorem 
v Kunicích (?). Když 10. července 1872 zemřel 
jedovnický farář Emanuel Melnický, byl jme-
nován administrátorem (správcem farnosti). 
Někdy po nástupu nového faráře Rafaela Háka 
28. září 1872 odešel K. Vojtěch jako kooperátor 
do Doubravice.
Především z  textu o  svatbě lze rekonstruovat, 
že Tomáš Nečas ze Suchdola někdy po r. 1843 
koupil větrný mlýn v Jedovnicích. Buď on nebo 
syn Jakub zřejmě postavil v jižní části úzké par-
cely vedle mlýna nový domek č. 164, aby měli 
kde v Jedovnicích bydlet. Jakub Nečas později 
přesídlil do domu rodiny Kňourovy č. 33, kam 
se dostal díky sňatku s jejich dcerou Annou. Ta 
byla v době sňatku neplnoletá, důvodem sňatku 
tedy zjevně bylo těhotenství nevěsty.
Větrný mlýn lze tedy  téměř jistě lokalizovat 
do těsné vzdálenosti severovýchodně od č. 164, 
snad do místa dnešního domu č. 574 
Na  Wankelově kresbě dům č. 164 ještě není. 
Ona kresba ovšem obsahuje několik nejasnos-
tí. Zachycuje pravděpodobně dlouhou zděnou 
a  kratší dřevěnou budovu u  panského dvora 
Na  Kopci, které jsou zachyceny na  indikační 
skice, ale dnes již neexistují. Před budovami je 
vidět řadu kupolí, pravděpodobně panáků ze 
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snopů pokoseného obilí. Vlastní panský dvůr 
nevidíme, snad byl skryt za horizontem kopce. 
Otázkou je domek v  popředí. Pravděpodobně 
jde o dům Wankelova č. 105, méně pravděpo-
dobně o dům č. 107. Podle indikační skici bylo 
totiž č. 105 kolmo na cestu, č. 107 podél cesty. 
Z kresby lze usuzovat, že domek měl šindelo-
vou střechu, jen přechod nad přístavek (zá-
chod?) byl asi provizorně zakryt slaměnými 
došky.
Co se konstrukce jedovnického větrného mlý-
na týká, , šlo o mlýn klasický dřevěný. Tento 
typ byl nazýván mlýn sloupový, německý či 
beran. Obvykle měl 4 dřevěné lopaty (náš je-
dovnický podle kresby ale méně obvyklých 6 
lopat), hřídel vstupoval do  budovy na  co nej-
vyšším místě, tedy pod střechou, kde bylo i vel-
ké palečné kolo. Uspořádání bylo obdobné, 
jako u vodních mlýnů – palečné kolo roztáčelo 
převodem do rychla menší pastorek na svislém 
hřídeli. Ten ovšem nevedl nahoru, jako u vod-
ních mlýnů, ale dolů, kde bylo v 1. patře umís-
těno kamenné mlýnské složení (mlecí kame-
ny). Melivo se odebíralo v přízemí a vynášelo 

k opakovanému mletí. Do tohoto přízemí vedl 
z  terénu vstup po  schodech přes dřevěný pří-
střešek na zadní straně mlýna. Středem mlýna 
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procházel dřevěný sloup zakotvený do podlah 
přízemí a  1. patra, kolem něj se celá budova 
mlýna natáčela proti větru. 
Na  Moravě je dosud zachováno několik typů 
těchto beraních mlýnů, častěji je dnes ovšem 
k  vidění modernější mlýn zděný (holandský), 
u  kterého se natáčela proti větru jen střecha 
s větrným kolem.
Pro zajímavost – starší provedení sloupového 
mlýna zachytil na  své rytině r. 1650 Václav 
Hollar (obrázek na str. 31 dole).
Je zajímavé, že se v našem okolí v průběhu 19. 
století objevuje řada nových větrných mlýnů 
– Rudice, Ostrov, Kotvrdovice, Ruprechtov, 
Rozstání, Kulířov atd. Přitom do  té doby sta-
čily mlýny vodní. Vzrostla v té době tak výraz-
ně obdělávaná plocha polí či výnosy z nich, že 
vodní mlýny kapacitou nestačily? Byl provoz 
větrného mlýna oproti vodnímu o tolik laciněj-
ší, že se majitelům vyplatilo investovat do no-
vostavby větrného mlýna? Nebo šlo o důsledek 
svobody po postupném zrušení nevolnictví, ro-
boty a vrchnostenské správy, že se lidé nadšeně 
vrhli na podnikání v perspektivním oboru?
Za  zmínku snad stojí i  litinový kříž v  těsné 
blízkosti bytovky č. 529, který byl po mnoho let 
skryt očím v  lesním porostu. Možná nahradil 
svého snad dřevěného předchůdce zobrazené-
ho na mapě r. 1826, možná se vyskytl na blíz-
kém místě jen shodou náhod. Na čelní straně 
podstavce nese nápis: „Antonín Jelínek a  jeho 
manželka Emílie na  stálou památku zemřelé 
dceři Anně.“ Zezadu je jen datace L.P. 1888.
V jedovnické matrice zemřelých jsme v  letech 
1887 ani 1888 Annu Jelínkovou nenašli. Mohla 
zemřít už dříve či jinde. Jen v  Domácím pro-
tokolu jedovnické farnosti je k  tomu stručný 
zápis: „1888 posvěcen velebným panem kapla-
nem Josefem Kuchtou nový kříž povětrňáku, 

na  jehož postavení věnovala +Anna Jelínkova 
100 zlatých, z nichž její otec tento kříž na místě 
starého postaviti dal.“
Otázkou ovšem je, zda je dnes kříž ve své pů-
vodní poloze nebo zda sem byl přenesen na-
příklad při úpravě cest. Jelikož kolem něj lze 
pozorovat zaniklou cestu, mířící dále lesem 
do Záměstí, je možné, že jeho poloha je původ-
ní.
Větrný mlýn zmizel a s ním se z Jedovnic vy-
trácí dokonce i povědomí o něm. I někteří lidé 
žijící dnes v ulici Na Větřáku se domnívají, že 
název souvisí s polohou na návrší vystaveném 
větrům. Jako zajímavý a  záslužný počin lze 
proto hodnotit postavení dětských prolézaček 
ve tvaru větrného mlýna u bytovky Na Větřáku 
529.

Josef Plch

Duchovní sloupek

Ztráty a nálezy

Během svého působení v  Jemnici jsem dostal 
pozvánku na  oslavu kulatého výročí školy. 
Přečetl jsem ji, informace uložil do  paměti 

a  pozvánku zpět do  obálky; tu jsem pak od-
ložil mezi přečtenou poštu. Součástí oslav byl 
koncert Václava Neckáře, a  protože nekolido-
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val s žádnou z mých povinností, šel jsem i tam. 
Tak jako ostatní jsem si koupil vstupenku, ne-
napadlo mě čekat nějaké výhody. O  pár dní 
později jsem dělal pořádek na  psacím stole. 
Preventivně jsem před vyhozením prohlédl 
obsah všech obálek, abych nepozbyl něco dů-
ležitého. A ejhle – obálka s razítkem ZDŠ ob-
sahovala nejen zmíněnou pozvánku, ale také 
vstupenku na  Neckáře. Teď už nebyla k  niče-
mu. Smutně jsem ji vyhodil. Ten smutek nebyl 
proto, že jsem zaplatil jinou a mohl jsem tam jít 
zadarmo. Horší bylo, že to někdo mohl vnímat 
jako urážlivé pohrdání nebo jako moji nechuť 
sedět mezi učiteli (vstupenky byly na konkrétní 
místo v kině). Mám se omluvit? Také to moh-
lo být příčinou toho, že byl pokárán ten, kdo 
pozvánky se vstupenkami rozesílal. Nebo si jen 
sám pro sebe myslel, že v  tom množství obá-
lek do jedné vstupenku nevložil a mrzelo ho to. 
Mám ho vypátrat a sdělit mu, že chyba nebyla 
na jeho straně? Nebo si můj nákup vstupenky 
vysvětlili ztrátou té darované? Ale právě tak je 
možné, že si toho nikdo nevšiml. Poslední va-
riantě jsem přisoudil největší pravděpodobnost 
a dál jsem to neřešil.
K  narozeninám jsem dostal bonboniéru za-
balenou v ozdobném balicím papíru, což není 
úplně obvyklé. Rozlepil jsem ho na jedné stra-
ně, vytáhl bonboniéru jako dopis z obálky a pa-
pír umístil do krabice na  tříděný odpad urče-
ný do  modrého kontejneru. Vzápětí mě něco 
přimělo, abych se vrátil, vytáhl papír z krabice 
a prohlédl prostor před chvílí vyplněný bonbo-
niérou. A ejhle – byla tam ještě obálka s pěti-
stovkou a určením daru: „Příspěvek na dovo-
lenou“. Kdybych ji neobjevil, nedověděl bych se 
o ní a stejně by dárce netušil, že jsem ty peníze 

vyhodil. Nikdo by nebyl smutný ani uražený, 
ale takhle je to lepší, nejen kvůli těm penězům. 
Možná znáte vtip o tom, jak jeden Skot dostal 
pozvánku na  velkolepou slavnost se štědrým 
pohoštěním. Dole bylo napsáno „gratis“. Ne-
věděl, co to znamená, tak nikam nešel. O pár 
dní později ho našli mrtvého. Na stole vedle něj 
ležel slovník cizích slov otevřený u písmene G. 
Když obdarovaný neví, že byl obdarován, při-
šel o  jednu z radostí, kterých nemáme nadby-
tek a někdy je usilovně a přesto marně hledá-
me. Škoda každé z nich, i kdyby měla nulovou 
finanční hodnotu; ta přesto může být penězi 
nevyčíslitelná. Kolik takových „pokladů“ piet-
ně uchovávají maminky a  možná i  tatínkové? 
Obrázky od dětí nebo jejich rukodělné výtvory, 
dopisy, kamínky a podobné suvenýry z cest… 
Stejně uchovávají dávno dospělé děti věci, které 
je pojí s  rodiči. Nikdo by to nekoupil, ale my 
bychom to také nikomu neprodali.
Nemusí to být jenom tyto citové záležitosti. Stá-
vá se, že jsme smutní kvůli tomu, co nemáme, 
a  pro ten smutek nebo vztek nevidíme to, co 
máme. Jako bychom vyhazovali obálky se vstu-
penkami, penězi nebo pozvánkami na hostinu. 
Škoda, mohli bychom být spokojenější a víc se 
usmívat. 
Tak nějak je to i s Velikonocemi. Každý ví, co 
slavíme o Vánocích, ale z obálky s nápisem Ve-
likonoce mnozí vytáhnou jen Červené pondě-
lí. To, že se křesťané radují z  toho, že Bůh jde 
ve  své lásce k  člověku do  krajnosti kříže, aby 
nám skrze vzkříšení otevřel cestu k pokračová-
ní života za  hranicí smrti, zůstává nepovšim-
nuto.

Václav Trmač, farář

Velkomoravské dobrodružství

K 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Me-
toděje na Moravu vyhlásilo naše biskupství vě-
domostní soutěž s cílem povzbudit zájem dětí 
o základy naší vzdělanosti a právního uspořá-
dání státu. 
První kolo soutěže bylo „domácí“. Při vyplňo-
vání testu bylo povoleno využít pomoci rodičů 
nebo učitelů, opisování z knih i hledání na in-

ternetu; jedinou podmínkou bylo, že soutěžící 
vyplní test vlastnoručně. Opravené testy do-
staly děti zpátky, aby se mohly poučit z případ-
ných chyb. 
Druhé kolo se konalo 9. března na faře. Soutě-
žící vyplnili „na zahřátí“ krátký test. Potom už 
pokračovali v družstvech složených ze všech tří 
věkových kategorií. Místo Rostislavova posel-



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 03/04 2013

34

stva k císaři Michalovi posílali soutěžící co nej-
dál vlastnoručně složenou vlaštovku s prosbou 
o učitele. Přípravu Cyrila a Metoděje na cestu 
znázornilo balení potřebných věcí do  batohu 
v časovém limitu. Převáděli text napsaný v hla-
holici do latinky a potom také opačně. Obtíže 
na  cestě připomněla překážková dráha. Děti 
hledaly ostatky papeže Klimenta, přinesené 
k  nám svatými bratry. Představovala je kra-
bička od sirek ukrytá v místnosti. Metodějovo 
věznění v  temném sklepení představovalo pl-
nění úkolů se zavázanýma očima. Další udá-
losti připomnělo cyrilometodějské pexeso. Pa-

měť se hodila i při učení části Proglasu – úvodu 
k staroslověnskému překladu Bible – a jeho ná-
sledné recitaci. Na závěr si přišli na své znalci 
historické architektury související s  tématem 
hry. 
Z 33 soutěžících postoupilo 12 do závěrečného 
děkanátního (okresního) kola. Co je tam čeká, 
to neví ani pan děkan. Přejeme jim, aby byli 
úspěšní stejně, jako jejich předchůdci při po-
dobné soutěži před 5 lety, kdy zástupci jedov-
nické farnosti získali mezi účastníky z  celého 
okresu 5 z devíti „medailových“ míst.

Václav Trmač, farář

Napsali jste nám

Skromný a odvážný svobodník (SOS)

Je pátek 8. března krátce po poledni. Schází-
me se před Krajským vojenským velitelstvím 
v Brně s  jeho velitelem plk. Luďkem Lacinou 
a  spolu s  terénním pracovníkem Českoslo-
venské obce legionářské dr.  Janem Kuxem 
vyjíždíme k  cíli. Je jím vesnička Habrůvka 
nedaleko od  Brna, uprostřed malebných lesů 
pokrývajících Moravský kras. Stala se cílem 
naší cesty - jedeme blahopřát Ing. Stanislavu 
Doležalovi k neuvěřitelným 93. narozeninám. 
Popravdě jsem čekal vetchého a  nemocného 
kmeta. Místo toho nás vítal čilý prošedivělý 
pán, očividně v dobré kondici i náladě. Jak by 
ne – měl narozeniny. A právě byl inaugurován 
jím volený prezident a navíc ho potěšila i naše 
návštěva. Po nezbytném představení (jubilant 
se zná pouze s  J. Kuxem, který jej podobně 
jako dalších více než pět desítek „svých“ vete-
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ránů pravidelně navštěvuje) následují gratula-
ce i nezbytné dárky. 
Sedáme ke stolu a začínáme hovor s oslaven-
cem. Pan inženýr je šprýmař a  pravý party-
zán, dostat z  něj konkrétnější válečné děje si 
tak musím zasloužit. Nicméně, pomalu se vra-
címe do válečných let. Pan Doležal strávil celý 
aktivní život v lesích, od r. 1935 pracoval jako 
lesní praktikant, v letech 1936 až 1940 studo-
val Vyšší lesnickou školu v Hranicích na Mo-
ravě. Při ohrožení republiky na podzim 1938 
- byť zatím nevoják - dobrovolně působil jako 
příslušník Stráže obrany státu (SOS), měl k ní 
zelenou lesnickou uniformou velmi blízko. 
Zbystřuji pozornost – toto je pro mne novin-
ka, ač jsem o činnosti této součásti čs. bran-
né moci v pohraničí přečetl nejednu knížku. 
V SOS sloužili četníci, policisté, financi a vo-
jenské posily a zde navíc mladíci, kteří dosud 
neprošli vojenskou službou! 
Při demobilizaci si ve zmatku, který vládl, po-
nechal vyfasovanou pistoli a střelivo. Po ústu-
pu z hranice dostudoval a nastoupil jako lesní 
dělník a posléze manipulant na pile ve Starých 
Hamrech. A protože mu hrozilo totální nasa-

zení v říši, vrátil se k matce – vdově do Řícma-
nic u Brna, aby se mu vyhnul. Zde pracoval až 
do ledna 1946 jako manipulant na pile. A pily? 
Tehdy byly tyto závody velmi důležité pro vá-
lečnou výrobu. Zde se zapojil do odbojové čin-
nosti Obrany národa. 
Zpočátku rozšiřoval ilegální tiskoviny, půso-
bil jako spojka a prováděl zpravodajskou čin-
nost. Později je celá skupina zařazena do Tře-
tí čs. úderné roty Skalička. V  průběhu války 
svou odbojovou činnost rozšířil o  budování 
lesních úkrytů a bunkrů, ukrývání našich ile-
gálních pracovníků či uprchlých sovětských 
zajatců a poté následných partyzánů. Opatřo-
val potravinové lístky a sám touto nebezpeč-
nou prací prošel ilegálním vojenským výcvi-
kem. Později byl převeden do partyzánského 
oddílu zvláštního určení Zarevo a pokračoval 
zejména ve  zpravodajské činnosti. Začátkem 
roku 1945, kdy vedle blížícího se jara bylo cítit 
vytouženou svobodu, se podílel i  na  organi-
zaci útěku skupin sovětských zajatců z tábora 
v Kanicích. Byli zde nasazeni na protifronto-
vých opevňovacích pracích. Nezalekl se ani 
velké zatýkací akce 6. března 1945, kdy byl ge-

Na snímku zprava - v uniformě plk. L. Lacina, J. Kux, S. Doležal a dcera oslavence (Foto T. Dávid)



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 03/04 2013

36

stapem zatčen hajný Josef Šotola. Při krutých 
výsleších na  gestapu však nepromluvil. Tím 
zachránil životy svých spolubojovníků. 
Viděl jsem dokumenty, které popisují řadu 
akcí, jichž se Stanislav Doležal zúčastnil. Ale 
on se skromností jemu vlastní o  nich již ne-
chtěl hovořit, i  když mu paměť nepochybně 
ještě dobře slouží. Po  osvobození se zbraní 
v ruce procházel jeho oblíbené lesy a čistil je 
od  skrývajících se vojáků wehrmachtu i  vla-
sovců. Měl štěstí, nebyl zraněn, vyhnula se mu 
zrada i lágr, čestně přežil a byl na straně vítě-
zů. Pak absolvoval kratičkou vojenskou služ-
bu, a v hodnosti svobodníka ji ukončil. A záhy 
od  října 1945 nastoupil ke  studiu na  Vysoké 
škole lesnické v Brně. A opět, až do odchodu 

do  důchodu v  roce 1983 pobyl v  milovaných 
lesích v  Moravském krasu. Ale to už je jiná 
kapitola. 
Vlastenec, hrdina, který i  přes své tehdejší 
mládí věděl, kde je jeho místo. Odbojář, vá-
lečný veterán. Po  několikahodinové debatě 
se loučíme, ač bychom rádi zůstali déle. No 
nic, přijedeme jindy, doufám, protože jsme 
nemohli zvládnout všechny válečné příběhy, 
v nichž šlo o život. My tři důstojníci v duchu 
stojíme v  pozoru a  vzdáváme hold 93letému 
svobodníkovi, válečnému veteránovi!

Tibor Dávid, Jan Kux

(Pro ty, kdo nevědí - Ing. Stanislav 
Doležal je jedovnickým občanem.)

Nově otevřená ekoškolka Dobroděj v srdci Moravského krasu

Hledáte alternativu běžné mateřské školy?
Chcete svému dítěti dopřát pestré a inspirativní 
prostředí?

Zajímá vás vyvážený program zaměřený na ce-
lostní rozvoj vašeho dítěte?
Možná, že hledáte právě ekoškolku Dobroděj. 
Název Dobroděj vychází z předpokladu, že dob-
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ro je zásadní zkušenost, kterou by měl každý 
(v předškolním věku zvlášť) prožívat. 

Mezi městskými částmi Líšeň, Vinohrady 
a obcí Ochoz u Brna se v Údolí Říčky nachází 
ekoškolka Dobroděj, která je určena pro děti 
od  2,5 roku do  7 let. Od  půlky března začíná 
její provoz. Otevřena je od  pondělí do  pátku, 
kdy nabízí pestrý program v  čase od  6.30 h 
do 17.30 h.
Ekoškolka Dobroděj je inspirovaná konceptem 
lesních mateřských škol; ty jsou poměrně rozší-
řené v Německu, Rakousku a skandinávských 
zemích jako zaběhnutá alternativa kamenných 
školek, ale dobře fungují už i u nás. V lesních 
mateřských školách, a  v  Dobrodějovi taktéž, 
tráví děti většinu času venku - v čisté přírodě 
Moravského krasu, na čerstvém vzduchu. Eko-
školka Dobroděj má navíc své teplé zázemí, a to 
na skautské základně Kaprálova mlýna, kde je 
zároveň jídelna.
Koncept ekoškolky vychází z poznatků o pozi-
tivních účincích kontaktu s přírodou na zdra-
ví dětí, jejich dovednosti i  znalosti. Nedílnou 
součástí tohoto zařízení je začlenění envi-

ronmentálního aspektu do  pedagogiky i  sa-
motného chodu školky. Pedagogické principy 
ekoškolky Dobroděj vycházejí z přístupů wal-
dorfské a  Montessori pedagogiky a  přístupu 
„Respektovat a být respektován“; celkově tedy 
dbají na  celostní rozvoj dětí. Samozřejmostí 
je individuální přístup a průběžná spolupráce 
s rodiči.
Ekoškolka Dobroděj je zároveň plnohodnot-
nou alternativou běžných MŠ, proto věnuje 
velkou pozornost klíčovým kompetencím, jak 
je formuluje Rámcový vzdělávací program pro 
předškolní vzdělávání. Klíčové kompetence 
jsou „výstupy“ výchovy a vzdělávání předškol-
ních dětí, mezi něž například patří kompetence 
k  učení, k  řešení problémů či komunikativní 
kompetence.
Chcete poznat blíže atmosféru a  naši práci 
s  dětmi v  Dobrodějovi? Nabízíme vám mož-
nost prožít se svým dítětem jedno dopoledne 
společně s  námi. V  případě zájmu nás kon-
taktujte na  e-mail info@lmsdobrodej.cz, nebo 
na telefon +420 776 682 735.

Alžběta Živá, lektorka přírodovědného 
kroužku v ekoškolce Dobroděj

Pozvánky
Přijměte pozvání do Kulturního domu  

v Jedovnicích na akci uspořádanou ve spolu-
práci s ČČK Blansko při příležitosti

Světového dne zdraví 

 
neděle 7. dubna 2013 od 14 hodin. 

Připravili jsme pro Vás bohatý program:

14.00-15.15 h 
přednáška členů Humanitární jednotky ČČK 
na téma Život zachraňující úkony (resuscitace, 
první pomoc např. při krvácení, infarktu, dia-
betickém záchvatu…)

15.30-17 h
a)  sál KD: Humanitární jednotka ČČK - prak-

tické ukázky, modelové situace. Zájemci si 
prakticky vyzkouší předlékařskou první 
pomoc na figurantech nebo figurínách pro 
základní oživovací techniky

b)  KD - měření krevního tlaku a  určení 
množství tuku (ve spolupráci s VZP)

c)  kinosál KD – beseda s Mgr. Věrou Szlávi-
kovou na téma Zdravá výživa

d)  nordic walking s  lektorem – lekce pro zá-
jemce (hole je vhodné si vzít s sebou, příp. 
možnost několik kusů půjčit) kolem rybní-
ka Olšovec

Srdečně zve
Komise sociálně – zdravotní 

MaRC Dymáček o.s.
ČČK Jedovnice
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Děti a paní učitelky z divadelního kroužku 
mateřské školy vás srdečně zvou na divadelní 

představení 
KOUZELNÁ PÍŠŤALKA, 

které se uskuteční 8. dubna v učebně ZUŠ 
v 15.30 hod.

Uvidíte	pohádku	z	rybníka,	ve	které	nebude	
chybět hastrman	ani	bludičky.	Přijďte	podpořit	

naše	malé	herce.

Pozvánka na absolventské koncerty ZUŠ 
Studium v základní umělecké škole je roz-

děleno do dvou cyklů (stupňů). 
V posledním ročníku daného stupně vystoupí 
žák na absolventském koncertě, který je záro-
veň jeho závěrečnou zkouškou. Tyto koncerty, 
na  které přijdou čerstvému absolventovi po-
blahopřát i jeho blízcí a známí, mají vždy slav-

nostní ráz. Zároveň jsou také otevřeny široké 
veřejnosti. 
V letošním školním roce budeme mít v Jedov-
nicích možnost absolventy ZUŠ vidět a  slyšet 
celkem na pěti koncertech v termínech:
10. dubna, 17. dubna, 24. dubna a  6. květ-
na v  komorním sále ZUŠ (budova MŠ) a  24. 
května v sále kulturního domu, kde společně 
s  absolventy vystoupí i  Taneční orchestr ZUŠ 
Jedovnice. Začínáme vždy v 16.30 hod.
Srdečně	Vás	zveme!	

Reklamy – inzerce
Koupím RD nebo chalupu v  Jedovnicích 
a blízkém okolí. Tel. 604 522 898



Havlíčkovo náměstí 44
Dům s modrou fasádou v čele náměstí s nápisem 

„Voda, topení, plyn“

Nabízíme:
- Spojovací materiál
- Elektroinstalační materiál
- Vodoinstalační materiál
- Nářadí
- Zahrada + hobby
- a mnoho dalšího…

Zajišťujeme vodoinstalační  
a topenářské montáže

Kontakty:
Tel: 608 620 550 

Email: kovomat.jedovnice@centrum.cz 
www. kovomat-jedovnice.cz

KOVOMAT Jedovnice



NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN 
A STAVEBNÍHO MATERIÁLU

NEJŠIRŠÍ  VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ  CENY !
BRNO

Při nákupu nad 400,- Kč 
získáte s tímto 
kupónem 
25 kg cementu 
jako dárek 

ZDARMA!
platnost kupónu do 30. 4. 2013

STAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINYSSTAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINYSTAVEBNINY

Vždy dostatečné množství pro Vás skladem

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • www.bauhaus.cz
Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100
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