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Na obálce: rybníček Floriánek 
Pro titulní obrázek, jehož autorkou je tradičně Mgr. Jit-
ka Vávrová, jsem tentokrát zvolil téma,  o němž jsem se 
(při nedostatku času na psaní) domníval, že výsledkem 
bude stručný, rychle vzniklý text. Jako obvykle jsem se 
mýlil, protože v průběhu sbírání informací se objevo-
valy nové a nové zajímavosti, jak už sám název dnešní-
ho článku v rubrice Historie napovídá.
Nejdříve tedy popis titulní kresby: vznikla podle fo-
tografi e, jež zachycuje rybníček Floriánek v  období 
povodně z  léta roku 1927, která vytrhla jeho stavidla. 
Je vidět nepoškozená hráz, vlastní konstrukce stavidel 
a  přelivu je odnesena proudem vody několik desítek 
metrů a nachází se v popředí obrázku. Je vidět, že jedno 
stavidlo bylo maximálně vytažené, další dvě pole jsou 
ovšem spuštěná – pokud tomu tak bylo i v okamžiku 
havárie, dalo by se dedukovat, že na stoupající vodu re-
agoval majitel Floriánku vytažením jednoho stavidla, 
což se ukázalo jako nedostatečné – na vytažení dalších 
dvou polí už patrně nebyl čas nebo odvaha či došlo k je-
jich zablokování. 
Na  obrázku je dále vidět údolí Jedovnického potoka 
zaplavené do šířky rozlitou vodu, napravo pak silnice 

na Brno lemovaná patníky, pěšinka od hráze Floriánku 
nad levým břehem potoka – a zaujmou i výrazně odles-
něné svahy (v porovnání s dneškem).   
Bývalý kronikář Alois Roudný ve  svém strojopise 
z r. 1978 o povodni píše na str. 72: „Další povodeň již 
naši starší občané pamatují. V létě roku 1927 přišlo také 
několik bouří, že stav vody ve  všech rybnících značně 
stoupal. Prvně opět povolil splav na Budkovaně (předtím 
r. 1885) a tím se velmi zvýšil stav vody v Olšovci. Voda 
odtékala z rybníka na všech stranách, hlavně přes hráz 
u pily, a hráz začala podemílat. Je zapsáno, že bylo štěs-
tím, že na hrázi bylo množství klád, které byly rozhoze-
ny po hrázi, a síla vody se valila přes ně, ale nemohla již 
škodit hrázi. Množství vody nevydržela hráz Dymáku, 
která se protrhla, a velkým otvorem se valila voda přes 
mlýn do Floriánku, kde vytrhla stavidla. Dále dravému 
živlu nestálo nic v cestě. Voda na dolní pile odnášela na-
řezaná prkna, kterými se zatarasil odtok v Propadání. 
Na pomoc muselo být povoláno vojsko, protože značná 
část údolí byla pod vodou.“
Více na straně 24. 

Josef Plch
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Informace z rady a zastupitelstvaInformace z rady a zastupitelstva

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 68 ze dne 27. 1. 2014

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
• • Smlouvu o nájmu pozemku mezi městysem 

Jedovnice a J. Kocmanem, Ing. M. Musilem, 
Mgr.  L. Musilovou, JUDr.  M. Musilovou, 
všichni bytem Jedovnice, o nájmu části po-
zemku p. č. 2456/22, dle předloženého návr-
hu

• • zrušení přípojky kabelové televize, žadatel 
O. Dostál, Jedovnice

• • Smlouvu o nájmu pozemku mezi městysem 
Jedovnice a L. Křetínským, Podomí, o nájmu 
části pozemku p.  č. 1747/1 a  pozemku p.  č. 
1946, dle předloženého návrhu

• • kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služ-
by hřbitovní spojené s  nájmem hrobového 
místa pro rok 2014 – hřbitov Jedovnice, dle 
předloženého návrhu

• • Vnitřní směrnici č. 1/2014 - Směrnici 
k opravným položkám dle předloženého ná-
vrhu

• • přidělení bytu 1+1 ve 3. NP v DPS J. Zouha-
rovi, Brno

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

dovnicích, který byl 50.286 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

• • zápis z jednání komise pro občanské záleži-
tosti ze dne 8. 1. 2014

• • zápis z jednání komise sociálně zdravotní ze 
dne 27. 1. 2014

Rada městyse vyslovuje
• • poděkování všem koledníkům za provedení 

Tříkrálové sbírky a  občanům za  jejich pří-
spěvky pro potřebné

Rada městyse souhlasí
• • se stavbou zahradního skladu nářadí, žadatel 

A. Šebela, Jedovnice, dle předloženého návr-
hu

• • s rekonstrukcí vjezdové brány, žadatel Z. Še-
bela, Jedovnice, dle předloženého návrhu

• • se stavebními úpravami chaty č. e. 143, ža-
datel E. Jaškowská, Brno, dle předloženého 
návrhu

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 69 ze dne 10. 2. 2014

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
• • Smlouvu o  nájmu pozemku mezi městy-

sem Jedovnice a  J. Růžičkou, Brno-Slatina, 
na pronájem pozemku p.  č. 1820 a  část po-
zemku p. č. 1747/1, dle předloženého návrhu

• • Smlouvu o nájmu pozemku mezi městysem 
Jedovnice a  J. a  K. Výborovými, Blansko, 
na pronájem pozemku p.  č. 1842 a část po-
zemku p. č. 1747/1, dle předloženého návrhu

• • protokoly o  vyřazení DDHM za  rok 2014, 
předkladatel Základní škola Jedovnice, dle 
předložených návrhů

• • přidělení bytu 1+1 ve 3. NP v DPS J. Ševčíko-
vé, Jedovnice

• • bezplatný pronájem kinosálu a  osvobození 
od poplatku ze vstupného na koncert 29. 3. 
2014, žadatel kapely Olšověnka a Bivojanka

Rada městyse bere na vědomí
• • informaci Krajské správy Českého statistic-

kého úřadu Brno o  připravovaném šetření 
ve vybraných domácnostech na téma Životní 
podmínky 2014 v období 22. 2. 2014 – 11. 5. 
2014

• • zápis z jednání komise sociálně zdravotní ze 
dne 7. 2. 2014

• • konání koncertu Olšověnky a Bivojanky 29. 3. 
2014
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Rada městyse souhlasí
• • s objízdnou trasou při opravě mostu při akci 

III/3783 Holštejn v Moravském krasu v ob-
dobí 20. 3. 2014 – 21. 9. 2014 dle předloženého 
návrhu

• • se stavbou technické a dopravní infrastruk-
tury v lokalitě Zahradní za předpokladu do-

řešení odvodu dešťových vod, který je řešen 
částečně

• • se zařazením svého správního území do úze-
mí působnosti MAS Moravský kras v období 
2014–2020 a  s přípravou komunitně vedené 
Integrované strategie území MAS Moravský 
kras pro období 2014–2020 na svém území

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 70 ze dne 3. 3. 2014

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
• • Vnitřní směrnici č. 2 - Podpisový řád dle 

předloženého návrhu

Rada městyse bere na vědomí
• • informaci z  jednání ve  věci vaření dietní 

stravy ve školách dle platné legislativy

• • termíny konání akcí a  závodů Jachetního 
klubu Olšovec Adamov v roce 2014

Rada městyse souhlasí
• • se stavbou kabelových rozvodů, žadatel 

ELING CZ, s. r. o. Brno, dle předloženého 
návrhu a  ruší usnesení 59/10 ze dne 15. 8. 
2013 v téže věci

Usnesení č. 29 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 30. 1. 2014

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje zapisovatelku Marii Gabrielovou, 

tajemnici ÚM
2. schvaluje ověřovatele zápisu Leoše Blažka 

a Radka Lebiše
3. schvaluje program zasedání dle předložené-

ho a doplněného návrhu
4. schvaluje Smlouvu o  vzájemné spolupráci 

mezi KOMETA GROUP, a. s., Brno, a měs-
tysem Jedovnice dle předloženého návrhu, 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5. schvaluje podání žádosti o  dotaci z  dotač-
ního programu Program rozvoje venkova 

na projekt Posílení rekreačních funkcí obec-
ních lesů

6. schvaluje přijetí dotace na poskytování so-
ciálních služeb z MPSV Praha poskytované 
prostřednictvím JMK ve výši 320.000 Kč

7. schvaluje odměňování členů Zastupitel-
stva městyse Jedovnice dle Nařízení vlády 
č. 459/2013 Sb., O odměnách za výkon funk-
ce členům zastupitelstev, s účinností od 1. 2. 
2014, dle předloženého návrhu

8. souhlasí s  prominutím pohledávky ve  výši 
100.445 Kč za  L. Rylichovou, Jedovnice, 
a rovněž promíjí částku 5.850 Kč za náklady 
soudního řízení

Usnesení č. 30 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 3. 3. 2014 

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice:
1. schvaluje zapisovatelku Marii Gabrielovou, 

tajemnici ÚM
2. schvaluje ověřovatele zápisu Danielu Starou 

a Josefa Plcha
3. schvaluje program zasedání dle předložené-

ho návrhu

4. schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o účasti 
městyse Jedovnice na fi nancování díla „Je-
dovnice, ulice Legionářská – obnova kana-
lizace, zapravení povrchů po  výstavbě ka-
nalizace“, mezi městysem Jedovnice a SVAK 
Boskovice dle předloženého návrhu a pově-
řuje starostu podpisem dodatku č. 1
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5. schvaluje smlouvu o  dílo mezi městysem 
Jedovnice a  Tomovy parky, s. r. o., Turnov 
na zhotovení zakázky s názvem „MŠ Jedov-

nice – zahrada v přírodním stylu“, dle před-
loženého návrhu a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

Další důležité informace pro občanyDalší důležité informace pro občany

Sbírka pro Diakonii Broumov

Místní skupina Českého červeného kříže uspo-
řádá humanitární sbírku pro Diakonii Brou-
mov.
Kdy: v neděli 6. dubna 2014 od 14 do 17 hodin 
(pozor, změna času).
Kde: sál Chaloupky
Co se bude sbírat? Jako vždycky: letní a zimní 
oblečení pánské, dámské, dětské, lůžkoviny, 
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, 

peří, péřové a  vatované přikrývky, polštáře, 
deky, nádobí, nepoškozené hračky, nepoško-
zená obuv, nově funkční vysavače, žehličky, 
topinkovače, kulmy, holicí strojky, váhy, mi-
xery, kávovary, vrtačky, mikrovlnky, počítače, 
hodinky. 
Protože sbírku pořádáme pravidelně, jistě víte, 
že věci musí být zabalené v igelitových pytlích 
nebo v krabicích.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 23. a 24. 5. 2014

ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE
Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, 

Česká republika
Na základě § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., 
o volbách do Evropského parlamentu a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů a  vyhlášky č.  409/2003  Sb., k  provedení 
zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropské-
ho parlamentu a  o  změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se 

na území České republiky uskuteční:
v pátek 23. května 2014 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin
v sobotu 24. května 2014 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb:
 okrsek č. 1 - Městečko - obřadní síň v pří-

zemí budovy Úřadu městyse Jedovnice, 
Havlíčkovo náměstí 71, pro voliče bydlící 
v  ulicích: Havlíčkovo náměstí, Jiráskova, 
Vyškovská, Habeš, Podhájí, Nad Rybníkem, 
Na Větřáku, Barachov, Záměstí, Olšovecká, 
Legionářská, Kostelní, Za Kostelem, U Hru-
bé lípy, Sadová, Riviéra

 okrsek č. 2 - Chaloupky - zasedací místnost 
č. 3 v přízemí budovy Úřadu městyse Jedov-

nice, Havlíčkovo nám 71, pro voliče bydlící 
v ulicích: Na Kopci, Tyršova, Kopeček, Pa-
lackého, Brněnská, Salajna, K  Propadání, 
Absolonova, Hybešova, Wanklova, Zahrad-
ní, U Dymáku, Kniesova, Pod Horkou

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost, státní občanství 
České republiky a údaje o oprávněnosti hla-
sovat v uvedeném okrsku. Všechny doklady, 
jimiž se prokazuje totožnost nebo státní ob-
čanství, musí být platné.

4. Každému voliči budou doručeny nejpozději 
jeden den přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasova-
cí lístky ve volební místnosti.

5. Každý volič se musí před hlasování odebrat 
do prostoru, určeného pro úpravu hlasova-
cího lístku, jinak mu okrsková volební ko-
mise neumožní hlasování.

6. Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost. V tomto případě okrsková voleb-
ní komise vyšle k voliči dva své členy s pře-
nosnou volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky.
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Kontejnery na tříděný plast neslouží k ukládání plastových obalů od ropných látek! 

Fotografi e zaslaná svozovou fi rmou:  Láhev 
je sice od kofoly, ale nějaký dobrák ji vyhodil 

plnou vyjetého motorového oleje. Stává se 
dost často, že naše kontejnery obsahují obaly 

od ropných látek - plastové lahve od olejů, 
kanystry atd. 

Ve středu 12. února byl v některém z našich kon-
tejnerů tento odpad uložen a kontaminoval celý 
objem svozu. Celý náklad plastů byl znehodno-
cen a z tohoto důvodu jej nebude možno použít 
k recyklaci a bude muset být spálen ve spalovně 
Brno.
Městys Jedovnice tedy přišel o  příspěvek 
za svoz tohoto tříděného plastu, svozová fi rma 
byla nucena celý nákladový prostor vozu nechat 
odbornou fi rmou vyčistit, aby vůz mohl dále 
svážet tříděný plast. A  především došlo k  zby-
tečnému zatížení životního prostředí.
Žádáme tedy občany, aby se řídili pokyny 
uvedenými na kontejnerech určených k uložení 
separovaného odpadu a ukládali do nich pouze 
odpad, pro který jsou určeny!

Tomáš Kratochvil, referent

Změna svozu zeleného odpadu

Letos dochází k zásadní změně ve svozu tzv. ze-
leného odpadu. Tuto službu již nebudou zajiš-
ťovat pracovníci Městyse Jedovnice. Svoz zele-
ných pytlů od jednotlivých domů končí! Nově 
bude na základě smluvního vztahu s Městysem 
Jedovnice tuto službu poskytovat  fi rma AVE 
odpadové hospodářství, s. r. o.
Režim svozu bude následující: Na vybraných 
místech budou 1x za 2 týdny v době od Po 10.00 
do  Út 12.00 přistaveny kontejnery o  objemu 
7-9 m3. Do  nich budou moci občané ukládat 
odpad ze svých zahrádek (trávu, zbytky rostlin, 

zbytky ovoce a zeleniny). Hned v úterý budou 
kontejnery odvezeny. 
Je třeba si uvědomit, že tato služba je vstřícným 
krokem městyse směrem k občanům a pro dob-
rou vzájemnou spolupráci je nutno dodržovat 
stanovená pravidla a  do  kontejnerů ukládat 
pouze to, na co jsou určeny.
Poprvé budou kontejnery přistaveny v pondě-
lí 28. dubna 2014. Místa, kde budou umístěny, 
budou v  dostatečném předstihu upřesněna 
a  zveřejněna. Sledujte úřední desku, obecní 
web či KTV.

Tomáš Kratochvil, referent

Z policejních záznamůZ policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice  za období od 16. 1. 2014 do 19. 3. 2014

Obecní policie mimo jiné řešila v uplynulém 
období následující události:
• • 7x předvolání pro nepřítomného pachatele 

přestupku v  silničním provozu. Přestupky 
následně vyřešeny uložením blokových po-
kut.

• • 1x asistence při dopravní nehodě a zajištění 
místa nehody do  příjezdu dopravní policie 
na silniční komunikaci ve směru na Blansko.

• • 1x přijato oznámení - přestupek v  dopravě 
– parkování na vyhrazeném parkovišti. Pře-
stupek vyřešen uložením blokové pokuty.
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• • 2x přijato oznámení o  vloupání do  cha-
ty v  k. ú. Jedovnice. Po  ověření oznámení 
a  prvotním šetření na  místě byla vloupání 
potvrzena. Případy byly na  místě předány 
hlídce Obv. odd. Blansko k dalšímu opatření. 
Ve věci vyhotoven úřední záznam.

• • 2x přestupek proti občanskému soužití. Pře-
stupek vyřešen domluvou.

• • 1x žádost PČR o  prověření rekreační chaty 
z  důvodu spuštěného alarmu zabezpečení. 
Fyzickou prohlídkou chaty nebylo zjištěno 
narušení či poškození. Ve  věci vyhotoven 
úřední záznam.

• • 1x nález cestovního dokladu na  Havlíčkově 
náměstí. Cestovní doklad byl zaslán na Od-
bor správní příslušného městského úřadu.

• • 3x vystaveno povolení ke stání, 1x vystaveno 
povolení k vjezdu do chatové oblasti.

• • 1x nález registrační značky na ulici Olšovec-
ká. Po zjištění majitele RZ byla tato předána.

• • 1x nález OP u tenisových kurtů. Nalezený OP 
byl následně zaslán na příslušný městský úřad.

• • 1x přijato oznámení k odstavenému náklad-
nímu motorovému vozidlu na ul. Olšovecká. 
Provedeným šetřením na místě nebylo zjiště-
no, že by byl spáchán TČ či PŘ.

• • 1x nález peněženky s OP a fi nanční hotovos-
tí. Nalezená peněženka byla následně předá-
na majiteli. Ve věci sepsán úřední záznam.

• • 1x nález jízdního kola na ulici Podhájí. Kolo 
bylo zajištěno a  uloženo na  úřadě městyse 
k vyzvednutí. Ve věci sepsán úřední záznam.

• • 1x nález náušnice ze žlutého kovu na  ulici 
Záměstí. Nález uložen na  služebně OPMJ. 
Ve věci sepsán úřední záznam.

• • 3x případ rušení nočního klidu na Havlíčko-
vě náměstí. Přestupky proti veřejnému po-
řádku vyřešeny na místě domluvou.

• • 2x přijato oznámení od  pracovníků fi rmy 
vyvážejících komunální odpad, že na  ulici 
Hybešova jsou zaparkována vozidla tak, že 
brání vyvezení komunálního odpadu. Stráž-
níci na místě vyhledali majitele vozidel a věc 
na místě vyřešili domluvou.

• • 3x řešení neukázněných cyklistů při jízdě 
na chodníku.

• • 1x případ nedovoleného pálení rostlinného 
odpadu. Porušení OZV. 

• • 5x odchyt volně pobíhajících psů. Přestupky 
- porušení OZV - vyřešeny domluvou.

• • 1x porušení dopravní značky „Zákaz vjez-
du motorových vozidel“ v  chatové oblasti 
Jedovnice. Věc šetří OPMJ jako přestupek 
v dopravě.

• • 1x oznámení dopravního přestupku na MěÚ 
Blansko, oddělení dopravně-správních 
agend. Přestupce, který se dopustil přestup-
ku, s  vyřízením přestupku na  místě nesou-
hlasil, a proto byl případ oznámen.

• • 1x přijato oznámení o  odtržení střechy 
a  o  následném poškození plotu na  ul. 
Na Větřáku. Šetřením na místě bylo zjištěno 
odtržení střechy z hospodářské budovy měs-
tyse vlivem silného poryvu větru. Odtržená 
střecha dopadla na  sousední plot, čímž do-
šlo k  jeho poškození. Na místě pořízena fo-
todokumentace a vyrozuměn starosta obce. 
Ve věci sepsán úřední záznam.

• • 1x spadlý strom na chatu. Vlivem silného po-
ryvu větru došlo k  pádu vzrostlého stromu 
na chatu. Strážníci vyrozuměli majitele chaty 
a přivolali na místo jedovnické hasiče, kteří 
spadlý strom rozřezali a odklidili. Strážníci 
během celé akce zabezpečovali místo zásahu 
proti vstupu nepovolaných osob.

• • 2x provedeno doručení písemnosti do vlast-
ních rukou.

• • 8x zjištěno porušení OZV č. 1/2010 - zne-
čistění veřejných prostranství výkaly cho-
vaných zvířat – psů, a dále psi bez vodítek, 
tzv. na volno. Přestupky vyřešeny domluvou 
a úklidem. Při opakování budou řešeny po-
kutou. Prosím, nebuďte ke svému okolí lho-
stejní. S Vaší pomocí dokážeme lépe zajistit 
čistotu našich trávníků. 

• • 4x kontrola celé chatové oblasti a  pátrání 
po možném pachateli. 

• • Každodenní prevence a osvěta na poli obec-
né kriminality.

• • Zajištění dopravní obslužnosti na ulici Abso-
lonova při opravě vodovodního řádu. 

• • 4x součinnost s PČR při šetření trestné čin-
nosti spáchané v k. ú. Jedovnic. 

• • Výzva pro řidiče, parkující svá vozidla 
na ulicích Na Kopci a Hybešova v Chaloup-
kách - žádáme o  dodržování průjezdnosti 
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výše uvedených ulic v době svozu komunál-
ního odpadu. Na ulici Na Kopci – KAŽDÝ 
ČTVRTEK, na  ulici Hybešova v  Chaloup-
kách - KAŽDÝ LICHÝ ČTVRTEK. V  po-
slední době dochází k  znemožnění odvozu 
komunálního odpadu z  důvodu parkování 
vozidel, které má za následek neprůjezdnost 
pro sběrný vůz.

• • Upozornění pro seniory a  ostatní občany. 
S nástupem jarního teplého počasí vyrážejí 
do  terénu podvodníci a  zloději, pro které 
jsou zejména senioři snadnou kořistí. Proto 

strážníci znovu apelují na  všechny seniory, 
aby nedůvěřovali cizím lidem, nikoho ne-
pouštěli do domu či bytu. Podomní prodej je 
v naší obci zakázán OZV. Podomní nabídky 
různých služeb odmítejte, neboť v naprosté 
většině jde o  podvod. V  takovém případě 
nás kontaktujte na tel. čísle 723 204 979.

• • V uplynulém období strážníci šetřili celkem 
62 přestupků spáchaných na k. ú. Jedovnic.

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Z policejního zápisníku

Psa někdo zastřelil
Neobvyklý případ šetří v současné době policie 
na  Blanensku. V  Jedovnicích totiž dosud ne-
známý pachatel zastřelil v  polovině února psa. 
Kříženec, jehož majitel odjel do zahraničí a sta-
ral se o  něj jeho příbuzný, zahynul dle zjištění 
veterinářů na prostřelení plic. Když majitel tuto 

informaci po  svém návratu zjistil, vše oznámil 
na  policii. Ta případ prověřuje pro podezření 
ze spáchání přestupku proti majetku. Majiteli 
vznikla úmrtím psa škoda, která byla vyčíslena 
na téměř 3 tisíce korun.

 por. Mgr. Iva Šebková, tisková 
mluvčí Policie ČR

Společenská kronikaSpolečenská kronika

Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví 
narozeniny v měsíci březnu a dubnu 2014.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
do dalších let života.

Březen
4. 3. Olga Kakáčová, Jiráskova 336

83 roků
5. 3. Marie Skácelová, Zahradní 699

83 roků
5. 3. Marie Šlesingerová, Jiráskova 29

92 roků
7. 3. Robert Janíček, Jiráskova 187

85 roků
8. 3. Marie Hemzalová, Absolonova 418

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

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

87 roků
12. 3. Marie Lošťáková, Zahradní 699

92 roků

15. 3. Olga Kocmanová, Barachov 298
84 roků

19. 3. Josef Zlatkovský, Zahradní 699
82 roků

22. 3. Libuše Novotná, Podhájí 162
86 roků

23. 3. Jana Štelmachová, Záměstí 101
85 roků

Duben
2. 4. Rudolf Nejezchleb, Habeš 599 

92 roků
5. 4. Květoslava Formánková, Jiráskova 465

 89 roků
10. 4. Marie Kaderková, Zahradní 699

 84 roků
14. 4. Drahomíra Kousalíková, Havl. nám. 390 

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

89 roků
16. 4. Antonie Švédová, Hybešova 516

85 roků
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25. 4. Milada Grimová, Palackého 301
89 roků

Dne 30. 4. 2014 oslaví Zlatou svatbu 
– 50 roků manželství – Jarmila a Josef 
Pliskovi, Na Kopci 501

Vítáme mezi námi

V obřadní síni jsme uvítali tyto děti:
Jana Fránka, nar. 28. 8. 2013, Jedovnice, 
Zahradní 677
Marka Janíčka, nar. 10. 11. 2013, Jedovnice, 
Tyršova 740

Vendulu Kubovou, nar. 28. 12. 2013, Jedovnice, 
Brněnská 270
Moniku Čížkovou, nar. 31. 12. 2013, Jedovnice, 
Tyršova 324
Jana Šlofa, nar. 3. 1. 2014, Jedovnice, Záměstí 19

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice

Statistika – stav obyvatel k 31. 12. 2013

Počáteční stav 2013 2727
Měsíc Přistěhování Narození Odstěhování Úmrtí Celkem
Leden Muži 4 0 -3 -1 0 2728Ženy 3 1 -2 -1 1
Únor Muži 6 1 -2 0 5 2737Ženy 5 2 -2 -1 4
Březen Muži 1 0 -3 -1 -3 2734Ženy 5 0 -4 -1 0
Duben Muži 5 1 -1 -1 4 2744Ženy 5 2 0 -1 6
Květen Muži 0 0 0 0 0 2744Ženy 0 0 0 0 0
Červen Muži 3 0 0 -2 1 2741Ženy 0 0 -3 -1 -4
Červenec Muži 4 1 -3 0 2 2739Ženy 3 2 -6 -3 -4
Srpen Muži 2 1 0 -1 2 2743Ženy 1 3 -1 -1 2
Září Muži 0 2 -1 -2 -1 2743Ženy 0 2 -1 0 1
Říjen Muži 0 0 -2 0 -2 2742Ženy 0 2 0 -1 1
Listopad Muži 1 1 0 -2 0 2744Ženy 3 0 -1 0 2
Prosinec Muži 0 2 0 -1 1 2748Ženy 1 2 0 0 3
Celkem +52 +25 -35 -21 +21

Konečný stav 2013 Muži 1359 2748Ženy 1389

Co se děje v mateřské školeCo se děje v mateřské škole

Na návštěvě v divadle Radost v Brně - 28. února 

Moderní pohádka Zvědavé slůně aneb Proč 
mají sloni dlouhé choboty je autorským dílem 

anglického prozaika R. Kiplinga. Sloni měli 
místo chobotu bambuli a  byli tak trošku ne-
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ohrabaní, ale jen do  té doby, než se v džungli 
narodilo velice zvědavé slůně. Bylo nejen veli-
ce zvědavé, ale také upovídané. Jeho neustálé 
„proč?“ znělo každý den mnohokrát.
Aby našlo odpověď na svoje otázky, vydalo se 
na cestu džunglí a postupně se setkalo s žira-

fou, opicí, pštrosem, papouškem, hrochem, 
lvem, zebrou a  krokodýlem. A  právě setkání 
s  krokodýlem změnilo slůněti nos. „Ó jaké 
neštěstí, co mi to tu vyrostlo?“ ptalo se slůně. 
Vzápětí ale zjistilo, že chobot, jak začalo své-
mu novému nosu říkat, je velice užitečná věc. 
Je dlouhý, všude dosáhne, umí nabírat i stříkat 
vodu, plácat mouchy…
Také malé děti často používají slovo „proč?“, 
a tak asi hlavně „proto“ se dětem pohádka moc 
líbila, slůněti fandily a držely mu pěsti.
Pohádce nechyběl vtip, poezie, napětí, dobrý 
konec. Všichni jsme ocenili nápadité kostýmy 
a herecké výkony. Potlesk byl opravdu zaslou-
žený.
Kostýmy herců mohly být dětem inspirací 
na  masopustní karneval. Uspořádali jsme jej 
pro děti hned následující týden. 

Masopustní karneval v mateřské škole

Haló, haló, pojďte k nám, pořádáme karneval, 
jsou tu šašci, kouzelníci, princezny i loupežní-
ci, slon, opička Pepina, pozor, už to začíná!
V  týdnu od  3. do  7. března jsme ve  školce 
uspořádali masopustní karneval. Navázali 
jsme na  tradiční průvod masek Jedovnicemi. 

Karneval probíhal 5. března ve  třídě Žabek, 
6. března u Kačenek a v pátek 7. března u Kap-
říků a Hastrmánků.
Hned ráno přišly děti i paní učitelky do školky 
ve zvoleném převleku. Třídy se postupně plnily 
půvabnými princeznami, vílami, odvážnými 
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kovboji, udatnými rytíři, veselými kašpárky, 
krásnými motýly, ale byla tu k  vidění i  sova, 
ovečka nebo malá žirafa, Sněhurka a  spousta 
dalších nápaditých masek, které dětem připra-
vili rodiče.
Celé dopoledne jsme plnili zábavné úkoly 
a  soutěžili, například ve  stříhání bonbonů se 

zavázanýma očima, hráli jsme hru na  sochy, 
bum do hrnce, tancovali ve dvojicích s nafouk-
nutým balonkem, lyžovali na  sešlápnutých 
plastových lahvích, aj. Karneval doplnila pře-
hlídka a představení masek. Mezi jednotlivými 
hrami a soutěžemi vévodila diskotéka.
Společně jsme prožili zábavné dopoledne plné 
zábavy. 
Domů, na  památku, si děti odnesly diplom 
za účast a za krásnou masku. Nechyběla malá 
sladkost.
Na všechny překrásné masky se můžou rodiče 
spolu s dětmi podívat na www.msjedovnice.cz
Přístup je podmíněn zadáním hesla. Pokud je 
ještě neznáte, můžete si je vyzvednout u  paní 
učitelky. 

Na jaké aktivity se mohou těšit děti a rodiče v měsíci dubnu a květnu 

• • 4. dubna pořádáme ve  spolupráci s  diva-
dlem Úsměv výukový program formou po-
hádky pod názvem Červená, stát. Dopravní 
značky, semafor, přechod pro chodce, refl ex-
ní vesty… Toto všechno se Kašpárek společ-
ně s dětmi naučí.

• • 10. dubna zveme rodiče spolu s  dětmi 
na velikonoční vyrábění do MŠ. Začínáme 
od 15.15 hod. ve třídě Kačenek.

• • 11. dubna jdeme s dětmi na divadelní před-
stavení do KD „O líné Pepině“.

• • 14. dubna bude v mateřské škole Den ote-
vřených dveří. Zveme všechny spoluobčany, 
zejména však děti s  rodiči, kteří se chystají 
k  zápisu do  MŠ, na  prohlídku obou budov 
mateřské školy, od 8.30 do 11.30 hodin.

• • 15. a 16. dubna se koná zápis do mateřské 
školy na školní rok 2014-2015

Více informací na  plakátu v  knihovně nebo 
na www.msjedovnice.cz
• • 29. dubna uspořádá Klub rodičů při MŠ Ča-

rodějnické odpoledne. Vítány jsou všechny 
čarodějky a  čarodějové ze školky se svými 
rodiči. Připraveny budou zajímavé soutěže 
a odměny. Drobné pohoštění vítáno! Vstup-
né je jedno dřevěné polínko. Společně si vy-
robíme čarodějnické koště a opečeme špeká-
ček, který si také nezapomeňte vzít s sebou. 

Ten, kdo vydrží tancovat až do konce, bude 
svědkem upálení zlé čarodějnice. Více infor-
mací se dozvíte na plakátku.

• • 6. května se budou děti fotografovat - jako 
jednotlivci, celé třídy a předškoláci na tablo

• • 7. května do školky přijede Sláva Janoušek 
se svým písničkovým pořadem pro děti, 
po vystoupení možno zakoupit CD s písnič-
kami za 40,- Kč.

• • 30. května oslavíme s dětmi jejich svátek
máme dvě možné varianty: 
a) pokud bude zahrada školky (po  pláno-

vané rekonstrukci) již v provozu a počasí 
nám bude přát, budeme zde soutěžit, tan-
covat a užívat si radosti ze Dne dětí

b) pokud nebude zahrada v  provozu nebo 
bude nevlídné počasí, uvidí děti pohádku 
s překvapením.

• • V  měsíci dubnu i  květnu budou pořádány 
konzultační hodiny pro rodiče v  jednotli-
vých třídách.

• • O  všech aktivitách budeme informovat 
na www.msjedovnice.cz nebo na plakátech. 

• • Setkání jsou určeny dětem MŠ a jejich rodi-
čům, na Den otevřených dveří zveme všech-
ny spoluobčany. 

Jitka Kučerová
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Z lavic základní školyZ lavic základní školy

Střípky ze života školy

Únor 2013
3. 2.  Zahájení lyžařského kurzu 1. stupně 

v Olešnici
5. 2.  Exkurze + výuka na SŠ TEGA Blansko
6. 2. Okresní kolo olympiády v českém jazyce 

(Nezvalová)
7. 2. Akce sdružení CIRSIUM – fl orbalový 

turnaj starší žáci (Srnec)
10. 2. Zahájení skupinek pro předško-

láky ve  spolupráci s  MŠ Jedovnice 
(Kolářová, Šíblová H.)

12. 2. Okresní kolo olympiády v anglickém ja-
zyce (Nezvalová)

13. 2. Odborná exkurze do  fi rmy TOS Kuřim 
(Souček)

25. 2. Strojní soutěž pro 9. ročníky (Souček)

Březen 2014
4. 3. Divadelní představení 4. a 5. ročníky
5. 3. Akce sdružení CIRSIUM – náslechy 

na ZŠ Křtiny
6. 3. Turnaj starší žáci v sálové kopané (Srnec)
9. 3. Lyžařský výcvikový kurz Alpy (Šíblová 

H.)
11. 3. Odborný seminář Legislativa školy 

(Souček, Štěpánková)
12. 3. Akce sdružení CIRSIUM – porada vede-

ní škol (Souček, Štěpánková)
18. 3. Soutěž v  robotice v  rámci spolupráce se 

SPŠ Jedovnice
20. 3. Elektrosoutěž pro 8. ročníky (Souček)
27. 3. Odborný seminář Občanský zákoník 

a jeho dopad do práce školy
-MS-

Turnaje ve fl orbalu

Mezi tradiční aktivity sdružení CIRSIUM patří 
také fl orbalové turnaje. Turnaj mladších žáků 
se koná pravidelně ve  Sloupu, turnaj starších 
žáků (díky vstřícnosti vedení SPŠ Jedovnice) 

pravidelně pořádá jedovnická ZŠ ve sportovní 
hale. V kategorii mladších žáků naše družstvo 
obsadilo 3. místo, tým starších žáků nenašel 
přemožitele a získal zaslouženě 1. místo.

Jedovničtí rodiče čtou dětem

Děti druhých ročníků naší školy měly velkou 
výhodu. V lednu probíhala akce „Rodiče čtou 
dětem“. 

Touto cestou jsme chtěli podpořit akci „Celé 
Česko čte dětem“. 
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Tentokrát dostali domácí úkol místo dětí jejich 
rodiče – vrátit se ve  vzpomínkách do  svého 
dětství a vybrat si svoji oblíbenou knihu, kte-
rou přečetli jako malí. 
Ve  škole potom přečetli dětem krátký příběh 
nebo pohádku. Rodiče si vybrali například 
knihy: 
- Krása nesmírná 
- Lovci mamutů 
- Houpací pohádky 
- Příhody včelích medvídků 
- Povídání o pejskovi a kočičce 

- O kouzelném ptáku 
- Děti z Bullerbynu 
- Luisa a Lotka 
- Tajemství proutěného košíku 
Velmi poutavé a zajímavé bylo divadelní lout-
kové představení, které nám přišla zahrát jed-
na babička, a  jedno autorské čtení od Tomáš-
ka Jaška z 2. B, který četl ze své vlastní knihy 
O delfínu Flipovi. 
Všem zúčastněným děkujeme! 

Mgr. Magda Fajfrová

Okresní soutěže v českém a anglickém jazyce

V  měsíci únoru reprezentovala jedovnickou 
základní školu Barbora Pernicová v okresním 
kole Olympiády v  českém jazyce v  Blansku. 
Po vyřešení jazykových úkolů následovala část 
slohová na téma „Jak jsem si osladil život“. Sou-
těžící si mohli zvolit libovolný slohový útvar. 
Většina psala vypravování, Bára jako jediná 
úvahu. Z 22 účastníků soutěže se Bára umístila 
na 4.-6. místě. Na medailové 3. místo jí chyběl 
jediný bod. Její práce byla srovnatelná s prace-
mi prvních tří soutěžících, chyběla jí jen troška 
štěstí. 
Ve středu 12. února proběhlo v Blansku na ZŠ 
Erbenova okresní kolo konverzační soutěže 

v  anglickém jazyce. Po  vítězství ve  školním 
kole naši školu reprezentovali dva žáci, Hynek 
Čejka ze 7. A a Barbora Pernicová z 8. B. Oba 
v  těžké konkurenci obstáli výborně. V  každé 
kategorii soutěžilo 10-12 žáků, kteří reprezen-
tovali svoji školu na našem okrese. Soutěž měla 
dvě části, poslechovou a ústní. Body se potom 
sečetly a porota určila pořadí. 
Hynek ve své kategorii (6.-7. třída) získal krás-
né 3. místo. Bára (kategorie 8.-9. třída) těsně 
o jeden bod skončila čtvrtá. 
Oběma moc gratulujeme a děkujeme za dobrou 
reprezentaci naší školy. 

Mgr. Jana Nezvalová a Mgr. Hana Doleželová
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Divadelní představení

V úterý 4. března 2014 navštívili žáci čtvrtých 
a  pátých tříd ZŠ Jedovnice představení „Bylo 
nás pět“ v divadle Radost. Představení bylo vel-
mi pěkné a žáci byli nadšení. Dokonce se staly 
součástí děje i paní učitelky Mgr. Hana Šíblo-
vá a Mgr. Hana Slaninová a Pavel Plch ze třídy 
5. A, který si zahrál úlohu žáka Babáka a skli-
dil mohutný potlesk. Představení v divadle Ra-
dost mají vždy skvělou úroveň, proto se těšíme 
na další návštěvu. 

Mgr. Yvona Kolářová

Lesní výuka

V  pátek 14. 3. 2014 se vypravili žáci prvních 
ročníků do  lesa kolem rybníka Olšovce. Do-
provázely je jejich třídní učitelky a ředitel naší 
školy Mgr. Michal Souček. 
Za kempem na ně čekali pracovníci ŠLP Křti-
ny Ing.  Zuzana Hubená, Ing.  Ondřej Budík 
a  Bc.  Jakub Pokorný. Měli pro ně připravené 
„netradiční vyučování“. Ukázali jim, jak a proč 
se čistí ptačí budky, vyzkoušeli je ze znalostí 
o přírodninách, ukázali doupný strom, vysvět-
lili, z  čeho je složeno ptačí hnízdo a  dokonce 
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dětem připravili oheň, na kterém si opekly pár-
ky. Po dobu svačiny si hrály s vyčiněnou kůží 
lišky a kuny. 
Po  svačině jim rozdali lupy na  pozorování, 
ukázali obrázky ptáků, které potom podle na-
hraných zvuků rozeznávaly. Na závěr děti sa-

haly do pytlíku a  jen podle hmatu poznávaly, 
co v něm je. Za odměnu si domů přinesly ptačí 
peříčka.

 PaedDr. Helena Smejkalová, 
Mgr. Blanka Svobodová

Spolupráce mezi jedovnickými školami

ZŠ Jedovnice fi guruje jako partner SPŠ Je-
dovnice v  projektu „Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání na středních školách 
v Jihomoravském kraji“. 
V rámci aktivit tohoto projektu probíhá výuka 
povinně volitelného předmětu robotika v  od-
borných učebnách SPŠ pod vedením pedago-
gů ze střední školy. Výuka se týká žáků 8. a 9. 
ročníku, kteří dochází na  pravidelnou výuku 

2 hodiny týdně. Kromě tohoto se zúčastní i od-
borných exkurzí v různých fi rmách regionu. 
Vybraní zástupci se pak účastnili i mezinárod-
ní soutěže Hranické robotování v  Hranicích 
na Moravě dne 18. 3. 2014. V kategorii základ-
ních škol obsadil žák ZŠ Jedovnice Martin Tio-
ka výborné 6. místo

Mgr. Michal Souček

Rodilí mluvčí na naší škole

19. března 2014 na naši školu zavítala skupina 
9 rodilých mluvčích z USA, Kanady a Brazílie. 
Pro děti si připravili netradiční pojetí hodin 
angličtiny. Děti měly možnost vyzkoušet si své 
znalosti přímo v konverzaci s nimi. Zahrály si 
různé komunikační hry, měly možnost položit 

otázky na  různá témata, zazpívaly si písničky 
s  kytarou a  dozvěděly se něco o  táboře s  vý-
ukou angličtiny. 
Hosté během dopoledního vyučování navštívi-
li všechny ročníky od 3. třídy až po 9. třídu. Pro 
děti je to ojedinělá zkušenost setkat se a komu-
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nikovat s rodilými mluvčími. Do budoucna je 
to velkou motivací a  důvodem učit se anglič-
tinu.
I pozvánka na letní tábor, který se koná v Čer-
né Hoře, byla důvodem návštěvy. Tento tábor je 
mezinárodní a je určen pro kohokoli, kdo chce 
zažít letní dobrodružství. Právě dobrodruž-
ství je tématem letošního léta. Na  táboře děti 

mohou hrát různé hry, učit se angličtinu, ko-
munikovat s rodilými mluvčími a potkat nové 
přátele. 
Pro děti je takové netradiční pojetí výuky vel-
mi zábavné, což ukázaly svou aktivitou v  ho-
dinách.

Mgr. Hana Doleželová

Novinky a zajímavosti ze ZUŠNovinky a zajímavosti ze ZUŠ

Hudební obor: žáci ZUŠ úspěšně reprezentovali…

Okresní kolo národní soutěže 
ZUŠ ve hře na kytaru

S hřejivým pocitem vzpo-
mínám na setkání s žáky, 
rodiči a  kolegy kantory, 
které se uskutečnilo dne 
5. března 2014 v  ranních 
hodinách ve  Velkých 
Opatovicích. K  tomuto 
setkání nás opět po  třech letech svedlo koná-
ní okresního kola kytarové soutěže základních 
uměleckých škol. Měli jsme tedy možnost po-
dívat se do  nádherného kouta Moravy, který 
nás uvítal v  prostorách malebného zámečku. 
Ten se již neodlučitelně snoubí s moderně a ná-
paditě pojatou stavbou Kartografi ckého muzea, 
jehož návštěvu soutěžící absolvovali a mohou ji 
určitě všem doporučit. 
Okresního kola soutěže se zúčastnilo pět žáků 
ze tříd Romana Smělíka a Hany Markové. Sou-
těžící byli podle věku rozděleni do  třech nul-
tých kategorií, dále pak do dalších osmi kate-
gorií. Dvěma žákům ze třídy Romana Smělíka, 
jmenovitě Vojtěchu Žižkovi (kategorie 0.a) a Ja-
kubu Devátovi (kategorie 0.c) se podařilo pro-
bojovat do kola krajského, které se bude konat 
začátkem dubna v Blansku. Kytary z Jedovnic 
tedy zabodovaly a můžeme se těšit a doufat, že 
v krajském kole soutěže svůj úspěch zopakují.
Soutěž posloužila mimo jiné i k setkání peda-
gogů, kteří tak měli možnost vzájemné inspi-
race a výměny poznatků, týkajících se kytarové 
pedagogiky. 

Bc. Roman Smělík

Okresní kolo národní soutěže 
ZUŠ ve hře na klavír

Ve středu 5. března 2014 se sjelo na blanenskou 
uměleckou školu na pět desítek klavíristů z ce-
lého okresu, mezi nimi 9 žáků reprezentujících 
jedovnickou ZUŠ. Přátelská atmosféra, kterou 
připravila pořádající škola, dávala často zapo-
menout, že žáci přednášejí svůj soutěžní pro-
gram před vskutku odbornou porotou, tvo-
řenou z  předních pedagogů brněnských ZUŠ 
a kroměřížské konzervatoře. Naši klavíristé se 
v soutěžním prostředí hbitě zorientovali, vypo-
řádali se s nástrahami neznámého soutěžního 
nástroje a  přivezli do  Jedovnic řadu ocenění: 
Michala Marečková a  Ludmila Ševčíková zís-
kaly 3. cenu, Adam Dubský, Simona Svobodová 
a Alexander Pavel Bartes nás potěšili krásnými 
2. místy. 
Richard Martinec, Jan Málek, Šárka Nejezchle-
bová a Julie Hrivíková si vedle 1. cen vysloužili 
i  další úkol – reprezentovat školu v  krajském 
kole v Brně. Nezbývá než popřát mnoho sil a tr-
pělivosti při dalším zdokonalování soutěžního 
programu.
Velký dík a ocenění patří také všem pedagož-
kám klavírního oddělení za  přípravu soutěž-
ních vystoupení, doprovod a podporu žáků již 
od školních přehrávek a soutěží.
Vedle trochy napětí jsme letos prožili na našem 
oddělení mnoho krásných chvil a legrace, které 
se, věřím, budou zase opakovat.

MgA. Radka Hreňová
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 Okresní kolo národní soutěže ZUŠ 
ve hře na smyčcové nástroje

Ve čtvrtek 13. března se na ZUŠ Boskovice ko-
nalo okresní kolo celostátní soutěže ZUŠ ve hře 
na smyčcové nástroje. Naše škola do něj vyslala 
celkem pět žáků – vítězů školního kola: hous-
listky Michaelu Francovou a Michaelu Janušo-
vou a  violistku Kateřinu Sotolářovou ze třídy 
Milady Andrášiové, houslistku Martinu Lus-
kovou ze třídy MgA. Lukáše Sotoláře a violon-
cellistu Pavla Ondráčka, svěřence paní učitelky 
Adély Mynaříkové, DiS.
V  příjemné atmosféře boskovické školy se 
našim soutěžícím dařilo. Odvezli si diplomy 
za první místa a čtyři z nich (houslistky a vi-
olistka) postupují do krajského kola, které pro-
běhne v Brně 27. března. Držíme palce!

Milada Andrášiová

Máme rádi baroko
Ve  čtvrtek 13. března 2014 se vypravili mladí 
klavíristé ze ZUŠ Jedovnice společně se svými 
učiteli na  VII. nesoutěžní přehlídku „Máme 
rádi baroko“, která se tradičně konala na Cír-
kevní konzervatoři v  Opavě. Přehlídku orga-
nizovala opavská konzervatoř ve spolupráci se 
ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku. Mohli 
se jí zúčastnit žáci a  pedagogové základních 
a středních uměleckých škol, kteří se zaměřují 
na interpretaci staré hudby. Jak název napově-
děl, koncertním sálem zněly skladby barokních 
mistrů. Slyšeli jsme sólová i  komorní vystou-

pení, hudebníci usedli ke  klavíru, varhanám 
nebo cembalu, nechyběl zpěv a  hra na  smyč-
cové nástroje. Z  naší školy se na  pódiu před-
stavila pětice klavíristů ze tříd učitelek Radky 
Hreňové, Ivety Jančíkové a Evy Šenkové, pod-
pořit nás jela také paní učitelka Magdalena Ja-
vorská. Myslím, že můžu za všechny účastníky 
naší hudební výpravy říct, že se výlet do Opavy 
opravdu vydařil, počasí nám po celý den přálo, 
dobrodružná byla i cesta vlakem - a především 
hudební výkony byly pro nás inspirující. Těší-
me se na další hudební výlet. 

Eva Šenková, DiS.

Vystoupení žáků ZUŠ 
na valné hromadě ČČK

Ve čtvrtek 6. března 2014 vystoupili žáci ZUŠ 
Jedovnice na  valné hromadě místní skupiny 
ČČK v sále MŠ. Ve dvou vstupech se představi-
li v pestrém programu. Posluchači si vyslechli 
např. sólový i čtyřruční klavír, housle, violon-
cello, sólový zpěv, příčnou fl étnu i klarinetové 
trio.

Mgr. Kateřina Mašová

Dětský sbor a sólisté ZUŠ 
na Jarním koncertě

Na  Jarním koncertě, pořádaném pěveckým 
sborem Píseň v  sobotu 15. března 2014 v  sále 
KD, vystoupil i spojený dětský sbor ZUŠ (děti 
přípravné hudební výchovy z  mateřské školy 
a  pěvecký sbor žáků základní školy) a  sólisté 
hudebního oboru. Anna Hloušková a  Klára 
Mášová společně zahrály na klavír, Petra Ho-
lubová zazpívala tři Pohádky, Pavel Ondráček 
přednesl dvě skladby na violoncello a Dominik 
Málek „vystřihl“ na klarinet Montiho čardáš.
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Dětský i  ženský sbor dirigovala paní učitelka 
Iveta Jančíková. Sobotní vystoupení bylo ge-
nerálkou před jejím absolventským koncertem 

k ukončení studia na pedagogické fakultě UP 
v Olomouci, obor Sbormistrovství. 

Ing. Kateřina Klimešová

Výtvarný obor

Čípak je to oko?

Je nebo není snadné identifi kovat podle částí 
těla celého živočicha? A  což takhle podle oka 
nebo dokonce jeho části. Umíte kreslit v měřít-
ku 1:1 a  máte dostatek fantazie, abyste doká-
zali jen na základě vyobrazeného oka vymyslet 
a  vytvořit obraz nového tvora? A  výsledek – 
zcela neotřelá kniha. 

Znamení zvěrokruhu

Je to ve hvězdách. Tuto větu slyšel snad každý, 
ale jaká tajemství se tam opravdu skrývají, ví 
málokdo. My se pokoušíme výtvarnou formou 
s  astrologií koketovat. Už víme, v  jakém zna-
mení jsme se narodili, na  základě toho jsme 
kreslili a modelovali, pracovali s písmem. A jak 
to všechno dopadne?
Tak to je, prosím, ve hvězdách. 

Mgr. Jana Zouharová
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Na  absolventské koncerty se chystáme nejen 
v hudebním, ale i v tanečním oboru.
I když letos není v tanečním oboru žádný ab-
solvent, naše nejstarší žákyně TO, Johana Váv-
rová a Žaneta Prausová (1. r. II. st.), se zúčastní 
nejen jako taneční doprovod absolventského 
koncertu pěveckého oddělení. 
Dále se připravujeme na koncert ke Dni matek, 
kde budou vystupovat i mladší žáci.
Věřím, že spolupráce s jinými obory bude po-
kračovat i budoucnu.
Těšíme se na Vás na našich společných koncer-
tech. 

Lenka Csevárová, DiS.

Střípky z tanečního oboru

Děti a mládežDěti a mládež

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Pozapomenuté tvoření aneb 
tradice z babiččiny truhlice

Milé děti, přijďte si společně se svými rodiči 
a prarodiči vyrobit originální velikonoční ozdo-
by a uplést pomlázku. 
Kdy: sobota 5. 4. 2014 od 10 h 
Kde: prostory Dymáčku, Havlíčkovo nám. 44

S sebou: 1-2 vyfouknutá vajíčka, přezůvky
www.marcdymacek.cz
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Pionýr Jedovnice

Zimní olympijské hry
Jako v  Soči si mohli připa-
dat všichni, kteří se vyda-
li o  jarních prázdninách 
s námi na víkendovku. Spo-
lečně jsme odcestovali z Je-
dovnic až do Buchlovic, kde 
byla olympiáda zahájena. 
K olympiádě patří i maskoti 
a naším maskotem byl zajíc, 
který nás provázel celý víkend a  rozveseloval 
všechny sportovce. 
Na  olympiádě se mezi sebou utkali zástupci 
Německa, Ruska a Švédska. Již první den se ve-
čer rozdávaly medaile za slalom a štafetu na ly-
žích. Všechny týmy si namalovaly vlastní vlaj-

ky a druhý den začalo pořádné zápolení. Země 
na  olympiádu poslaly výborné krasobruslaře 
a na ledě za doprovodu hudby probíhaly krás-
né kreace. Diváci obdivovali piruety, otočky 
a  celkovou sehranost párů na  ledě. Po  obědě 
a lehkém odpočinku sportovců, přišel na řadu 
biatlon, curling, hokej a další zimní sporty. 
Večer při předávání medailí tak všichni zářili 
radostí z vydařených výkonů a už jsme se těšili 
domů, až se pochlubíme medailemi, které nám 
cinkaly na krku. Díky jednomu víkendu jsme 
zažili Soči na vlastní oči.

Porta 2014
Kdo sleduje denní tisk, již dávno ví tu radost-
nou zprávu, že jedovničtí Pionýři vyhráli 
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1. místo ve zpěvu. Jako každý rok jsme se zúčast-
nili dětské pěvecké soutěže Porta v Krhově. 
Pilně jsme písničky nacvičovali, samostatně 
jsme se doprovodili na  kytary a  odměna nás 
neminula. Vyhraná placka nás bude těšit v klu-
bovně. 

Uzlařská regata
Ve vázání uzlů poměřili své síly kamarádi z Pi-
onýra. Účast byla velká, až 30 dětí ovládlo uz-
lovačky a v doprovodu stopek vázaly uzly, které 
se naučily na schůzkách. Počasí bylo příjemné 
a tak se uzlovalo venku i uvnitř. 
Někteří mistři uzlů trhali i  časové rekordy 
a mezi vítězi se umístily Natka Korcová v nej-
starší kategorii, Karolína Kocmanová a  mezi 
nejmladšími uspěla Cameron Mroczkowská. 
Do příští regaty máme my ostatní ještě co do-
hánět. 

Připravované akce pro veřejnost:
11. dubna – KULIČKIÁDA
26. dubna – ÚKLID PROPADÁNÍ ke  DNI 
ZEMĚ
3. května – BLEŠÍ TRH 
Více informací najdete na  našich stránkách 
www.jedovnice.cz/pionyr a na plakátcích.

Pavlína Héčová

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Jedovnice

Thinking day 
Každý rok je 22. únor dnem, kdy 
si připomínáme narozeniny za-
kladatelů skautingu – Roberta 
Baden-Powella a  jeho ženy Ola-
ve. Kromě toho je tento den vždy 
spojen s  jedním celosvětovým 
problémem. Letos bylo vybráno 
téma „vzdělání otevírá dveře všem chlapcům 
a dívkám”. Skautky z Jedovnic vyrazily na osla-
vu za sestrami do Brna. Potkaly jsme se dokon-
ce s  jednou skautkou z  Běloruska, která nám 
povykládala, jak se „skautuje“ u nich. 

Ivana Kučerová

Modrý štít
V  pátek 28. února 2014 proběhla večerní hra 
Modrý štít, které se zúčastnilo 39 hráčů ve věku 
ZŠ a dalších asi 15 vedoucích. Skauti se vrátili 
časem do 50. let 20. století, kdy u moci byla ko-
munistická strana. Hráči byli seznámení s tím, 
že Skaut i další organizace, jako například So-
kol, byly tehdy  zakázány. Úkolem soutěžních 
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skupinek bylo pomocí mapy a  doplňujících 
šifer nalézt osm schránek. V nich byly ukryty 
tajné zprávy, které dohromady vytvořily leták, 
z nějž skauti získali informace o nedávné his-
torii naší země. Oproti loňsku, kdy bylo možné 
všechny mrtvé schránky nalézt bez vyluštění 
šifer, byl letošní ročník náročnější a  schránku 
bez vyluštění šifry nebylo možné najít. Pro-
to bylo pěkné, když se zcela vymazaly rozdíly 
mezi místními a přespolními a vyhrály světlu-
šky ze Senetářova. 

Jan Fránek

Přespání v Bradavické klubovně

Noc z  21. na  22. 3. jsme my, Amazonky z  6. 
dívčího oddílu Jedovnice, přespaly v klubovně. 
Po příchodu do klubovny byly holky rozřaze-
ny do  Bradavických kolejí. Ve  Zmijozelu byly 
Margot (Markéta Worbisová) a Zipi (Veronika 
Kotoučková). Do Nebelvíru byly přijaty Zdeňa 
(Zdenka Klinkovská) a Piškot (Vanda Štembe-
rová). V  Havraspáru studovaly Pecka (Lucie 
Kučerová) a Bublina (Helena Streitová). A v po-
slední koleji Mrzimor byly Máša Procházková 
a  Marie Škvařilová. Po  rozdělení dostala kaž-
dá kolej vlajku a musely si najít vlastní území 
a  vlajku ohlídat. Po  ukrutném boji zvítězila 
kolej Nebelvír. Po  rychlém občerstvení se ko-
leje sloučily do dvou a vydaly se hledat kámen 
mudrců, který byl zakopaný v  lese hluboko 
v  zemi. Po  úspěšném poražení Lorda Volde-
morta a zachránění kamene mudrců se koleje 
vrátily do  klubovny a  nalezly zde zraněnou 
ředitelku (Lenku Krákorovou) a zástupkyni ře-
ditelky (Annu Klinkovskou). Zraněné úspěšně 
vyléčily a poté byla hostina s promítáním fotek 
a  pohádkou na  dobrou noc. Po  budíčku byla 
snídaně, pak jsme klubovnu uklidily, zahrály si 
nějaké hry a vypravily se domů na oběd.

Lenka Krákorová

SportSport

Jarní sezóna fotbalistů

Rozpis utkání A mužstva 
SK Jedovnice – jaro 2014

předehráno: SK Jedovnice – Olešnice 3 : 2
 6. 4. 15.30 SK Jedovnice – Kotvrdovice
 13. 4. 16.00 Černá Hora – SK Jedovnice
 20. 4. 16.00 SK Jedovnice – Lipůvka
 26. 4. (So) 16.00 Sloup – SK Jedovnice
 4. 5. 16.30 SK Jedovnice – Šošůvka
 8. 5. (Čt) 16.30 Rudice – SK Jedovnice
 11. 5. 16.30 Drnovice – SK Jedovnice
 18. 5. 16.30 SK Jedovnice – Kořenec
 25. 5. 16.30 Vysočany – SK Jedovnice
 1. 6. 16.30 SK Jedovnice – Vavřinec

 8. 6. 16.30 Olomučany – SK Jedovnice
 15. 6. 16.30 SK Jedovnice – Vilémovice

Rozpis domácích utkání 
B mužstva SK Jedovnice - jaro 

 6. 4. 13.15 SK Jedovnice B – Doubravice B
 20. 4. 13.45 SK Jedovnice B – Lipůvka B
 4. 5. 14.15 SK Jedovnice B – Boskovice B
 18. 5. 14.15 SK Jedovnice B – Kořenec B
 1. 6. 14.15  SK Jedovnice B – Vavřinec B
 15. 6. 14.15 SK Jedovnice B – Vilémovice B
Podrobnosti na webových stránkách 
www.skjedovnice.cz
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KulturaKultura

Kulturní víkend

Tímto pojmenováním rozumím dny od pátku 14. 
do  neděle 16. března. Každý z  těchto dnů totiž 
obohatil společenský život Jedovnic o jednu no-
vou a zajímavou kulturní událost.
Páteční večer přinesl anglickou komedii Vztahy 
na úrovni v podání oblíbených pražských herců 
Divadelní společnosti Háta. Spokojenost diváků 
byla předurčena již předem nedostatkem vstupe-
nek v  předprodeji a  nadkapacitním zaplněním 
hlediště kinosálu. Háta je podle slov samotných 
herců kočovné divadlo, které hraje především ko-
medie. V březnu měli 21 představení (se Vztahy 
na úrovni během jediného týdne navštívili Hus-
topeče, Strážnici, Ostrovačice, Jedovnice a v ne-
děli ještě Pardubice).
Společnost Háta v Jedovnicích pravidelně vystu-
puje již od roku 2010, kdy došlo k navázání kon-
taktů ředitelky a herečky divadla Olgy Želenské 
s naším divadelníkem Leošem Blažkem a s paní 
Ševčíkovou, kulturní pracovnicí Úřadu městy-
se.  Nynějším Vztahům na  úrovni předcházelo 
v uplynulých letech uvedení Tří bratrů v nesná-
zích, Rozmarného ducha, Na  správné adrese, 
Světáků a dalších. Podrobnosti o Hátě je možné 
vyhledat na adrese www.divadlohata.cz.  
Další den, v  sobotu večer, jsem se vracel domů 
s doznívající melodií z pokladnice národní umě-
lecké tvořivosti, „Tráva neroste, enem za  vodů“, 
se kterou pěvecký sbor Píseň ukončil svůj Jarní 
koncert na  podiu sálu Kulturního domu. Pro-
gram koncertu zahájili malí zpěváčci s  oranžo-
vými kšiltovkami na hlavě, v dalším se představi-
lo několik hudebníků se svými nástroji v sólovém 
nebo doprovodném vystoupení, potom zpěváčci 
sólisté a se dvěma cykly písní jmenovaný ženský 
sbor. Potlesk během vystupování vyjadřoval spo-
kojenost diváků a byl i důvodem k radosti účin-
kujících. Největší důvod ke  spokojenosti však 
mohla mít paní učitelka Magdalena Javorská, 
která tentokrát seděla „pouze“ jako divák vedle 
svého manžela v zadní řadě hlediště, odkud měla 
možnost pozorovat dění na podiu jako zvukový 
fi lm, ve  kterém se promítala část výsledků její-
ho celoživotního učitelsko-hudebního působe-
ní, doloženého několika generacemi jejích žáků. 

Paní učitelka mohla i při své skromnosti vnímat 
tento koncert jako neofi ciální veřejnou pochvalu 
a  poděkování za  zásluhy na   kulturním rozvoji 
Jedovnic. 

Malí versus velcí? Ne. Velcí a malí ve Vlasti-
milu.
V nedělní odpoledne jsem na poslední chvíli do-
běhl do  „kulturáku“. Jenom jsem dosedl na  jed-
no z posledních volných míst v hledišti kinosálu 
a hned mne vedle sedící chlapec, zřejmě od rodi-
čů poučený, o čem divadlo bude, říká: „Já se čer-
tů nebojím! Já mám pět roků!“ - „To jsi šikovný,“ 
odpovídám. - „A já mám šest roků,“ přidal se jeho 
spolusedící. - „Opravdu? Tak to jsi byl již u zápisu 
do školy, ne? Jak se ti tam líbilo?“ Jeho odpověď 
však již splynula s prvními slovy babičky na před-
scéně, vyprávějící svým osmi vnučkám, modrobí-
lým ušatým myšičkám, o královské dceři Pepině, 
kterou dále „myšičky“ mohly již pozorovat, jak se 
líně protahuje na lůžku, dohaduje se svým otcem 
králem i jak odchází s elegánem čertem do pekla. 
Pobyt v pekle, kde by musela i pracovat, se jí mezi 
dotěrnými čerty nelíbil, chtěla pryč, což ovšem 
nešlo. Protože ten, kdo se jednou čertům upíše, 
tak ten... Ale jak to již v českých pohádkách bývá, 
dobro vždy zvítězí nad zlem. Do pekla přišel mla-
dý královský krejčík, svojí prostotou čerty přelstil 
a Pepinu i s druhou v pekle zakletou princeznou 
vyvedl z pekla ven. To všechno se odehrávalo při 
nenápadném, plynulém a nerušivém měnění scé-
ny prováděném na jevišti téměř neviditelnou paní 
Čapkovou. V  divadelní pohádce O  líné Pepině 
můžeme ocenit výsledky autorského i  režijního 
vtipu, nápaditosti a  organizační dovednosti pro 
podchycení spolupráce těch nejmenších ochotní-
ků s velkými a předvést, co dokáží společně velcí 
a malí.
Na  závěr ještě malé ohlédnutí o  několik týdnů 
zpět - na nedělní Pohádkové odpoledne 23. úno-
ra. Nelze nepřipomenout divadelní vystoupení 
těch opravdu nejmenších herců, loutek Sedmi-
krásku, které na  dvou malých scénách pobavily 
malé i velké diváky sérií krátkých, ale milých po-
hádek.

 IM 
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HistorieHistorie
O rybníčku Floriánku, velké vodě, strašlivé vichřici, starém mostu, 

nové silnici, neznámé nádrži a dalších zajímavostech

Pokud se vrátíme k líčení povodně v úvodním 
textu, jisté pochyby budí popis vody valící se 
přes hráz Olšovce – koruna hráze je totiž po-
ložena výše, než prostor dnešního fotbalového 
hřiště, které tvoří přirozený povodňový odtok 
k  bývalému Podvorskému rybníku. Asi šlo 
o důsledek záplavové vlny po destrukci přelivu 
Budkovanu.
A  za  připomenutí stojí i  publikace Průvod-
ce do  moravských jeskyň od  Dr.  Martina Kří-
že a  Floriána Koudelky. Její 2. díl, věnovaný 
mj. Jedovnicku, vyšel r. 1902 vydáním Par-
ního grafi ckého ústavu družstva knihtiskár-
ny v  Hranicích. Na  str. 19 najdeme kapitolu 
„IV. O  katastrofě, která hrozí průmyslovým 
závodům u  Jedovnic a  městysi samotnému.“ 
M. Kříž zde dokumentuje nadmořské výšky 
okolí a  popisuje katastrofi cký scénář ucpání 
odtoku jedovnických vod v  Rudickém pro-
padání. Krok za  krokem popisuje, jak by pod 
vodou zmizel postupně dolní mlýn, dolní pila, 
Julinkův mlýn, jak by byla zaplavena i  horní 
pila pod Olšovcem, obrovské jezero od propa-
dání by se spojilo s  Olšovcem, dále zaplavilo 
část městečka a prostor bývalého Podvorského 
rybníka. Inu…
Vraťme se ale k  Floriánku. A. Roudný na  str. 
34 stručně konstatuje: „Několik století jsou jistě 
staré i rybníky Dymák o rozloze 74 arů a Floriá-
nek. Neznáme ovšem dobu jejich založení, zná-
me však účel, kterému sloužily. Jejich voda slou-
žila jako energie k pohonu mlýnů a hutí, protože 
v dřívějších dobách jiného pohonu neznali.“
Pokud jde o Dymák, zdá se, že od svého vzniku 
(zřejmě již ve 13. či 14. století) opravdu sloužil 
jako nádrž pro mlýn pod jeho hrází, v  minu-
losti však navíc plnil i úlohu loviště pro nepo-
měrně větší rybník Podvorský – z  tohoto tzv. 
Velkého rybníka se ryby vypouštěly dřevěným 
potrubím do Malého rybníka (Dymáku) a  te-
prve zde se vylovily. Těžko dnes rozhodnout, 
který účel byl pro jeho zřízení rozhodující.

Oproti tomu Floriánek je zjevně až „moder-
ní“ stavbou, vzniklou pro potřeby jedovnické 
hutě tzv. Hugonovy. Huť nesla jméno po  sta-
rohraběti Hugo Františku Salm-Reiff erscheid-
tovi (1779-1836), ale byla starší. Vznikla už 
„za Rogendorfů“, r. 1746, i když iniciátorem její 
výstavby byl nepochybně Hugonův dědeček, 
první rájecký Salm, Antonín Karel (1720-1769), 
který byl mj. vychovatelem budoucího císa-
ře Josefa II. Antonín Karel se totiž roku 1743 
oženil s Rafaelou z Rogendorfu a skrze její věno 
získal menšinový podíl na  rájeckém panství 
(většinovým vlastníkem byla ovdovělá Karo-
lína hraběnka z  Rogendorfu, matka Rafaely). 
Roku 1739 přišla pustošivá vichřice – A. Roud-
ný k ní zmiňuje (str. 72): „Rok 1739 – přehnal se 
přes obec velký vichr, který strhl několik střech 
a způsobil velké škody na obytných staveních.“ 
A dále uvádí (str. 62-63): „Za hlavní důvod zří-
zení hutí jsou uváděny velké vichřice a  bouře, 
které zdejší okolí provázely v roce 1739 a naděla-
ly velké škody v lesích, kde zničily množství stro-
mů. Aby dřevo mohlo být na místě zužitkováno, 
bylo z něho v milířích páleno dřevěné uhlí, které 
sloužilo k tavení rudy. Vlastní huť k tavení byla 
zřízena v roce 1746. Nešlo o nějakou provozov-
nu větších rozměrů, spíše menších, která stála 
v místech dnešní spodní pily. Hlavní pohonnou 
energií byla voda, která z  rybníčku Floriánku 
šla na  vodní kolo. Pohyb byl přenášen na  mě-
chy, které foukaly vzduch do pece, podporovaly 
a urychlovaly vlastní tavení.“
Stejně hovoří i Jindřich Wankel v knize Obrazy 
z  Moravského Švýcarska a  jeho minulosti (Ví-
deň 1882): „Za dvě léta po Rogendorfově smrti 
zřídil hrabě Antonín Salm vysokou pec u Jedov-
nic a hamr u Doubravice ke zpracování surové-
ho materiálu. Ve  vrchnostenské přiznávací ta-
bulce z roku 1750 se praví doslovně: Světoznámá 
velká větrná bouře z roku 1739 polámala ve vět-
šině lesa vysoké stromy, kde dnes pro množství 
polomů, které jsou už úplně shnilé, není možno 
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ani projít, ani tu nemůže růst mladý les; z toho 
důvodu byl roku 1746 zřízen hamr u Doubravi-
ce a  vysoká pec u  Jedovnic, aby les byl zbaven 
polomů.“ 
Nutno dodat, že ve Wankelově textu je chyba, 
zmiňovaný Rogendorf – hrabě Karel Ludvík 
Josef – zemřel již r. 1737.
Roku 1766 přikoupil Antonín Karel i blanenské 
panství, kde navázal na  průmyslové aktivity 
hrabat Gellhornů – jedovnická huť se v dalších 
desetiletích stala součástí velkého podniku, 
blanenských železáren.
Zdálo se být jasné, že Floriánek byl zřízen pro 
potřebu hutě už někdy při jejím vzniku. I když 
jsem měl mnohokrát před očima indikační 
skicu i císařský otisk mapy stabilního katastru 
(obojí z r. 1826) a viděl jsem tam vodní plochu 
v  těsné blízkosti huti, automaticky jsem ji po-
važoval za Floriánek. Až při psaní textu jsem si 
porovnáním staré mapy s dnešní realitou uvě-
domil, že na mapě z r. 1826 není zachycen Flo-
riánek, ale jeho starší a menší předchůdce, vod-
ní nádrž v  těsné blízkosti bývalé huti. O  této 
nádrži nemá nikdo v  Jedovnicích povědomí 
a neví o ní ani vlastivědná či odborná literatu-
ra. Je takřka jisté, že od  ní musel vést nějaký 

náhon pro získání potřebného spádu k pohonu 
strojů hutě. V nezměněné podobě je tato nádrž 
na  parcele č. 1224 zachycena i  na  katastrální 
mapě z  r. 1848, která zaznamenávala změny 
oproti stavu z r. 1826.
Lze z toho s jistotou dedukovat, že Floriánek byl 
zřízen až po  r. 1848, vzhledem ke  konstrukci 
tělesa hráze snad až po r. 1860, kdy se v našich 
zemích začalo s  výrobou cementu. Důvodem 
byla bezpochyby modernizace hutě – Floriánek 
byl umístěn v poloze, kde bylo možno zadržet 
větší objem vody a především byl položen pod-
statně výše – tím bylo možno získat podstatně 
větší spád vody, než poskytovala původní ná-
drž, a  tedy větší výkon strojů v  huti. Nutnou 
investicí kromě zbudování hráze byla i  stavba 
náhonu o délce asi 330 metrů. Trasa této zají-
mavé technické památky je zřetelná dodnes 
nad levým břehem potoka. Začíná štolou 
ve  skále u  okraje hráze Floriánku, pokračuje 
povrchovým korytem k další krátké štole a pak 
velmi dlouhým korytem k závěrečné třetí što-
le. Ta je nejdelší, odhaduji asi 60 metrů. Před 
vtokem do poslední štoly je zřetelné místo tzv. 
jalové výpusti z  náhonu do  Jedovnického po-
toka (na mapách Mühlbach – Mlýnský potok). 

Tzv. císařský otisk z r. 1826 - jedovnická huť a stará nádrž na parcele 1224.
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Poslední štola má (na rozdíl od prvních dvou) 
zděnou kamennou klenbu, ústí ve velké opěrné 
zdi u cesty k domu č. 204 – odtud pokračovala 
pod kamenným tělesem cesty ke strojům hutě 
(a pozdější pily). Poslední štola je na dvou mís-
tech viditelně propadlá, stejně jako první dvě 
štoly je zavalená – podíl na tom mají kromě stá-
ří a nestabilní skály zřejmě i otřesy z brněnské 
silnice.
Pokud jde o  brněnskou silnici, její původní 
trasa probíhala po  dnešní Brněnské ulici ko-
lem Julinkova mlýna, Salajny, prostoru dnešní 
čističky – a tam se větvila. V době sucha bylo 
možno použít kratší cestu přes brod, za vyššího 
stavu vody bylo nutné jet až k huti a teprve tam 
opustit údolí potoka. Úvoz staré cesty k brodu 
je dodnes vidět v místě odstavné plochy u sil-
nice nad Floriánkem. Protože zřízením Flori-
ánku zmizelo místo brodu pod jeho hladinou, 
byla – asi s jistým časovým odstupem – prota-
žena původní cesta na Brno až ke konci Flori-
ánku a  tam byl vystavěn nový kamenný most 
k Salajně – v tomto místě předtím odbočovala 
i původní cesta k brodu, až sem dosahoval Flo-
riánek. Tak vznikla nová trasa brněnské cesty, 
která sloužila téměř do 2. světové války. V roce 

1935 nastala další, radikální  úprava trasy. 
Kvůli výstavbě nového úseku silnice bylo třeba 
zavézt severní zátoku Dymáku, kterou se kdy-
si napojoval na Podvorský rybník, bylo nutno 
odtěžit část Kopce, aby vznikl prostor pro kři-
žovatku, byl zbudován most přes hráz Dymá-
ku, následovalo další odtěžení svahu či naopak 
vytvoření náspu až k místu kamenného mostu. 
Tehdy zřejmě při terénních úpravách zmizela 
i většina starobylé cesty k zatopenému brodu. 
Součástí stavby nové silnice bylo zřejmě i  zří-
zení opěrné zídky, viditelné nad levým břehem 
Floriánku.
A. Roudný k tomu zaznamenal (str. 20): „K dal-
šímu zlepšení v  obci došlo v  létech 1935–1937, 
kdy se začala výstavba nové silnice ve  směru 
Brno – Sloup. V části u mlýna byla prováděna 
nová silnice tím, že byla prorážena stráň a zbu-
dován nový most u rybníka Dymáku. Pro vybu-
dování dostatečného rozcestí musela být odstra-
něna část kopce. Silnice přes obec byla rozšířena 
a  vyrovnána. Pro ten účel musel být rozebrán 
i dům Josefa Kučery, číslo 30, který značně za-
sahoval do trasy nové silnice. Na náměstí vyká-
ceny kaštany a přemístěna socha sv. Jana, která 
stávala v těsné blízkosti dosavadní silnice.“
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Původní dům č. 30 (naproti odbočce ke koste-
lu) byl vysunut do cesty, byl tedy zbořen a nově 
vystavěn v zadní části parcely, na místě bývalé 
budovy je dnes předzahrádka. Od A. Roudné-
ho víme (str. 65), že nová silnice splnila účel 
jakési jedovnické Hladové zdi v  době velké 
nezaměstnanosti (v  r. 1930 zde žilo 1740 oby-
vatel): „Práce byla vždycky těžká, ale bylo dob-
ře, dokud jí bylo dost. Ještě horší bylo, když se 
práce pro všechny nedostávalo. Taková situace 
nastala počátkem roku 1927, kdy se postupně za-
čala projevovat nezaměstnanost, která vrcholila 
v  hospodářské krizi. Není zpráv, kolik každým 
rokem bylo nezaměstnaných v  obci. Až z  roku 
1934 je v kronice zpráva, že v průběhu roku bylo 
v  obci 660 nezaměstnaných. V  příštím roce se 
zaměstnanost zvýšila stavbou nové silnice přes 
obec. Přesto bylo v obci mnoho nezaměstnaných 
osob. Nejvíce v únoru, 221 osoba, nejméně v říj-
nu, 58 osob.“
Místo kamenného mostu přes Jedovnický po-
tok je dodnes jasně zřetelné z  přerušených 
svodidel, které naznačují sjezd – dnes ovšem 
do potoka. Most byl zničen ustupujícími Něm-
ci v noci z 8. na 9. května 1945, stejně jako nový 
most přes Dymák a most přes přeliv Olšovce. 
Němci se snažili zabránit pronásledování voj-
sky od  Brna, ta ovšem stejně sjela už u  dolní 
pily a  valila se dále na  Blansko. Podle vzpo-
mínek Ing. Kuby šlo převážně o vojsko s koň-
skými povozy, patrně o  Rumuny. Objevili se 
odpoledne 9. května, o něco později, než ruský 
proud od  Kotvrdovic. Podle Ing.  Felixe Kuby 
(jemuž děkuji za  četné informace) se vyhoze-
ní mostů plánovalo už v dubnu 1945, kdy byly 
vykopány jámy pro nálože, ale ty pak byly zase 
zaházeny. Podle neověřené a tedy nespolehlivé 
informace se na  likvidaci mostů mohla podí-
let iniciativa jednoho místního občana, který 
navštívil německého velitele s  prosbou, aby 
vzhledem ke konci války byly mosty ušetřeny – 
reakce byla rychlá a přesně opačná…
Jsou dochovány dvě fotografi e tohoto mostu – 
první ve  směru k  Jedovnicím před zničením, 
druhá z r. 1945 ve směru od Jedovnic po zniče-
ní. Most již nebyl nikdy obnoven.
U sjezdu na Salajnu je vidět i odbočku k beto-
novým pilířům pod silnicí – jde ale o relativně 

moderní záležitost, pozůstatek násypky posy-
pového materiálu zimní údržby silnic.
Vrátíme-li se k  Floriánku – je tedy poměrně 
mladým rybníkem. Jeho zřízení znamenalo 
zánik starší dolnější nádrže, jež zmizela beze 
stopy. Po povodni v r. 1927 byl Floriánek opra-
ven a sloužil svému účelu až někdy do r. 1950, 
poháněl vodní stroje dolní pily B. F. Julinek 
(byly zde ale i stroje parní). Až po znárodnění, 
zhruba v  letech 1950–53 nový státní provozo-
vatel vyřadil vodní i parní pohony a nahradil 
je pohony elektrickými – tím přestal být náhon 
udržován. Samotný Floriánek po ztrátě průmy-
slové funkce sloužil dál jako opravdový rybník 
sportovním rybářům (tj. k  chytání na  udici). 
Bohužel, nedostatečná údržba vedla ke  zre-
zivění a  zhroucení konstrukce stavidel, od  té 
doby je Floriánek pustý. Pamětníci udávali toto 
zpustnutí v  širokém rozptylu let 1950-1985. 
Protože A. Roudný v  r. 1978 píše o Floriánku 
jako o  existujícím, jeho zánik lze asi datovat 
do let 1980-1985.
V  roce 1996 nechala obec zpracovat projekt 
Revitalizační opatření na Jedovnickém potoce 
–  Obnova nádrže Floriánek, datován je do pro-
since 1996. Ještě v roce 1998 probíhalo správní 
řízení a další jednání, ale v r. 1999 se celý pro-
jekt zastavil, důvodem byla nedohoda vlastní-
ků (restituentů).
Na  závěr připojím vzpomínku dalšího z  pa-
mětníků, pana Václava Sedláka z č. 314, který 
byl jedním z iniciátorů projektu obnovy: „De-
vastace rybníku probíhala postupně. Moje teta 
měla pozemek vedle hráze rybníka pronajatý 
od pana Julinka – jedná se o pozemek naproti 
přečerpávací stanici rudického propadání. Dnes 
tam pěstují nějaké listnáče. Chodil jsem jí tam 
koncem padesátých let pomáhat. V té době byl 
rybník funkční. Myslím, že tam i chytali  rybá-
ři na udici. Pamatuji si, že se tam také chodili 
koupat kluci z Chaloupek. Byl to pro mne krásný 
kout, kde jsem prožil kus svého mládí.“
Nejen Floriánek, ale celé údolí Jedovnického 
potoka – kdysi prosperující „průmyslová zóna“ 
Jedovnic – je dnes změněno k  nepoznání. Co 
bude v budoucnu, ukáže čas…

Josef Plch
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Duchovní sloupekDuchovní sloupek

Aplikovaná chemie

Jeden z  našich nejpřednějších politiků 90. 
let minulého století vzpomínal na svou prv-
ní ofi ciální státnickou návštěvu v  zahrani-
čí. Zastavený provoz v  hlavním městě, do-
provod policejních motorek, zvědaví lidé 
na chodnících… Cítil se jako někdo, kdo řídí 
svět. Nikdy nic takového nezažil. S tímto po-
citem se vrátil domů a chtěl o tom vyprávět 
manželce. Jenže ona po něm chtěla, aby si to 
nechal na jindy, že je potřeba natřít plot, do-
kud je k tomu vhodné počasí. Ten požadavek 
příliš kontrastoval s  jeho pocity. Nedokázal 
to spolknout, vnímal to jako urážku. Man-
želka, chemik (kdybych napsal „chemička“, 
vypadalo by to jako továrna), na  to řekla 
jenom: „Důležitan blbičnatý“ a  šla ten plot 
natírat sama. Ta dvě slova ho vrátila na zem. 
Nebral to jako další urážku. Převlékl se, vzal 
druhý štětec a přidal se k manželce.
Pocitem vlastní důležitosti se může nechat 
unést každý, nejen politici. A nemusí to být 
jen lidé, kteří rozhodují o druhých, i když ti 
jsou tímto pocitem ohroženi více. Může to 
postihnout i  dělníka nebo uklízečku. Kéž 
bychom v takových chvílích měli vedle sebe 
někoho, kdo nám vtipným slovem propích-
ne „bublinu“ domnělé vševědoucnosti a vše-
mohoucnosti dříve, než se na  ní vzneseme 
do výšin, kde bublina praskne sama a člověk 
se pak zřítí z  vražedné výšky. Ale můžeme 
si pomoci i sami. Stačí si třeba vzpomenout 
na  tu jedovatou „chemikálii“ – důležitan 
blbičnatý, abychom se vzpamatovali dřív, 
než napácháme nějakou škodu na  lidech či 
na majetku.
Velikonoce (ale i každý pohled na kříž s ukři-
žovaným Kristem) nám připomínají početné 
skupiny lidí nakažených „důležitanem“, kteří 
se odmítali léčit. Farizeové byli natolik pře-
svědčeni o své dokonalé zbožnosti, že si vů-
bec nepřipustili možnost omylu, natož pak 
aby se dali poučovat a  napomínat nějakým 
Ježíšem. Zákoníci podle svého mínění doko-

nale porozuměli Božímu Zákonu, dokonce 
ho ještě po  staletí vylepšovali spoustou do-
datků a  upřesnění. A  teď je bude poučovat 
někdo, o  kom není známo, jestli má aspoň 
nějaké základní vzdělání? Velekněží cítili 
politickou zodpovědnost za národ (nebo se jí 
aspoň oháněli a omlouvali); jednotlivce, kte-
rý svými výroky a jednáním ohrožoval spíše 
jejich výsadní postavení než národ, bylo tře-
ba odstranit z očí veřejnosti i za cenu zfalšo-
vání soudního procesu. Prohlásili to prostě 
za menší zlo, což se sice někdy připouští, ale 
jen za předpokladu, že není jiné řešení. Pilát 
se polekal jejich vyhrožování a  „obyčejní“ 
lidé za  nějaké drobné mince křičeli „Ukři-
žuj“! Korunka ke korunce… Každá je důle-
žitá. Výsledkem bylo ukřižování Nevinného.
Jenže právě ten Nevinný byl jediný opravdu 
nenahraditelný. Podle Evangelií Ježíš věděl, 
do čeho jde. Říkal věci, které se nemohly líbit 
všem. Připomínal lidem jejich chyby. Přesto 
měl mnoho posluchačů, někdy i tisíce. A dě-
lal zázraky, mimořádné věci přesahující lid-
ské možnosti, aby potvrdil své právo mluvit 
tak, jak mluvil. To ovšem převelice popouze-
lo ty, kteří byli důležitanem blbičnatým na-
kaženi. Ježíš jim elegantně naznačil, s  kým 
mají tu čest. Když ho přišli zatknout, zvedl 
ruku a vojáci padli na zem. Jako by tím říkal: 
„Kdybych chtěl…“ Když ho Petr chtěl bránit 
mečem a  usekl jakémusi Malchusovi ucho, 
Ježíš mu je vrátil tam, kam patří. Tím po-
tvrdil svou božskou identitu lépe než občan-
ským průkazem. A pak se nechal zatknout. 
Podobné „signály“ vysílal před veleradou, 
před Pilátem, na  křížové cestě i  na  kříži. 
Jeho nepřátelé tomu nevěnovali pozornost. 
Když si pak na Velký pátek večer mysleli, že 
je po  všem, spokojeni se svým dílem začali 
slavit – své vítězství nad Ježíšem možná víc 
než Velikonoce.
Potom přišlo nedělní ráno. Vojáci hlídající 
hrob hlásí, že je prázdný. Neumějí to vysvět-
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lit, vědí jen, že se to stalo za okolností, které 
nelze přirovnat k ničemu z toho, co už zaži-
li nebo si aspoň uměli představit. Velerada 
si vůbec nepřipustila možnost svého omylu 
nebo provinění. Měla své vysvětlení: Ježíšovo 
tělo ukradli jeho žáci. A ti, kteří právě tomu-
to měli svou přítomností u  hrobu zabránit, 
tuto zprávu šíří, zatímco bychom čekali spíše 
to, že o nesplnění svého bojového úkolu (byli 
to vojáci okupační mocnosti) budou mlčet 
a tělo, o kterém říkali, že bylo ukradeno, bu-
dou hledat. Bylo by přece nevyvratitelným 
důkazem toho, že zvolna se šířící zprávy 
o  Ježíšově zmrtvýchvstání se nezakládají 

na pravdě. Bylo to jen nesprávné vyhodnoce-
ní situace nebo záměr? Pravda nebo mlžení?
Ne každý, koho se to týká, uzná jako ten 
na  začátku zmíněný předseda parlamentu, 
že označení „důležitan blbičnatý“ je diagnó-
za a nikoli urážka, a zařídí se podle toho. Zdá 
se mi užitečné, když se každý člověk sem tam 
sám sebe nebo někoho blízkého zeptá, jestli 
třeba k té diagnóze pomalu nespěje, aniž by 
si toho byl vědom. Ti opravdu důležití ob-
vykle buď o  své důležitosti nevědí, nebo je 
pro ně těžkým břemenem. S trochou pokory 
dokážeme víc, než s vagonem pýchy.

Václav Trmač, jedovnický  farář

Napsali jste námNapsali jste nám

Velikonoce 2014

Na každého z nás přicházejí v životě radostné 
i těžké chvíle. Někdo bude letos prožívat ve-
likonoční svátky bez svého blízkého, někdo 
bude mít plno starostí o své nemocné členy 
rodiny, na  někoho více než jindy dopadají 
těžkosti stáří, někdo musí letos bojovat s ne-
mocí či slabostí, kterou ještě minulý rok ne-
znal, jiný zase žije ve fi nanční tísni, někteří 
procházejí rodinnými či osobními krizemi. 
Mnozí zase prožívají klidné období i  kus 
lidského štěstí. Co lidský život, to jedinečný 
příběh. Jedni potřebují povzbuzení, druzí 
potřebují ujištění, všichni pak potřebujeme 
dar pevné víry, že náš život má smysl. A veli-
konoční víra, v tomto případě, znamená spo-
lehnout se, že kříž a  vzkříšení Ježíše Krista 
platí pro mě i pro druhé, že Ježíš je živý. Jeho 
vzkříšení je i  naše, moje vzkříšení života. 
Jeho příběh není historickou minulostí, ale 
že i v naší přítomnosti, i dnes, na nás myslí, 
počítá s námi, kráčí spolu s námi, neopouští 
nás. Vnímám náš český horizont, ale i pro-
stor kolem nás, události, ke  kterým svoji 
pozornost upíná oči celý svět, na  Ukrajině, 
Krymu... Rád bych se s vámi podělil o jeden 
příběh. 

Farář George Th omas, který v  malém měs-
tečku v Nové Anglii vedl svoji anglikánskou 
farnost, přišel jedno velikonoční nedělní 
ráno do  kostela a  nesl rezavou, zkřivenou 
ptačí klec, kterou položil na kazatelnu. Lidé 
v údivu pozdvihli obočí.
Farář vyprávěl, jak se včera procházel 
po  městě a  uviděl chlapce, který nesl tuto 
klec. Byli v  ní tři malí ptáčci, třesoucí se 
chladem a strachem. Zastavil ho a zeptal se: 
„Co to tam máš, chlapče?“ „Jen pár ptáčků,“ 
odpověděl. „Co chceš s nimi dělat?“ zeptal se 
farář. „Vezmu je domů a budu si s nimi hrát,“ 
odpověděl. „Rozdráždím je, aby se porvali, 
a vytrhám jim peří! Vsadím se, že se dobře 
pobavím.“ „Ale dřív nebo později jich bu-
deš mít dost a přestane tě to bavit. Co udě-
láš potom?“ „Mám i  pár koček,“ řekl malý 
chlapec, „určitě si na nich pochutnají.“ Farář 
na moment ztichl. „Kolik chceš za ty ptáky, 
chlapče?“ „Co?! Na  co by vám byli, pane? 
Jsou to jen obyčejní ptáci z pole. Ani nezpí-
vají a vůbec nejsou pěkní!“ „Kolik?“ Znovu 
se zeptal farář. Chlapec si ho přeměřil, jako 
by byl blázen a řekl: „10 dolarů!“ Farář sáhl 
do  kapsy a  vytáhl desetidolarovku. Dal ji 
chlapci a ten zmizel rychle jako blesk. Farář 
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vzal klec, zanesl ji na  konec aleje, položil ji 
na zem, otevřel dvířka a pustil ptáky na svo-
bodu. To vysvětlilo přítomnost klece na ka-
zatelně a  potom farář začal vyprávět tento 
příběh, podobenství:
Jednoho dne mluvil Ježíš s ďáblem. Ďábel se 
právě vrátil z  rajské zahrady a  škodolibě se 
vychloubal: „Tak, Pane, právě jsem nachy-
tal plný svět lidí. Nastražil jsem past, starou 
návnadu, věděl jsem, že neodolají. Mám je 
všechny!“ „Co s  nimi budeš dělat?“ zeptal 
se Ježíš. Ďábel odpověděl: „Cha, pohraju si 
s nimi! Naučím je ženit se a rozvádět, nená-
vidět se a škodit si, pít, kouřit, drogovat a na-
dávat. Vidět spoustu negativních věcí jedno-
ho člověka na  druhém. Naučím je vyrábět 
zbraně, bomby a  navzájem se zabíjet. Už se 
těším na  tu zábavu!“ „A co uděláš potom?“ 
zeptal se Ježíš. „Udělám to tak, že se budou 
vzájemně ničit!“ hrdě se vypnul ďábel. „Ko-
lik za ně chceš?“ zeptal se Ježíš. „Snad bys ty 
lidi nechtěl?! Není v nich mnoho dobra. Když 
si je vezmeš, budou tě jen nenávidět. Popli-
vají tě, budou Tě proklínat a zabijí tě! Určitě 
je chceš?“ „Co za  ně chceš?“ zeptal se Ježíš 
znovu. Ďábel se podíval na  Ježíše a  zasmál 
se: „Každou Tvou slzu a všechnu Tvou krev!“ 
Ježíš řekl: „Máš to mít!“ a zaplatil. 
Farář vzal klec a odešel z kazatelny.
Velikonoce a jejich sílu pro náš život pochopí 
a přijme člověk teprve tehdy, až vezme za kli-
ku a vstoupí dovnitř. Objeví a nechá v sobě 
znovu vzkřísit dobré, radost, upřímnost, ne-
nechá se podmanit negativismem a  dráždit 
tím zlým. Ježíšovo zmrtvýchvstání je nám 
pozváním k plnému životu. O Velikonocích 
můžeme hlouběji pochopit, co je to lidský 
život. 
Je to plnost zážitků, snů, radostí. Je to plodné 
obdarování jiných. Je to společenství s dru-
hými v lásce. Je to i nesení bolesti a trápení, 
přijetí smrti jako brány do života. 
A tak mé velikonoční přání vám je: 
Abyste měli život. Abyste žili svůj život plně 
a bohatě. 

Martin Kopecký, farář církve 
československé husitské

Bohoslužby
Srdečně Vás osobně věřící, hledající i  nevě-
řící zveme na tato sváteční setkání ve spole-
čenství církve československé husitské. 

Velikonoční týden v Rudici, v kapli 
sv. Barbory:
• • V  sobotu 12. 4. ve  14.00 hodin - Květná 

sobota s požehnáním ratolestí, svátost po-
kání.

• • Na Bílou sobotu 19. 4. ve 14.00 hodin - vi-
gilie hodu Božího velikonočního, žehnání 
pokrmů, největší svátek v roce.

• • Po Velikonocích se konají bohoslužby mís-
to soboty každý pátek v 18.45 hodin.

• • Náboženství pro děti v  rudické škole po-
kračuje každý čtvrtek ve 14.15 hodin.

V Blansku v Dřevěném kostele, na ulici 
Rodkovského 7:
• • Na Květnou neděli 13. dubna v 9.00 hodin 

požehnání ratolestí, slib katechumenů, 
svátost pokání. 

• • Na Zelený čtvrtek 17. dubna v 17.30 hodin 
památka ustanovení Večeře Páně, umý-
vání nohou, adorace, Pesachová slavnost 
v 19.00 hodin.

• • Na Velký pátek 18. dubna v 17.30 hodin - 
křížová cesta, úcta kříže, Pašije, adorace.

• • Na Bílou sobotu 19. dubna ve 20:00 hodin 
- největší slavnost v celém roce, zmrtvých-
vstání Páně, křty dospělých. 

• • Na Velikonoční neděli 20. dubna v 9.00 ho-
din - Hod Boží, hlavní svátek Velikonoc, 
První večeře Páně pro dospělé, požehnání 
pokrmů. Žehnání základního kamene far-
ního sálu. V  tento nejslavnější den v roce 
nás navštíví a bude s námi slavit vzkříšení 
Páně brněnský biskup Th Mgr. Juraj Jordán 
Dovala.

• • Na  Velikonoční pondělí 21. dubna v  9.00 
hodin - pouť s učedníky do Emauz, kostel-
ní pomlázka.



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 03/04 2014

32

PozvánkyPozvánky

Divadelní soubor Vlastimil 
připravuje reprízu pohádky

O LÍNÉ PEPINĚ
neděle 13. dubna 2014, začátek v 17 hodin, ki-
nosál KD Jedovnice (poslední repríza)
Předprodej vstupenek je zahájen v  prodejně 
„Květiny Jaroslav Zelinka“.

Pionýři z Jedovnic vás srdečně zvou na

1. BLEŠÍ TRH

spojený se

SOUTĚŽÍ DOMÁCÍCH 

KOLÁČŮ 

v sobotu 3. května 2014 od 8.00 do 12.00 hod. 
v Kulturním domě v Jedovnicích.
Udělejte jarní úklid ve svém šatníku, v knihov-
ně, v garáži nebo v komoře.
Přeberte doma nepotřebné věci a  přineste je 
na jedovnický bleší trh do kulturního domu.

Zároveň si zde můžete pořídit nový svetr, kníž-
ku, brusle, rádio, kolo nebo nářadí… Věnujte 
zboží do společného banku nebo si jej prodejte 
sami. (Prodejní místo vám bude přiděleno.)
Můžete se také zapojit do soutěže o nejlepší do-
mácí koláč, sušenky, buchtu nebo štrúdl. Přijď-
te soutěžit nebo ochutnávat. Na místě se bude 
podávat i káva nebo čaj.
Sraz prodejců na bleším trhu a registrace sou-
těžních koláčů v sobotu od 7.30 hod. v KD.
Začátek akce od 8.00 hodin. Přepokládaný ko-
nec prodeje a ochutnávek ve 12.00 hod.
Případné dotazy můžete zasílat na 
pionyr.jedovnice@seznam.cz

Divadelní společnost HÁTA Praha
připravuje představení komedie

KLÍČE NA NEDĚLI

pátek 28. listopadu 2014, začátek v 19 hodin, 
kinosál KD Jedovnice
Autor a režisér: Antonín Procházka
V představení hrají: Jana Šulcová, Zbyšek Pan-
tůček, Ivana Andrlová, Olga Želenská, Libor 
Hruška, Antonín Procházka, Jana Zenáhlíko-
vá, Mahulena Bočanová, Ludmila Molínová, 
Marcela Nohýnková, Eva Janoušková, Veroni-
ka Jeníková, Lucie Svobodová, Pavel Vondra, 
Martin Sobotka
Předprodej vstupenek již probíhá v knihovně 
na náměstí.
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Reklamy – inzerceReklamy – inzerce
• • Koupím pěkný byt nebo dům v  Jedovni-

cích. Ne RK. Tel. 604 522 898
• • Koupím rodinný dům se zahradou v Jedov-

nicích nebo v blízkém okolí. Tel. 720 358 722
• • Koupím pole v  Jedovnicích. Mám zájem 

koupit zemědělskou (nestavební) půdu. Na-
bízím až dvojnásobek úřední ceny (podle 

bonity). Ludvík Dvořák, Kostelní 42, Jedov-
nice. Tel. 732 743 457

• • Pronajmu byt 3+1 v  Jedovnicích - I. po-
schodí bez výtahu. Bližší informace na  tel. 
602 572 775
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Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická• Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100

Tato nabídka platí do 30. 4. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. • www.bauhaus.cz

1300 W 51 cm

s elektrostartem

3,4 PS
2 v 1

2 v 1

EXTRA SILNÁ  
FÓLIE 180 g/ m25 % UV OCHRANA

229,-

Elektrický vertikutátor a provzdušňovač, 2 v 1
HVLA 1300-32, šířka záběru 32 cm, 1300 W, 18 ocelových proře-
závacích nožů/ 18 pružin, nastavení hloubky řezu, 5 stupňů

Prořezávací pila a nůžky
BAS 3020, benzinový motor 30 cm3, 
1 kW/ 1,4 PS, délka čepele 20 cm, 
síla střihu 18 cm, dosah až  
4 m, hmotnost 6,9 kg

Benzinová sekačka s pojezdem
HB 51 R HW E, šířka záběru 51 cm, výkon 2,5 kW/ 3,4 PS,  
pohon zadních kol, elektrostart, centrální nastavení 
výšky střihu 6 poloh, do vyprodání zásob

Univerzální hnojivo
10 kg,   
pro venkovní  
rostliny, pole,  
trávníky

Trávníkové 
hnojivo  
s odpuzujícím 
účinkem proti 
krtkům 2,5 kg
vhodné pro všechny 
typy trávníků, 
potlačuje výskyt 
mechů

Fóliovník Premium
180 x 240 cm, max. výška 197 cm, stabilní kovový rám, extra pevná 
průsvitná fólie, 3 rolovací okna a velké dveře, jednoduchá montáž, 
uvedené foto je pouze ilustrační

2.390,-

Zahradnický 
substrát
balení 50 l

63,-

VČETNĚ PODLAHY3 x 3 m

STĚNA 28 mm

Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene střechy 250 cm, výška 
boční stěny 200 cm, materiál severský smrk, včetně kompletního spojovacího materiálu a 
kování, praktické dvojité dveře s kovovým prahem, dveřní křídla a okna předmontovány, 
zasklení 4 mm sklo, s odnímatelnými mřížkami, skladem k okamžitému odběru

8.990,- 5.890,-

3.990,-29.990,-

169,-

BRNO NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY !
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Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací

Potřebujete přikrýt dřevo, 
zakrýt kurník nebo kůlnu?

Nejjednodušší řešení je trapézový plech.

cena běžná: 239 Kč/m2

pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m2

(vč. DPH)

„ Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální 
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“

Věrnostní program COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
1) Nákup za velkoobchodní ceny
2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy)
3) Vylosovaní výherci získají 20.000 Kč, skútry, table-
ty, chytré telefony a další atraktivní ceny

www.colemanie.cz

Zelená úsporám na klíč.

Od vyřízení dotace

až po realizaci.

www.coleman.cz   prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Váš poradce: Miroslav Kovář, mobil: 725 675 633
OBCHODNÍ CETRUM SVITAVY, 
Olomoucká 26A/1759, 568 02 Svitavy, tel: 461 324 740 
ředitel obchodního centra Martin Prokop, mobil: 725 675 627

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

Nejkvalitnější česká pálená 
krytina se zárukou

 33 let!

Cena od 299 Kč/m2

(vč.DPH)
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