
Jedovnický autokemp Olšovec je hojně  vyhledávanou lokalitou pro trávení 
letošních prázdnin. Hosté mohou využít i třináct nově postavených bungalovů, 
které byly v červnu uvedeny do provozu. Každý z nich je vybaven kuchyňkou, 
koupelnou s WC a nechybí ani televize. Podařilo se zajistit napojení na kabelový 
a internetový rozvod. Bungalovy mají svoje vytápění, a tak se počítá s jejich 
celoročním provozem.
Dále v čísle: * Zprávy z rady a zastupitelstva, * Rozlosování kopané - podzim 
2009, * Zprávy z Jedovnic, * Zahájení školního roku, * Kdy budou prázdniny 
ve školním roce 2009 - 2010, * Program jedovnického kina - srpen až říjen, 
* 30 let jedovnické ZUŠky - druhá (závěrečná) část almanachu



Informace 4/2009 

1 
 

 
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 60 ze dne 30.06.2009 

 
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí: 
Rada městyse schvaluje 

• Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby s p. M. Petlachovou, Jedovnice, dle předloženého 
návrhu. 

• Plat ředitelce MŠ J. Kučerové dle předloženého návrhu s účinností od 01.06.2009. 
• Plat řediteli ZŠ Mgr. M. Součkovi dle předloženého návrhu s účinností od 01.06.2009. 
• Dodatek č.17 k nájemní smlouvě s Olšovcem s. r. o.. 
• Výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 5 / 2005 O pořádání veřejných produkcí a zajišťování 

veřejného pořádku na dny 18.07. a 25.07.2009 do 24,00hodin a 08.08.2009 do 2,00 hodin, 
žadatel I. Kocmanová, Jedovnice. 

• Přidělení bezbarierového bytu na Zahradní 676 p. J. Vlachové, Jedovnice. 
• Přidělení bytu v DPS p. M. Gottvaldové, Ruprechtov. 
• Rozpočtové opatření č. 2/2009 dle předloženého návrhu. 

 
Rada městyse bere na vědomí 

• Informaci o značném zatékání do bytů na DPS ve 3. nadzemním podlaží. 
• Informaci o řešení problematiky týkají se exekučního vystěhování p. Šenkýře, opravy 

zdevastovaného bytu a následného řešení jeho životní situace. 
• Oznámení uzavření MŠ od 20.07. do 21.08.2009. 
• Vydání kolaudačního souhlasu na užívání 13 nových chat v Olšovci s.r.o.. 
• Kolaudační souhlas ke stavbě Stavební úpravy a přístavba objektu event. č. 446 na klubovnu 

a bistro. 
• Zápis z jednání komise sociálně zdravotní ze dne 18.06.2009. 

 
Rada městyse souhlasí 

• S podnájmem objektu bývalého jachtklubu, č. e. 446, Olšovcem s. r. o. Jedovnice paní 
Dvořáčkové, Jedovnice, dle předloženého návrhu. 

• S vybudováním zpevněné plochy pro parkování na parcele městyse, p. č. 521, žadatel 
      pan O. Němec, Jedovnice, dle předloženého návrhu. 
• S prodloužením plynovodního řadu pro RD, po pozemku městyse p. č. 288 / 8, žadatel 
      pan P. Januš, Brno. 
• S vybudováním zpevněné plochy u chaty č. e. 60, žadatel E. Pavlů, Blansko, dle 

předloženého návrhu. 
 
Rada městyse zamítá 

• Návrh p. Pavloňové, Jedovnice, a souhlasí se Změnou v podobě, v jaké byla předložena při 
projednání 22.06.2009. 

 
Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 61 ze dne 20.07.2009 

 
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí: 
Rada městyse schvaluje 

• Výzvu k podání nabídky na poskytnutí úvěru dle předloženého návrhu. 
• Pronájem části asfaltového parkoviště na elektronická autíčka pro děti firmě ESPERIENZA 

NP, s.r.o., Blansko, za dohodnutých podmínek. 

Informace z rady a zastupitelstva 
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Rada městyse bere na vědomí 

• Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí finanční podpory na obnovu kulturní památky 
Sochy sv. J. Nepomuckého na Havlíčkově náměstí. 

• Zprávu o provedené kontrole Krajskou hygienickou stanicí JMK Blansko v mateřské škole. 
 
Rada městyse souhlasí 

• Se stavbou přístřešku u chaty č.e.195, žadatel N.Srstková, Brno, dle předloženého návrhu. 
• S provedením kanalizační přípojky pro RD a s přeložkou sloupu veř. rozhlasu, žadatel  
      M. Štreitová, Jedovnice, dle předloženého návrhu. 

 
Rada městyse jmenuje 

• Komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na poskytnutí úvěru k financování projektu Vybavení 
odborných učeben ZŠ Jedovnice (Modernizace učebny přírodovědných předmětů a učebny 
ICT) ve složení p. J. Jelínek, Jedovnice - předseda, členové p. Ing. G. Magula, Jedovnice,  

      p. Z. Korčáková, Jedovnice. 
 

Usnesení z jednání zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 22.07.2009 na Úřadu 
městyse Jedovnice, dveře č. 20. 
 
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí Zastupitelstvo městyse Jedovnice: 
 
Schvaluje: 
 
1.   Zapisovatelku paní Marii Gabrielovou, tajemnici ÚM. 
2.   Ověřovatele zápisu pana MUDr. Aleše Kleinbauera a pana Ing. Kamila Kvasnicu. 
3.   Návrhovou komisi ve složení pan Jaroslav Charvát a pan Ing. David Grim. 
4.   Přijetí překlenovacího úvěru ve výši 2,500.000,- Kč na financování projektu Vybavení    
      odborných učeben ZŠ Jedovnice (Modernizace učebny přírodovědných předmětů a učebny    
      ICT), protože současné finanční podmínky městyse neumožní financovat projekt z vlastních   
      prostředků. Pověřuje starostu podpisem úvěrové smlouvy s vybraným finančním ústavem  
      doporučeným komisí jmenovanou radou městyse, na financování projektu Vybavení   
      odborných učeben ZŠ Jedovnice (Modernizace učebny přírodovědných předmětů a učebny    
      ICT). 
5.   Přijetí  státní finanční podpory z Ministerstna kultury  z programu Podpora obnovy kulturních    
      památek  prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky     
      Socha sv. Jana Nepomuckého na Havlíčkově náměstí ve výši 50.000,- Kč. 
6.   Financování obnovy sochy sv.J.Nepomuckého dle alternativy „B“, která je přílohou zápisu. 
7.   Rozpočtové opatření č. 3 / 2009 
 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 62 ze dne 27.07.2009 
 
Na základě předložených zpráv a projednaných záležitostí: 
 
Rada městyse schvaluje 

• Výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 5 / 2005 O pořádání veřejných produkcí a zajišťování 
veřejného pořádku na pátky a soboty v měsíci srpnu 2009 do 02,00 hodin na hudební 
produkce Riviera, žadatel D. Junec, Actimmy a.s., Brno. 

• Osvobození od placení poplatku za odpad za nemovitost č. e. 504, Jedovnice, žadatelka M. 
Ottová, Jedovnice. 
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• Výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 5 / 2005 O pořádání veřejných produkcí a zajišťování 
veřejného pořádku na 31.07.2009 a 07.08.2009 do 24,00hodin, žadatel I. Kocmanová, 
Jedovnice. 

• Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby s p. M. Gottvaldovou, Jedovnice, dle 
předloženého návrhu. 

 
Rada městyse souhlasí 

• S provedením plynovodní přípojky pro RD č. p. 151, Jedovnice, žadatel V. a I. Novotní, 
Blansko, dle předloženého návrhu, za předpokladu, že dotčené parcely budou uvedeny do 
původního stavu. 

• S dočasným napojením svodu dešťových vod z p. č. 1349 / 1, žadatel L. Zouhar, Jedovnice, 
dle předloženého návrhu, do doby revitalizace plánovaných zahradních úprav. 

• S udělením výjimky z §17, odst. 5 vyhl. 137 / 1998 Sb. a z §25, odst. 5 vyhl. č. 501 / 2006 
Sb., s umístěním vodovodní a plynovodní přípojky a přeložkou NN na pozemku p. č.1043 / 1, 
která je v majetku městyse, pro plánovanou stavbu RD, žadatel J.a M. Holubovi, Jedovnice, 
dle předloženého návrhu, za předpokladu, že dotčená parcela bude uvedena do původního 
stavu.                                                                                      Marie Gabrielová, tajemnice ÚM   

 
Upozornění seniorům 

 
     Policie České republiky zaznamenala v posledních době na Blanensku zvýšený počet okradených 
seniorů. Nejčastější příčinou je vpouštění cizích lidí do bytu nebo rodinného domku a důvěřivost 
k neznámým osobám. 
     Tito lidé jsou obvykle velmi dobře oblečeni, mají perfektní vystupování a kromě nabízeného 
zboží nebo služeb jsou úslužní a nabízí pomoc. Tito lidé nemají vždy čisté úmysly. Neotvírejte dveře 
neznámým osobám. Pokud někoho takového uvidíte, dejte prosím hned vědět policii městyse na číslo 
telefonu 723 204 979 nebo volejte Policii ČR. 
Teď si Vám dovolíme napsat několik rad, abyste se nestali obětí těchto podvodníků. 

1. Neotvírejte dveře (ani trošku), pokud nevíte, kdo je za nimi. Do bytu vpouštějte pouze ty, 
které dobře znáte. I na první pohled sympatický člověk nemusí mít vždy dobré úmysly. 
Pokud Vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že Vás zná. Vaše jméno si mohl 
přečíst například na zvonku, poštovní schránce nebo na štítku na dveřích. 

2. Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo Vás za dveřmi požádá o pomoc. Raději zavolejte 
telefonem souseda. 

3. Mějte důležitá telefonní čísla vždy poblíž Vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě, 
abyste je v případě potřeby mohli hned použít. 

4. Zamykejte dveře a pokud bydlíte v přízemí, zavírejte při odchodu, třeba na nákup, i okna. 
5. Byt i dům zavírejte a zamykejte, i když jdete jen k sousedce. Nenechávejte klíče v zámku.  
6. Nepouštějte podomní prodejce, i když nabízí zdánlivě levné zboží. 
7. Nepouštějte ani osoby nabízející například levnější plyn a elektřinu nebo výhodnější tarif 

telefonu, osoby zapisující elektřinu, vodu a podobně. Pokud se tyto osoby nenahlásí na úřadě 
a my Vám to nedáme vědět na úřední desce nebo na infokanále v kabelové televizi předem, 
mohou to být podvodníci. 

8. Pokud nemáte na dveřích kukátko, raději si ho pořiďte, nebo alespoň řetízek na dveře. 
Řetízek má velkou výhodu, protože díky němu můžete vyřídit spoustu věcí v relativně 
bezpečném prostředí. 

Přejeme Vám, abyste nikdy takové problémy neměli. 
                                                    
 

Zprávy z radnice 
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Nabídka pečovatelské služby pro seniory 
 
      Jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb na základě zákona č.108 / 2006 Sb, o sociálních 
službách, v platném znění,  poskytuje Městys Jedovnice pečovatelskou službu pro naše občany.     
      Pečovatelskou službu poskytujeme nejen v domě s pečovatelkou službou, ale i v terénu, to 
znamená u Vás doma. 
      Jedná se o různou drobnou výpomoc, pro představu uvádíme: dovážka oběda, nákupy, předpis a 
donáška léků, různé pochůzky, malý a velký úklid, praní, žehlení, doprovod k lékaři, doprovod na 
úřady či na vycházku, pomoc při podání jídla, pomoc s osobní hygienou, popřípadě další úkony dle 
požadavků klienta. 
      Pečovatelskou službu v Jedovnicích provozujeme již mnoho let, od počátku 90.let minulého 
století, ke spokojenosti všech našich klientů. Zajišťujeme ji pomocí 3 pečovatelek, které jsou 
připraveny na základě Vašich požadavků pomáhat s chodem Vašich domácností. 
Jednotlivé úkony jsou hrazeny dle platné vyhlášky. Jedná se o malé částky, které  nezatíží Vaše 
rozpočty. 
      V případě, že byste měli zájem seznámit se podrobněji s nabízenými službami, můžete se obrátit 
na úřad městyse, kancelář č. 24, na paní Gabrielovou, která zodpoví všechny Vaše případné dotazy. 
       Nechte se námi opečovávat a užívejte si klidného stáří. Vaše spokojenost je odměnou za naši 
práci ve prospěch Vás, seniorů. 
 

Byty v majetku městyse 
 
     Městys má ve svém majetku 40 bytů v domě s pečovatelskou službou, 3 bezbariérové byty na 
Zahradní ulici a 2 byty v bývalém lihovaře. 
     Rada městyse schvaluje pronájmy těchto bytů a nájemci jsou povinni se o pronajatý majetek starat 
tak, aby při předání bytu zpět městysi byl v takovém stavu, který odpovídá běžnému opotřebení. 
Ne vždy se tak děje. Některý nájemce se k pronajatému majetku nechová dobře, nezajišťuje jeho 
řádnou údržbu, což má za následek opravy bytu a nemalé finanční prostředky, které do něj městys 
musí zpět vložit, aby byl použitelný pro další pronájem. Tyto vložené prostředky  pak městys zpětně 
vymáhá více nebo méně úspěšně po posledním nájemci. 
     Jak dokáží někteří „vybydlet“ pronajatý byt, o tom svědčí následující fotografie.  

 
 

Sbírka pro postižené povodněmi 
 
    V neděli 12. července 2009 se konala mimořádná sbírka na pomoc zatopeným oblastem, kterou 
uspořádala Diakonie Broumov ve spolupráci s Městysem Jedovnice a MS Českého červeného kříže. 
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     Přestože se jednalo již o třetí sbírku v tomto roce, odevzdali občané 96 pytlů s oblečením, 26 
pytlů s peřinami, povlečením a dekami, 10 balení vod, 15 prášků na praní a 5 krabic s různými 
čistícími a hygienickými potřebami. 
       Rada městyse děkuje jménem potřebných všem, kteří se sbírky zúčastnili a přispěli tak 
svým dílem ke zlepšení poměrů v těchto oblastech. Rovněž patří poděkování těm, kteří přispěli 
finančně prostřednictvím účtů či SMS.  
 

Informace z matriky 
 
     Informace k žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR pro občana mladšího 15 let 
k žádosti o vydání prvního CESTOVNÍHO DOKLADU  
    Osvědčení o státním občanství ČR vydávají příslušné úřady podle místa trvalého pobytu osoby, o 
jejíž státní občanství se jedná. Pro žadatele, s trvalým pobytem v okrese Blansko, tento doklad vydá 
Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně. 
     Žádost podává zákonný zástupce nezletilého, prostřednictvím matričního úřadu, podle trvalého 
pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná. 
K žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR je třeba doložit: 

- občanský průkaz zákonného zástupce (jednoho z rodičů dítěte) 
- rodný list dítěte 
- oddací list rodičů dítěte, vydaný před 01.07.2001 nebo rodné listy rodičů 
- oddací list prarodičů nebo jejich rodné listy, pokud jsou narozeni po 01.01.1954 

      Předložení výše uvedených dokladů přispěje k rychlému vyřízení žádosti. Za vydání osvědčení o 
státním občanství ČR je prostřednictvím matričního úřadu vybírán správní poplatek ve výši 100,- Kč. 

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 
 

 
Kvalita vody z jedovnického vodovodu 

 
V poslední době se nás několikrát čtenáři dotazovalo na kvalitu vody z jedovnického vodovodu. Co 
tedy obsahuje jedovnická voda? (výtah z  rozboru – 7. 7. 2009)  
pH  7,80  
Dusičnany mg/l <3,0  ( Brno - červen 09  35mg/l)  
Železo     mg/l     <0,05  
Mangan     mg/l     <0,03  
Tvrdost vody  mmol/l     2,05  
Vápník     mg/l     62,00  
Chlor volný mg/l 0,05  
TVRDOST VODY - VODA STŘEDNĚ TVRDÁ  (1,26-2,5mmol/l) 2,05mmol/l = 11,48°dH = 20,5°F 

 
V měsíci červenci a srpnu 2009 oslavili svá životní jubilea 

 
Červenec 
Nejezchleb Václav  Tyršova č. p. 317   26.07  89 roků 
Hégrová Anna   Olšovecká č. p. 7   04.07.  87 roků 
Keprtová Eliška  Brněnská č. p. 219   05.07.  85 roků 
Nejezchlebová Eliška  Habeš č. p. 599   13.07.  83 roků 
Klíma Jindřich   Habeš č. p. 341   14.07.  83 roků 

Ze společenské kroniky 

Vaše otázka -- naše odpověď …. 
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Tesařová Hana  Tyršova č. p. 740   22.07.  80 roků 
Matuška Jan   Brněnská č. p. 99   07.07.  75 roků 
 
Srpen 
Šebelová Anna  Palackého č. p. 239   02.08.  88 roků 
Daňková Vlasta  Hybešova č. p. 216   09.08.  87 roků 
Švéda Robert   Hybešova č. p. 516   17.08.  83 roků 
Padrtová Karla  Tyršova č. p. 316   12.08.  82 roků 
Doleželová Marie  Za Kostelem č. p. 444              05.08.  80 roků 
Skoupá Božena  Za Kostelem č. p. 433              20.08.  80 roků 
Pavelková Drahoslava Zahradní č. p. 699   26.08.  75 roků 
Dvořák Jiří   Palackého č. p. 357   26.08.  75 roků 
Keprt Rudolf   Olšovecká č. p. 284              08.08.  70 roků 
Skotáková Helena  Na Větřáku č. p. 560              18.08.  70 roků 
Kmeč Jiří   Habeš č. p. 479   20.08.  70 roků 
Smoradová Marie  Na Kopci č. p. 501   21.08.  70 roků 
 

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

       Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice                                                      

 
Obvaz 

 
 Turista po dlouhé a náročné túře odložil batoh do skříně a odešel osvěžit a nasytit své 
unavené tělo. Před tím ještě z batohu vyndal sáček od svačiny, prázdnou láhev od minerálky, 
fotoaparát, větrovku a peněženku, takže tam skoro nic nezbylo. To „skoro“, které zůstalo na dně, se 
skládalo z pláštěnky, zavíracího nože, obvazu, pružného obinadla a několika náplastí na puchýře.  
          „Tak jsme se zase kodrcali světem zbytečně,“ posteskla si pláštěnka, „jedině tady kolega 
zavírací nůž byl povolán do služby, my ostatní jsme se tu mačkali bez užitku.“ „Nemáte mi zas tak 
moc co závidět,“ ozval se nůž, „ještě teď jsem špinavý od paštiky, kterou jsem mazal na rohlíky, a 
když si představím, jak budu do rána páchnout, dělá se mi zle. Doufám, že si na mne ještě někdo 
vzpomene a pořádně mě očistí, jinak zrezavím a nebudu už k ničemu.“ „Pořád lepší, než tu jen ležet a 
nic nedělat. Hřeje vás vědomí, že jen díky vám lidé otevřeli konzervu, bez vaší pomoci by jedli ty 
rohlíky suché a chuť paštiky si mohli jenom představovat. A já jsem se tolik těšila, že dneska bude lít 
jako z konve nebo aspoň poprchat a já budu mít možnost ukázat, jak dobře umím chránit před 
deštěm…“ zasnila se pláštěnka. „Jak si tak vzpomínám,“ vložil se do rozhovoru obvaz, „měla jste 
takovou možnost minule. Jako jediná z nás jste se mohla podívat po světě, a když jste se vrátila, ještě 
jste si stěžovala, jak byl ten déšť studený a jak vám snad stokrát hrozilo nebezpečí roztržení. Pro 
samé brblání jste nám ani neřekla, co zajímavého jste cestou viděla.“ „Vy jste nějakej chytrej,“ 
ohradila se pláštěnka, „Jako byste si to už někdy zkusil. Víte vůbec, co to je voda nebo vítr? Minule 
jsem byla překvapena, ale dnes už vím, o co jde a byla jsem připravena posloužit za všech okolností. 
Co na tom, že bych sama nastydla, hlavně když by náš pán zůstal zdravý.“ Obvaz měl o té 
připravenosti sloužit až do roztrhání těla jisté pochybnosti, ale protože byl vycvičen pro ohleduplné 
jednání, raději mlčel. Pláštěnka však vytušila, co se obvazu honí hlavou, a tak si preventivně rýpla: 
„Kdoví, jestli nám, užitečným, nezávidíte. Umíte kritizovat a posmívat se, ale sám se tu jen válíte. Už 
jste celý ošuntělý a ještě jste nic nedokázal. Stejně vás jednou vyhodí do popelnice a neštěkne po vás 
ani pes, vy jeden budižkničemu.“ 

Duchovní sloupek 
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           „Paní pláštěnko,“ zastalo se obvazu pružné obinadlo, „mohu se vás na něco zeptat?“ „Jistě,“ 
řekla dychtivě oslovená, „jsem připravena vám poradit nebo cokoli vysvětlit.“ „Máte ráda našeho 
pána?“ „Samozřejmě,“ odpověděla pláštěnka a přemýšlela rychle nad tím, kam obinadlo míří 
takovou otázkou. To pokračovalo: „A přejete mu víc radosti nebo trápení?“ „Radosti, to dá rozum, 
ne?“ divila se pláštěnka takovým hloupým otázkám. „Takže máte radost, když on má radost?“ „Jistě. 
A taky jsem smutná, když on je smutný. Přece si nemyslíte, že se budu radovat z jeho neštěstí? Nebo 
si o mně myslíte něco jiného? To bych se hluboce urazila.“ Obinadlo se tvářilo, jako by přeslechlo 
poslední věty, a zeptalo se: „A myslíte si, že náš pán má raději deštivé nebo slunečné počasí?“ 
pláštěnka neodpovídala, začalo jí to docházet. Obinadlo však chtělo celou záležitost dotáhnout až do 
konce a proto pokračovalo: „Přálo byste našemu pánovi nějaké zranění? Puchýře, ošklivě odřené 
koleno, podvrtnutý kotník nebo ještě něco horšího?“ „Ne, to v žádném případě,“ špitla pláštěnka. 
Obinadlo trumfovalo: „Tak proč si přejete, aby obvaz sloužil svému účelu? Vždyť k tomu může dojít 
jenom tehdy, když se náš pán nebo někdo jiný poraní!“ odmlčelo se a pak smířlivě dodalo: „Myslím 
si, že obvaz, který nikdy nebyl použit, je tím nejspokojenějším obvazem. Kdyby ho bylo potřeba, 
jistě by rád posloužil, ale mnohem milejší mu je, když jsou všichni kolem zdraví a jeho služby 
nepotřebují.“                                                                                                            Václav Trmač, farář 

 
Provoz Informačního centra a knihovny o prázdninách 2009 

 
V době od 13. 6. 2009 do 13. 9. 2009 bude Informační středisko na náměstí v knihovně 
otevřeno. 
Informační středisko                                                     Půjčovní doba knihovny 
Pondělí  9:00 - 11:00    13:00 - 16:30                             Úterý     10:00 - 11:00    13:00 - 17:00  
Úterý, středa, čtvrtek  9:00 - 11:00  13:00 - 17:00          Středa       ----------         13:00 - 17:00 
Pátek  9:00 - 11:00                                                          Čtvrtek   10:00 - 11:00    13:00 - 17:00 
Soboty: 9:00 – 11:00  15:00 – 18:00 
Neděle: 9:00 – 11:00  15:00 – 18:00 

 
Z činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 2. 6. 2009 – 26. 7. 2009 

 
- 4. 6. 2009 strážníci šetřili přestupek proti majetku - poškození veřejného osvětlení pod 

ubytovnou Riviera, kterého se dopustil neznámý pachatel v době od 3.6.2009 do 4.6.2009. 
Pachatel nezjištěným způsobem vylezl k osvětlovacímu tělesu a demontoval kryt zářivky, 
který poté odhodil do rybníka Olšovce. Tento byl nalezen následně u břehu na druhé straně. 
Přitom poškodil těleso elektrické zářivky. Na zařízení byla způsobena škoda nejméně 800,-
Kč. Věc šetřena PMJ.  

- 5. 6. 2009 strážníci přijali oznámení o nálezu MP3 přehrávače, který oznamovatel nalezl u 
bývalé pily v místech zvaných U Křížku na cestě k Rudickému propadání. Nález byl dne 
5.6.2009 zveřejněn na infokanále.  

- 7. 6. 2009 strážníci v odpoledních hodinách odchytli v lesním porostu za vodárnou volně 
pobíhajícího psa, rasy kokršpaněl. Po zjištění totožnosti majitele byla věc vyřízena uložením 
blokové pokuty.  

- 8. 6. 2009 strážníci provedli ve třech případech na žádost Okresního soudu Blansko šetření 
k osobám.  

- 10. 6. 2009 strážníci přijali oznámení  o poškození laku karasorie  na motorovém vozidle, 
které si majitel zaparkoval na parkovišti na ulici Barachov. Neznámý pachatel nezjištěným 

Provozní doby o prázdninách 

Policie městyse Jedovnice informuje 



Informace 4/2009 
 

8 
 

předmětem poškrábal dvoje dveře od vozidla, čímž způsobil škodu převyšující částku 5.000,-
Kč. Z toho důvodu byl případ předán OO PČR Blansko pro důvodné podezření ze spáchání 
trestného činu.  

- 11. 6. 2009 strážníci provedli na žádost Okresního soudu Blansko šetření ke dvěma osobám 
působící v k. ú. Jedovnice.  

- 11. 6. 2009 strážníci provedli na žádost Odboru hospodářsko-správního úřadu Městyse 
Jedovnice, šetření k osobě v místě trvalého bydliště.  

- 16. 6. 2009 strážníci odchytli na Havlíčkově náměstí volně pobíhajícího psa rasy jezevčík, 
který pobíhal po silniční komunikaci, čímž ohrožoval bezpečnost a plynulost silničního 
provozu. Věc byla následně řešena s majitelem psa uložením blokové pokuty.  

- 16. 6. 2009 strážníci provedli asistenci při výkonu vyklizení bytu na ulici Zahradní. Vyklizení 
bytu bylo provedeno za přítomnosti soudního exekutora v době od 10.00 hodin do 14.00 
hodin.   

- 16. 6. 2009 strážníci přijali ve večerních hodinách oznámení, že na ulici Zahradní došlo 
k poškození skleněné výplně okna u obecního bytu. Pachatel byl zjištěn na místě. Věc 
předána k šetření OO PČR Blansko.  

- 17. 6. 2009 strážníci objasnili přestupek proti majetku, kterého se dopustili tři mladíci dne 
2.5.2009, kteří na ulici Jiráskova poškodili květinovou výzdobu u jednoho z domů. Přestupek 
byl vyřešen uložením blokové pokuty. 

- 22. 6. 2009 strážníci provedli ve spolupráci s OŘ PČR Blansko besedu se seniory na téma 
„Ochrana seniorů před majetkovou kriminalitou páchanou na starších lidech.“  

- 25. 6. 2009 strážníci provedli na žádost Okresního soudu Blansko šetření k pohybu a výskytu 
osoby.  

- 26. 6. 2009 strážníci provedli ve spolupráci s OŘ PČR Blansko na závěr školního roku na 
základní škole přednášku, kde byly žákům při této příležitosti předány karty bezpečí, na 
kterých jsou uvedena důležitá telefonní čísla.  

- 27. 6. 2009 strážníci přijali oznámení o poškození motorového vozidla, které měla majitelka 
zaparkované na ulici Riviera. Neznámý pachatel na vozidle poškodil stěrače, zrcátka a prořízl 
pneumatiku. Tímto jednáním byla majitelce vozidla způsobena škoda ve výši 3.500,-Kč. Věc 
šetřena PMJ.  

- 28. 6. 2009 strážníci přijali oznámení o nálezu peněženky, která byla nalezena na hrázi 
rybníka Olšovce. V peněžence se nacházela finanční hotovost, OP, ŘP, PZP a jiné 
písemnosti. Nalezená peněženka byla následný den předána majiteli.  

- 30. 6. 2009 strážníci v dopoledních hodinách pronásledovali a následně zadrželi řidiče 
terénního motocyklu, který svojí jízdou ohrožoval bezpečnost  chodců a dalších účastníků 
silničního provozu. Jelikož  zadržený řidič nevlastnil příslušné řidičské oprávnění byla na 
místo přivolána hlídka PČR Blansko, která si mladíka převzala, neboť se v dané věci jednalo 
o podezření ze spáchání trestného činu. 

- 1. 7. 2009 strážníci přijali oznámení o rušení nočního klidu hlasitou hudbou na diskotéce 
v objektu Riviera. Věc je šetřena PMJ.  

- 4. 7. 2009 strážníci opět přijali oznámení o rušení nočního klidu ze strany provozovatele 
diskotéky – restaurace v objektu Riviera. Na místě bylo provedeno šetření a zadokumentování 
přestupkového jednání. Věc v šetření PMJ.   

- 5. 7. 2009 strážníci provedli v 16.00 hodin na žádost operačního důstojníka PČR asistenci při 
zajištění místa dopravní nehody na ulici Jiráskova a odklonu silničního provozu při 
vyšetřování nehody. Při dopravní nehodě došlo ke střetu osobního motorového vozidla 
s motocyklistou, který na místě utrpěl smrtelné zranění. K obnovení silničního provozu na 
ulici Jiráskova došlo v 19.00 hodin.  

- 5. 7. 2009 strážníci přijali oznámení o narušení veřejného pořádku v ATC Jedovnice. Na 
místě byli zjištěni dva mladíci, kteří vnikli na soukromou akci, pořádanou v areálu kempu a 



Informace 4/2009 

9 
 

napadli její pořadatele. Oba výtržníci byli z kempu vykázáni. Věc vyřešena na místě 
domluvou.  

- 7. 7. 2009 strážníci provedli ve spolupráci DI PČR Blansko šetření k poškození motorového 
vozidla zaparkovaného na parkovišti na Havlíčkově náměstí. Vozidlo bylo poškozeno 
rezervním kolem, které vypadlo ze zavazadlového prostoru auta jedoucího po ulici Jiráskova 
ve směru na Kotvrdovice. Svojí setrvačností se rezerva dala do pohybu a narazila do 
zaparkovaného vozidla. Ustanovení majitele vozidla, z jehož zavazadlového prostoru rezervní 
pneu vypadlo, se nepodařilo zjistit.  

- 9. 7. 2009 strážníci řešili na Havlíčkově náměstí dopravní přestupek řidiče, který zaparkoval 
služební nákladní vozidlo v „Zákazu zastavení“ a v zastávce autobusu. Řidič s přestupkem 
nesouhlasil a proto bylo sepsáno Oznámení o přestupku, provedena fotodokumentace a věc 
odeslána k projednání na Odbor dopravy MÚ Blansko.  

- 8. 7. 2009 strážníci přijali oznámení o výskytu vraku motorového vozidla, který byl 
zaparkován na parkovišti u benzinové čerpací stanice. Vozidlo bylo bez registračních značek, 
nepojízdné a částečně zkorodované. Na vrak vozidla byla umístěna výzva k odstranění vraku, 
která byla současně vyvěšena na úřední desce městyse.  

- 10. 7. 2009 strážníci při výkonu služby našli svazek klíčů. Nález byl zveřejněn na infokanále 
dne 10.7.2009. Klíče uloženy na služebně PMJ.  

- 11. 7. 2009 strážníci na základě podnětů od občanů provedli ve spolupráci s OŘ PČR Blansko 
a dále za přítomnosti kontrolních orgánů ČOI a KHS kontrolu restauračního zařízení Riviera, 
kde se konají hudební produkce. Výše uvedené kontrolní orgány zjistily řadu nedostatků, 
které dále budou s provozovatelem zařízení řešeny.  

- 11. 7. 2009 strážníci přijali oznámení o rušení nočního klidu na ulici Podhájí, kde skupina 
mladíků rušila noční klid hlasitě puštěnou reprodukovanou hudbou. Věc byla na místě 
vyřešena domluvou. 

- 12. 7. 2009 strážníci přijali ve 13.00 hodin oznámení o pohřešované osobě, která se zúčastnila 
právě skončené taneční soutěže, pořádané v ATC Jedovnice. Po zjištění popisu k hledané 
osobě, bylo zahájeno pátrání v k.ú. Jedovnic. Během pátrání se dívka telefonicky ozvala svým 
rodičům, že je v pořádku. Z toho důvodu byla pátrací akce v 15.00 hodin ukončena.   

- 13. 7. 2009 strážníci přijali písemné oznámení o podezření ze spáchání trestného činu 
Porušování domovní svobody dle § 238, odst.1, tr.zák. Věc byla postoupena OO PČR 
Blansko.  

- 17. 7. 2009 strážníci přijali oznámení o ztrátě mobilního telefonu, ke které došlo na k.ú. obce 
Jedovnice. Záznam o přijatém oznámení byl sepsán na žádost majitele mobilu.  

- 24. 7. 2009 strážníci ve spolupráci s OO PČR Blansko šetřili náhlé úmrtí na ulici Na Kopci. 
Věc šetří OO PČR Blansko.  

- 25. 7. 2009 strážníci přijali oznámení o rušení nočního klidu v ATC Jedovnice. Na místě bylo 
zjištěno, že k rušení nočního klidu dochází v restauraci zv. U šedého vlka. Na místě byl 
hlídkou sjednán klid. Věc vyřešena domluvou.  

- Strážníci dále zajišťovali místní záležitosti veřejného pořádku a silničního provozu při konání 
kulturních akcí v ATC Jedovnice, jako např. sraz majitelů vozidel WV brouků, firemní akce 
pracovníků DHL a v neposlední řadě Street dance. 

- Strážníci provedli ve spolupráci s DI PČR Blansko ve dvou případech měření rychlosti. Bylo 
zjištěno celkem 14 řidičů, kteří v obci překročili zákonem stanovenou rychlost. Měření 
rychlosti se bude pravidelně opakovat.  

- V uplynulém a v tomto období strážníci ve větší míře vyjíždějí k rušení nočního klidu. 
Nejvíce k rušení nočního klidu dochází v blízkosti restaurací, v chatové oblasti a v ATC. Pro 
úplnost noční klid je od 22.00 hodin do 06.00 hodin. V tuto dobu bychom se měli chovat 
klidně a brát v potaz, že většina lidí už spí. Kdo poruší noční klid, vystavuje se postihu od 
strážníků uložením blokové pokuty, až do výše 1.000,- Kč, v případě u správního orgánu až 
5.000,- Kč, dle přestupkového zákona.  
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- V uplynulém období strážníci šetřili 58 přestupků v silničním provozu. 
Luděk Kolář, velitel Policie Městyse Jedovnice 

********************************************************************************* 
K O N T A K T   ----   Policie městyse Jedovnice 

tel./ fax. 516 528 220, mobil – 723 204 979 --- adresa : Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice 
úřední hodiny pro veřejnost – středa : 13,00 až 17,00 hodin 

 
Nevyřízené ztráty a nálezy 2009 

 
Pořadové číslo              datum nálezu                  místo nálezu                           nalezená věc 
07/2009                    18.02.2009               ul. Zahradní                     hodinky 
15/2009                    25.03.2009               ul. Na Kopci                    klíče  
16/2009                    26.03.2009               Havlíčkovo nám.             klíče 
19/2009                    02.04.2009               ulice Habeš                     holicí strojek 
25/2009                    21.04.2009               ulice Na Kopci                prsteny 
37/2009                    05.05.2009               Havlíčkovo nám.             klíče 
42/2009                    14.05.2009               ulice Zahradní                 klíče 
45/2009                    18.05.2009               ul. Na Kopci                    klíče  
50/2009                    27.05.2009               silnice ke kempu             klíče 
57/2009                    05.06.2009               U Křížku                         přehrávač      
75/2009                    10.07.2009               Havlíčkovo nám.            klíče  
 
     Podrobný popis věcí záměrně neuvádíme. Dotaz na výše uvedené nálezy je možno učinit v době 
úředních hodin na služebně Policie Městyse Jedovnice nebo telefonicky 723 204 979. 

      Luděk Kolář, velitel Policie Městyse Jedovnice  

 
O maturitní zkoušce na SPŠ Jedovnice 

 
      Měli bychom být hrdí na to, že právě v našem městysi již řadu let stojí škola, jež nejen každým 
rokem vychovává, vzdělává a zkouškou dospělosti provází desítky mladých studentů, ale v rámci 
otevíraných oborů přináší znalosti a zkušenosti v odvětvích, která jsou v dnešní době velice žádaná. 
Střední průmyslová škola v Jedovnicích se proto stala školou perspektivní a chlubit se může jak 
svým technickým zázemím a vybavením, tak i dobrou pověstí či příjemným personálem. 
      Protože jsem tuto školu poslední čtyři roky studoval a nedávno ji zdárně dokončil, v dnešním 
článku bych vám rád přiblížil zřejmě to nejnáročnější období – období maturitních zkoušek. Byť se 
jejich koncepce brzkým nástupem státních maturit výrazně změní a i když obor Elektronické 
počítačové systémy bude od nového školního roku s úpravami osnovy přejmenován, věřím, že všem 
budoucím maturantům rozšíří obzory a dopomůže zachovat si klidnou hlavu. Pakliže již maturitu 
máte za sebou, snad si se mnou rádi zavzpomínáte. 
Střední škola se oproti té základní liší v tom, že na konci jejího studia musíte prokázat znalosti, které 
jste měli nabýt v průběhu celých čtyř let. Když si tedy spolu s kantory začnete začátkem čtvrtého 
ročníku opakovat maturitní otázky z prváku, velkou výhodu a o krok napřed je vždy ten, co se před 
lety poctivě učil a soustavně připravoval. Tímto způsobem již začátkem maturitního ročníku získáte 
dobrý pocit, že situaci máte pod kontrolou a požadovaný rozsah učiva jste schopni zvládnout. 
V průběhu prvního pololetí pak témat stále přibývá, vy si je připomínáte a odškrtáváte jako hotová, 
přičemž se spolužáky promýšlíte stužkovací večírek a maturitní ples. Do této chvíle se o samotném 
průběhu závěrečné zkoušky dozvídáte pouze z úst učitelů, a to velice strohým a přibližným popisem, 

Fejeton 
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který se ucelí bohužel až v den vaší maturity, přesný termín neznáte vůbec. Pro váš osobní klid by ale 
nebylo od věci vědět přesně, kam se posadíte, které papíry dostanete do ruky, nemám pravdu? 
Když jsem v první polovině dubna, v týdnu před Velikonocemi, přišel vystrojený na písemnou 
maturitní zkoušku, věděl jsem, že mohu počítat se čtyřmi útvary, přičemž nebude chybět úvaha. 
Vstoupil jsem do předem určené třídy, kde jsme každý měli své dané místo po jednom v lavici. 
Přesně v osm hodin ráno jsem obdržel obálku s čistými orazítkovanými papíry na koncept, list se 
slohovými tématy a dvojstranu s předtištěnou hlavičkou, která čekala na moje vyplnění. Tento 
dvojlist jsem v rychlosti nalinkoval na jeho okrajích, vybral si jeden slohový útvar na dané téma, kde 
v nabídce byla povídka, úvaha, subjektivně zabarvený popis a volný útvar, a po uplynutí deseti minut 
jej nahlásil přihlížejícímu. V tu ránu mě čekaly čtyři hodiny intenzivního psaní, přičemž každý 
odchod na toaletu se zaznamenával, na jeho konci jsem vše vložil zpět do obálky a tu odevzdal. Jako 
poznámku k tomuto dni musím za sebe říci, že jsem se i přes oněch dvě stě čtyřicet minut ocitl 
v časové tísni. Ačkoli samotný koncept i s korekcí mi trval pouze dvě a půl hodiny, zbývající čas mi 
téměř nestačil na přepis. Mimo to se neobjevily další komplikace, nic dalšího se neudálo. 
Další velký krok ke zdárnému ukončení Střední průmyslové školy v Jedovnicích přišel až 
předposlední týden v květnu, kdy mě a všechny spolužáky čekala praktická maturitní zkoušku. Na tu 
jsme se rovněž připravovali již v průběhu celého studia, avšak nejvíce až v posledním měsíci – 
opakovali jsme, zapojovali a měřili. Naše třída byla rozdělena na tři skupiny, přičemž první 
maturovala v pondělí a v úterý, druhá v úterý a ve středu a ta poslední ve středu a ve čtvrtek, neboť 
praktickou maturitu máme rozloženou do dvou dní. Opět s odbitím osmé hodiny ranní si každý z naší 
skupiny vytáhl jednu z jedenácti otázek a podle ní se pak odebral buď do elektrodílen, nebo 
počítačové učebny. Já šel s tématem číslo devět, které jsem si zrovna nepřál, programovat k počítači. 
Po mém příchodu jsem znovu obdržel obálku velice obdobnou té, kterou jsem už znal ze slohové 
práce. Řádně jsem ji vyplnil a podepsal, a poté si přečetl zadání mé úlohy. To na první pohled 
vypadalo vskutku hrozivě, avšak napodruhé jsem pochopil, co se po mně žádá, a pustil se do práce. 
V tento den jsem dbal na dokončení vypracování úlohy a ve zbytku času do dvou odpoledne si 
připravoval koncepci a obsah protokolu. V den druhý jsem již na svém výtvoru z předešlého dne 
nemohl nic měnit, avšak chyběl mi napsat rozbor, postup a závěr úlohy a nakreslit některá zapojení. 
Ve 14:00 hodin jsem pak všechno mé snažení vytisknul a odevzdal přihlížejícímu. 
       Po týdenním volnu věnovaném přípravě a opakování k ústní zkoušce jsem se dle rozvrhu vydal 
první červnový čtvrtek plný nervozity k závěrečné a nejtěžší části maturit. Nejprve mne hned o půl 
deváté ráno čekal anglický jazyk, který jsem si zvolil namísto matematiky, do školní budovy jsem 
však dorazil už půl hodiny předem. Po mém příchodu do maturitní třídy jsem spatřil předsedkyni a 
místopředsedu maturitní komise, ale také mé vyučující a jejich přísedící. Přesně 8:30 mi bylo 
popřáno hodně štěstí a já si s chvilkou váhání otočil jedno z pětadvaceti koleček s číslem otázky. 
Poté jsem obdržel soubor papírů s osnovou dané otázky, které bych se mohl držet, a dostal patnáct 
minut na přípravu mého projevu. Byť by se mohl jevit opak, čtvrt hodiny je podle mé zkušenosti 
dostatek času. Poté jsem se ze svého místa přesunul k maturitní komisi a další čtvrt hodiny mluvil na 
dané téma. V zásadě stejně o nějakou dobu později probíhala i zkouška z českého jazyka a 
odborných předmětů, avšak s tím rozdílem, že odborné měly jak na přípravu, tak samotný projev 
třicet minut. Po odmaturování všech spolužáků v daném dni jsme byli opět předvolání do maturitní 
třídy, kde nám paní předsedkyně sdělila naše známky z jednotlivých předmětů, v poslední den 
maturit jsme se pak sešli všichni a obdrželi maturitní vysvědčení. 
      Takhle tedy probíhá maturitní období na Střední průmyslové škole v Jedovnicích, o nic více ani 
méně se toho neděje. Musím dodat, že kantoři jsou vskutku shovívaví a snaží se studentům pomoci, 
nikoliv naopak. Pakliže vás maturita teprve čeká, dnes jste se dozvěděli hodně o jejím průběhu, a tak 
mi nezbývá než popřát šťastnou ruku při losování otázek. Pokud již jste úspěšnými maturanty, pevně 
věřím, že jste si se mnou rádi připomněli ty staré zlaté časy.                                            Petr Loukota 

Inzerujte v I N F O R M A C Í CH 
Svým inzerátem oslovíte veškeré domácnosti v Jedovnicích. 

Pište  (informace@jedovnice.cz)  Volejte  (516 528 213)  Faxujte  (516 442 722) 
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Policie ČR řešila za období od 1. 6. do 20.7. 2009 

 
… motorkář při střetu zemřel 
Na křižovatce v blízkosti benzínové čerpací stanice v Jedovnicích, v neděli 5. července krátce po 
čtvrté hodině odpolední zemřel třicetiletý motocyklista po střetu s osobním vozem značky Citroën. 
Třiačtyřicetiletý řidič Citroënu odbočující od Jedovnic k obci Vilémovice  zřejmě nedal přednost 
motocyklistovi jedoucímu na motocyklu značky Yamaha od obce Kotvrdovice. Motocyklista na 
místě nehody podlehl svým rozsáhlým zraněním. 
 
… z auta ukradl nářadí 
Bourací kladivo, úhlová bruska, pneumatický utahovák a další nářadí si odnesl dosud nezjištěný 
pachatel v noci na 26. června z vozidla značky Peugeot zaparkovaného na náměstí v Jedovnicích. Do 
auta se dostal tak, že vytrhl zámek předních dveří. Majiteli tak vznikla škoda za 53 tisíc korun.  
 
… nechávat otevřeno se nevyplácí 
…přesvědčil se o tom cizinec, který se ubytoval 9. července v jednom z jedovnických  hotelů. 
Z neuzamčeného pokoje mu během několika minut někdo odcizil notebook v hodnotě 15 tisíc korun.   
Nebyl však jediným, kdo má zkušenost se zloději. 24. června zase policisté šetřili případ, kdy z 
nezajištěné chaty v kempu Tyršova osada někdo odcizil mobilní telefon a způsobil tak škodu ve výši 
přes 9 tisíc korun.  
 
... kouřil marihuanu, pak sedl za volant 
Pětadvacetiletého řidiče osobního auta Renault Clio kontrolovali 12. července policisté 
v Jedovnicích. Zatímco dechová zkouška na alkohol u něj byla negativní, test na drogy skončil 
s pozitivním výsledkem. Muž se poté přiznal, že požil před jízdou nezjištěné množství marihuany.  
Další jízda byla řidiči zakázána.               por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR Blansko 

 

 
Rozlosování kopané – podzim 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulky dodá Laďa 
 
 
 
 
 
 
 

Z policejních protokolů 

Sport 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ II. TŘÍDY  
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté 
1. 9.8. NE 16:30 Letovice Jedovnice 
2. 16.8. NE 16:30 Jedovnice Drnovice 
3. 23.8. NE 16:30 Vavřinec BK Jedovnice 
4. 30.8. NE 16:30 Lysice Jedovnice 
5. 6.9. NE 16:30 Jedovnice Doubravice 
6. 12.9. SO 16:00 Boskovice B Jedovnice 
7. 20.9. NE 16:00 Jedovnice Šošůvka 
8. 25.9. PA 16:30 Olomučany Jedovnice 
9. 4.10. NE 15:30 Jedovnice Blansko B 
10. 11.10. NE 15:30 Rudice Jedovnice 
11. 17.10. SO 15:00 Jedovnice Kořenec 
12. 25.10. NE 14:00 Vísky Jedovnice 
14. 28.10. ST 14:00 Jedovnice Letovice 

13. 1.11. NE 13.30 Jedovnice Sloup 

OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU A  
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté 
1. 30.8. NE 14:15 Jedovnice Vavřinec 
2. 6.9. NE 14:15 Jedovnice Ostrov 
3. 12.9. SO 10:45 Adamov Jedovnice 
4. 19.9. SO 16:00 Jedovnice Kotvrdovice 
5. 27.9. NE 10:00 Blansko B Jedovnice 
6. 4.10. NE 13:15 Jedovnice Ráječko 
7. 10.10. SO 11:45 Olomučany Jedovnice 
8. 17.10. SO 12:45 Jedovnice Lipovec 
9. 25.10. NE 11:15 Sloup Jedovnice 

OKRESNÍ PŘEBOR PŘÍPRAVEK SKUPINA A  
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté 

1. 28.8. PA 17:00 Rudice Jedovnice 
2. 2.9. ST 17:00 Blansko  Jedovnice 
3. 8.9. UT 17:00 Jedovnice Kotvrdovice 
4. 17.9. CT 17:00 Boskovice Jedovnice 
5. 23.9. ST 10:00 Jedovnice Lipovec 
6. 30.9. ST 17:00 Jedovnice Rudice 
7. 7.10. ST 17:00 Jedovnice Blansko 
8. 14.10. ST 17:00 Kotvrdovice Jedovnice 
9. 21.10. ST 17:00 Jedovnice Boskovice 
10. 29.10. CT 16:00 Lipovec Jedovnice 

 
     
 
 
 OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ SKUPINA A  

Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté 

2. 30.8. NE 10:00 Vavřinec(Ostrov) Jedovnice 
3. 5.9. SO 14:00 Jedovnice Adamov 
1. 10.9. ČT 17:00 Jedovnice Lipovec 
4. 12.9. SO 10:00 Rudice Jedovnice 
5. 19.9. SO 14:00 Jedovnice Šošůvka 
6. 27.9. NE 10:00 Kotvrdovice Jedovnice 
7. 3.10. SO 14:00 Jedovnice Ráječko 
8. 10.10. SO 14:00 Jedovnice Rájec 
9. 18.10. NE 10:00 Černá Hora Jedovnice 
10. 24.10. SO 14:00 Jedovnice Blansko B 
11. 1.11. NE 9:00 Lipůvka Jedovnice 
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Sportovní pozvání 
 

GALANT BRNO, s. r. o. a EKOL TEAM o. s. 
společně pořádají 

DELIKOMAT MANAGER TRIATLON 
sobota – 15. srpna 2009, autokemp Olšovec, start závodu ve 14 hodin 

trať závodu - 400 m plavání v rybníku Olšovec -- 16 km cyklistika (horská kola)  -- 4 km běh 
další informace k závodu získáte na stránkách www.galantbrno.cz. 

 
******************************** 

Klub vodních sportů Jedovnice o. s.  pořádá 
MOTORBOAT OPEN JEDOVNICE 2009 

víkend -- 4. až 6. září 2009, rybník Olšovec, loděnice KVS Jedovnice 
Kategorie :  stojky race  -- stojky open -- sedačky do 800 ccm -- sedačky nad 800 ccm 
Informace podává -- M. Čopák  tel. +420777349722, email - info@jedovniceracing.com 

nebo na stránkách www.jedovniceracing.com 
 

********************************** 
MGC Jedovnice  

připravuje v neděli 6. září 2009 
Open turnaj MGC Jedovnice 

areál minigolfového hřiště v autokempu, veškeré další informace získáte na www.mgcjedovnice.cz 
 

******************************** 
Galant Brno, s. r. o. a EKOL TEAM o. s. 

pořádají 
10.  ročník závodu Zaskar 2009 

Závod je součástí celosvětové série závodů GT GOLDEN RACE o exkluzivní zlaté kolo GT Marathon Team 
sobota – 12. září 2009, společný start závodu autokemp Olšovec 

Start v 10,30 hod. trať na 100 km (převýšení 2400 m), ve 12,00 hod. trať na 50 km (převýšení 1200 m). 
Další informace získáte na 

 
www.gtzaskar.cz. 

 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ II. TŘÍDY  
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté 
1. 9.8. NE 16:30 Letovice Jedovnice 
2. 16.8. NE 16:30 Jedovnice Drnovice 
3. 23.8. NE 16:30 Vavřinec BK Jedovnice 
4. 30.8. NE 16:30 Lysice Jedovnice 
5. 6.9. NE 16:30 Jedovnice Doubravice 
6. 12.9. SO 16:00 Boskovice B Jedovnice 
7. 20.9. NE 16:00 Jedovnice Šošůvka 
8. 25.9. PA 16:30 Olomučany Jedovnice 
9. 4.10. NE 15:30 Jedovnice Blansko B 
10. 11.10. NE 15:30 Rudice Jedovnice 
11. 17.10. SO 15:00 Jedovnice Kořenec 
12. 25.10. NE 14:00 Vísky Jedovnice 
14. 28.10. ST 14:00 Jedovnice Letovice 

13. 1.11. NE 13.30 Jedovnice Sloup 

OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU A  
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté 
1. 30.8. NE 14:15 Jedovnice Vavřinec 
2. 6.9. NE 14:15 Jedovnice Ostrov 
3. 12.9. SO 10:45 Adamov Jedovnice 
4. 19.9. SO 16:00 Jedovnice Kotvrdovice 
5. 27.9. NE 10:00 Blansko B Jedovnice 
6. 4.10. NE 13:15 Jedovnice Ráječko 
7. 10.10. SO 11:45 Olomučany Jedovnice 
8. 17.10. SO 12:45 Jedovnice Lipovec 
9. 25.10. NE 11:15 Sloup Jedovnice 

OKRESNÍ PŘEBOR PŘÍPRAVEK SKUPINA A  
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté 

1. 28.8. PA 17:00 Rudice Jedovnice 
2. 2.9. ST 17:00 Blansko  Jedovnice 
3. 8.9. UT 17:00 Jedovnice Kotvrdovice 
4. 17.9. CT 17:00 Boskovice Jedovnice 
5. 23.9. ST 10:00 Jedovnice Lipovec 
6. 30.9. ST 17:00 Jedovnice Rudice 
7. 7.10. ST 17:00 Jedovnice Blansko 
8. 14.10. ST 17:00 Kotvrdovice Jedovnice 
9. 21.10. ST 17:00 Jedovnice Boskovice 
10. 29.10. CT 16:00 Lipovec Jedovnice 
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2. 16.8. NE 16:30 Jedovnice Drnovice 
3. 23.8. NE 16:30 Vavřinec BK Jedovnice 
4. 30.8. NE 16:30 Lysice Jedovnice 
5. 6.9. NE 16:30 Jedovnice Doubravice 
6. 12.9. SO 16:00 Boskovice B Jedovnice 
7. 20.9. NE 16:00 Jedovnice Šošůvka 
8. 25.9. PA 16:30 Olomučany Jedovnice 
9. 4.10. NE 15:30 Jedovnice Blansko B 
10. 11.10. NE 15:30 Rudice Jedovnice 
11. 17.10. SO 15:00 Jedovnice Kořenec 
12. 25.10. NE 14:00 Vísky Jedovnice 
14. 28.10. ST 14:00 Jedovnice Letovice 

13. 1.11. NE 13.30 Jedovnice Sloup 

OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU A  
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté 
1. 30.8. NE 14:15 Jedovnice Vavřinec 
2. 6.9. NE 14:15 Jedovnice Ostrov 
3. 12.9. SO 10:45 Adamov Jedovnice 
4. 19.9. SO 16:00 Jedovnice Kotvrdovice 
5. 27.9. NE 10:00 Blansko B Jedovnice 
6. 4.10. NE 13:15 Jedovnice Ráječko 
7. 10.10. SO 11:45 Olomučany Jedovnice 
8. 17.10. SO 12:45 Jedovnice Lipovec 
9. 25.10. NE 11:15 Sloup Jedovnice 

OKRESNÍ PŘEBOR PŘÍPRAVEK SKUPINA A  
Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté 

1. 28.8. PA 17:00 Rudice Jedovnice 
2. 2.9. ST 17:00 Blansko  Jedovnice 
3. 8.9. UT 17:00 Jedovnice Kotvrdovice 
4. 17.9. CT 17:00 Boskovice Jedovnice 
5. 23.9. ST 10:00 Jedovnice Lipovec 
6. 30.9. ST 17:00 Jedovnice Rudice 
7. 7.10. ST 17:00 Jedovnice Blansko 
8. 14.10. ST 17:00 Kotvrdovice Jedovnice 
9. 21.10. ST 17:00 Jedovnice Boskovice 
10. 29.10. CT 16:00 Lipovec Jedovnice 
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Klub Matýsek BLANSKO připravuje 

 
PRO VÁS A VAŠE DĚTI PŘIPRAVIL: 
* Zápis do dalšího kurzu plavání  dne 20. 8. od 15 do 16 hod v lázních v Blansku 
* Zápis do cvičení pro děti od 2 měsíců do 3 roků také 20. 8. tamtéž 
* Plavání u vás doma ve vaně s kojenci od 6 týdnů 

Aktivity v dětském koutku na ul. Svitavské v Blansku – bývalý Adast (zámeček): 
Srpen 2009: 
* Cvičení rodičů a dětí od 3. do 12 měsíců  každý čtvrtek od 9 do 9:45 h, ¨ 
* 2. Cvičení rodičů a dětí od 1 do 2 roků – každý čtvrtek od 10 do 10:45 hod.  
Nepřihlašuje se, kdo přijde, ten cvičí za 65,- Kč. 
 
*Hlídání dětí od 1 do 4 roků pod dohledem dětské zdravotní sestry od 7 do 14 hod denně 
* Kurz babymasáží pro nastávající maminky a pro rodiče s dětmi od 6 týdnů začíná 16.8. (3 x 1,5 h) 
* Předporodní kurz pro těhotné ženy –  začíná  ve čtvrtek 6.8. v 16 hod.(5 x 60 min)  
* Cvičení pro těhotné  v srpnu každý čtvrtek od 17:10 hod do 18 hod - lekce za 65,- Kč – platba na 
místě, nepřihlašuje se 
VÝPRODEJ LETNÍ DĚTSKÉ OBUVI, TENISEK A PAPUČEK vel. 17 -35, vše zdravotně 
nezávadná obuv - tzv. „žirafky“ zn. FARE a BEĎA– VELKÝ VÝBĚR, NÍZKÉ CENY!!! každé 
pondělí od 9 do 12 hod  a čtvrtek od 12 do 17 hod. 
Září 2009: 
Kromě výše uvedených aktivit nabízíme otevření dětského koutku pro veřejnost s občerstvením a to 
od pondělí do pátku od 14 do 18 hod. , včetně prodeje velkého výběru dětské zdravotně nezávadné 
obuvi za bezkonkurenční ceny – od 1. 9. – podzimní  obuv, plaveckých pomůcek, aromaolejů a 
masážních olejů a dalších potřeb pro děti.  

Přihlášky do všech kurzů a více info na tel. 724 761 590 – Mgr. Monika Kubová nebo  
na e-mailu klub-matysek@seznam.cz ,  www.klub-matysek.webnode.cz. 

 
Zubní pohotovost na okrese Blansko 

 
    Mimo níže uvedenou pohotovost na okrese Blansko je služba zajišťována na Karáskově náměstí  
č. 1, Brno, tel. 548 424 248 a to od 19,00 hod. do 7,00 hod. ve všední dny a nepřetržitě o víkendech a 
svátcích. Pohotovostní služba je u jednotlivých zubních lékařů uvedených v přehledu sloužena od 
8,00 do 12,00 hod. 
S r p e n    
15. 8. 2009 MUDr. Juráková Blansko, Pražská 1b 516 418 787 
16. 8. 2009  MUDr. Miklíková Blansko, ZŠ Rodkovského 515 157 112 
22. 8. 2009 MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 516 437 257 
23. 8. 2009 MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422 
29. 8. 2009 MUDr. Pokorný M.  Blansko, A. Dvořáka 4 516 417 621 
30. 8. 2009 MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326 

    
Z á ř í    
5. 9. 2009 MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 
6. 9. 2009 MUDr. Řehořková Blansko, bud.ZZS K.H.Máchy 17 516 527 874 
12. 9. 2009 MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203 
13. 9. 2009 MUDr. Staňková Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726 

Z našeho regionu 
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19. 9. 2009 MUDr. Stojanov Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 451 
20. 9. 2009 MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 516 416 386 
26. 9. 2009 MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 
27. 9. 2009 MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4  516 446 428 
28. 9. 2009 MUDr. Tomaštíková  Adamov, Smetanovo nám. 327  516 446 398 

    
Ř í j e n    
3. 10. 2009 MUDr. Juráková Blansko, Pražská 1b 516 418 787 
4. 10. 2009 MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám. 327  516 447 605 
10. 10.2009 MUDr. Žáčková Blansko, Mahenova 13 516 419 538 
11. 10. 2009 MUDr. Blaťák Černá Hora, Zdrav. středisko 516 437 257 
17. 10. 2009 MUDr. Crhonková Blansko, Pražská 1b 516 418 786 
18. 10. 2009 MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788 
24. 10. 2009 MUDr. Hepp Rájec, Šafranice 101  516 434 055 
25. 10. 2009 MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138 
28. 10. 2009 MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4  516 446 428 
31. 10. 2009 MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456 

 
Organizace školního roku 2009 – 2010 

 
   Školní rok 2009 – 2010 bude zahájen na všech základních, středních a speciálních školách v úterý 
1. září 2009, první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010. Druhé pololetí bude ukončeno 
ve středu 30. června 2010. 
Prázdniny ve školním roce: 
podzimní prázdniny – čtvrtek 29. 10. 2009 a pátek 30. 10. 2009 
vánoční prázdniny – od středy 23. 12. 2009 do pátku 1. 1. 2010, vyučovat v novém roce 2010 se   
                                  začíná v pondělí 4. ledna 2010 
pololetní prázdniny (jednodenní)  - pátek 29. ledna 2010 
jarní prázdniny pro okres Blansko budou v termínu 1. 3. 2010 do 7. 3. 2010 
velikonoční prázdniny – čtvrtek 1. 4. 2010 a pátek 2. 4. 2010 
hlavní prázdniny budou trvat od 1. 7. 2010 do 31. 8. 2010 
Nový školní rok 2010 – 2011 bude zahájen ve středu 1. září 2011                       (zdroj MŠMT Praha) 
 

Volby 2009 
 
    Prezident ČR Václav Klaus vyhlásil termín pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. Konat se mají v pátek 9. října 2009 (14:00 až 22:00 hodin) a v sobotu  
10. října 2009 (8:00 až 14:00 hodin). Další informace budou zveřejněny ve vysílání Infokanálu 

 
Spolek Bivoj a Restaurace Barachov  

si Vás dovolují pozvat na tradiční  
Koncert Bivojanky pod dožínkovým věncem aneb Škola volá ...  

který se koná v neděli 30. srpna 2009 od 15:00 do 16:30 hod. 
na výletišti Barachov u rybníka Olšovce. 

Vstupné dobrovolné - předem děkujeme. Děkujeme i firmě Agris, s. r. o., a Městysu Jedovnice.  
Přijďte se rozloučit s končícími prázdninami. 

Zprávy odjinud 

Přijměte pozvání 
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19. 9. 2009 MUDr. Stojanov Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 451 
20. 9. 2009 MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 516 416 386 
26. 9. 2009 MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 
27. 9. 2009 MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4  516 446 428 
28. 9. 2009 MUDr. Tomaštíková  Adamov, Smetanovo nám. 327  516 446 398 

    
Ř í j e n    
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Spolek Bivoj a Restaurace Barachov  

si Vás dovolují pozvat na tradiční  
Koncert Bivojanky pod dožínkovým věncem aneb Škola volá ...  

který se koná v neděli 30. srpna 2009 od 15:00 do 16:30 hod. 
na výletišti Barachov u rybníka Olšovce. 

Vstupné dobrovolné - předem děkujeme. Děkujeme i firmě Agris, s. r. o., a Městysu Jedovnice.  
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Městys Jedovnice a Divadlo Pavla Trávníčka Praha si Vás dovolují pozvat na představení 
Létající snoubenky 

pátek – 4. 12. 2009, začátek v 18,00 hodin, kinosál KD Jedovnice, 
Francouzská komedie autora Marc Camoletti v režii Pavla Trávníčka 

Hrají : Bernard - Pavel Trávníček, Robert - Zdeněk Rumpík, Berta - Monika Hladová 
Letuška Američanka – Lucie Trnková, Letuška Francouzka - Vilma Frantová, 

Letuška Němka - Hana Tunová  
 

Lásky přilétají a odlétají, nesmí se ovšem změnit letový řád. A abyste se pobavili, přesně to se stane. 
Předprodej vstupenek bude zahájen od 1. září 2009 v Informačním středisku (knihovna) na 

náměstí v Jedovnicích. 

 
POZOR – Došlo ke změně termínu představení – zájemci hlaste se co nejdříve !!! 

M ě s t y s      J e d o v n i c e    připravuje pro Vás 
Zájezd do předvánoční Prahy s návštěvou muzikálu „Adéla ještě nevečeřela“ 

Kdo v muzikálu účinkuje? 
CARTER slavný americký detektiv  Aleš Háma, Petr Vondráček 

KOMISAŘ JOSEF LEDVINA pražský policista Oldřich Navrátil, Vlastimil Zavřel, Juraj Bernáth 
RUPERT VON KRATZMAR šílený vědec Martin Dejdar, Jiří Langmajer, Juraj Bernáth 
ALBÍN BOČEK gymnasiální profesor ve výslužbě Vladimír Brabec, Stanislav Zindulka 
KVĚTUŠKA profesorova vnučka Jitka Čvančarová, Lucia Molnárová, Zuzana Norisová 

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

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

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

 
neděle - 13. 12. 2009; cena vstupenky 649,- Kč, cena dopravy 380,- Kč 

(vstupenky máme do 2. 3. a 4. řady)  Muzikál měl premiéru v divadle Broadway Praha. 
Zájemci přihlaste se na tel. 516 528 211 paní Marie Gabrielová nebo  

516 528 213 paní Božena Ševčíková. 
POZOR – Došlo ke změně termínu představení – zájemci hlaste se co nejdříve !!! 

*********************** 
 

M ě s t y s      J e d o v n i c e   připravuje pro Vás 
Zájezd do Prahy s návštěvou muzikálu „Baron Prášil“ 

neděle - 7. 3. 2010; cena vstupenky 599,- Kč, cena dopravy 380,- Kč 
(vstupenky máme do 3. a 4. řady) 

Muzikál má premiéru v únoru 2010 v divadle Hybernia Praha. 
Zájemci přihlaste se na tel. 516 528 211 paní Marie Gabrielová nebo 

 516 528 213 paní Božena Ševčíková. 

 

Připravujeme plán zájezdů na divadelní představení pro rok 2010. 
Jestli máte tip na představení, které by nemělo utéct i ostatním, tak nám dejte vědět na e-mail 

– informace@jedovnice.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozvání na zájezdy 
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Český rozhlas vysílal z  Jedovnic 

 
       V pondělí 1. června se vysílání 
Českého rozhlasu Brno přestěhovalo 
do Jedovnic. Po celý den měli 
možnost se posluchači této regionální  
stanice se s našim městysem blíže  
seznámit. Dopolední blok vysílání  
seznamoval s životem v Jedovnicích, 
ten všem přiblížil starosta městyse 
Ing. Jaroslav Šíbl. V okénku 
věnovanému receptům a vaření Jitka 
Koutná představila fotbalový koláč a 
v poledním pořadu „Morava krásná 
zem“ zazpívaly děti z místní 
mateřské školy a svoje CDpředstavila 
dechová hudba Olšověnka. Zpívání 
byl věnován i podvečerní pořad, ve 
kterém se představil dětský pěvecký 
sbor ZUŠ Jedovnice a ženský pěvecký sbor Píseň.                                                              Leoš Blažek 
 

Kvalita vody v Olšovci 
 
    O kvalitě vody v Olšovci se mluví o této sezóně snad všude. To, co zapříčinilo zhoršení koncem 
května, se stále neví. Zdravotní ústav provádí odběry ve dvoutýdenních intervalech. V posledním 
odběru se kvalita vody o něco zlepšila. Nový odběr a výsledky mají být provedeny v čase, kdy 
Informace odesíláme do tiskárny, vrátíme se k nim příště.Voda v Olšovci ale stále vyhovuje  
k rekreaci a je vhodná ke koupání. 
Termíny rozborů : 
25.05.2009 -- 21,5 stupňů (voda nevhodná ke koupání),  01.06.2009 --15,9 stupňů (voda nebezpečná 
ke koupání – vyhlášen – zákaz koupání (kvalita vody je nevyhovující z důvodu masového výskytu 
sinic), 08.06.2009 -- 16,9 stupňů (voda nevhodná ke koupání), 15.06.2009 -- 21,3 stupňů (voda 
nevhodná ke koupání) 29.06.2009 -- 21,7 stupňů (voda nevhodná ke koupání), 13.07.2009 -- 21,5 
stupňů (voda nevhodná ke koupání) 27.07.2009 -- 22,1 stupňů (zhoršená kvalita vody). 
 

Jedovnice budou mít sběrný dvůr 
 
     Zastupitelé městyse rozhodli o umístění 
sběrného dvora do lokality pod areál blanenských 
silničářů ve směru na Vilémovice. Jsou již 
dojednány odkupy s vlastníky pozemků a byla 
vybrána odborná firma, která zpracovává 
projektovou dokumentaci na sběrný dvůr.    
     Finanční prostředky na zřízení sběrného dvora 
chce Městys Jedovnice získat z dotačního titulu, 
který by měl být ještě v letošním roce vyhlášen. Se 
započetím provozu se počítá ke konci roku 2010. 

Zprávy z Jedovnic 
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Letní sezóna u Olšovce a její novinky 
 

    Do své poloviny se dostaly letošní prázdniny. Co nového nabízejí Jedovnice místním, ale i 
rekreantům o letošním létě? Od května je možné navštívit opravené tenisové kurty s novým 
občerstvením a koutkem pro děti za kulturním domem. V polovině června proběhla kolaudace 
zrekonstruovaných chat v areálu autokempu. Navštívit jste je mohli všichni v neděli 21. června, kdy 
byly chaty veřejnosti představeny. Koncem měsíce došlo i ke kolaudaci opravených prostor v areálu 
jachklubu. Nově tady bylo otevřeno bistro s venkovním posezením.                                  Leoš Blažek 
 

Hřiště už slouží našim dětem                                                          
 
   Dovolte nám, abychom Vám představili dokon- 
čený projekt dětského hřiště u rybníka Olšovce. 
Toto hřiště bylo vybudováno z peněz dotačního 
titulu vypsaného v minulém roce Jihomoravským 
krajem. Celkové náklady na vybudování dětského 
hřiště činily 170 tisíc korun, přičemž Jihomoravský 
kraj přispěl částkou 100 tisíc a městys doplatil 
zbylých 70 tisíc korun. Nové herní prvky jsou 
certifikované, tedy splňují požadavky na 
bezpečnost a kvalitu. 
   O tento titul se nám společně s Josefem Plchem,  
Renatou Kleinbauerovou a Petrem Gabrielem po- 
dařilo úspěšně zažádat a s podporou městyse hřiště 
vybudovat. Jsme rádi, že si děti hřiště už oblíbily.        (text a foto: Mgr. Jan Fránek) 

    
    Na konci června byl slavnostně předán do 
užívání opravený a vybavený dětský koutek 
za kulturním domem u tenisových kurtů, na 
který získal Městys Jedovnice prostředky 
z dotačního titulu MMR. Díky přidělené 
dotaci a dokrytí prostředků z rozpočtu 
městyse přišlo i na opravu zádveří, výměnu 
oken a dveří, vydláždění plochy před 
vstupem do klubovny dětské organizace 
Pionýr. Celkem se proinvestoválo 497.000,- 
Kč, z toho dotace na akci činila 300.000,- Kč. 
Stavbu prováděla jedovnická firma GRAS 
CZ.                                                                     
      V příštím vydání Informací se vrátíme 
k dotacím, které městys v loňském a letošním 
roce získal. Snahou celého zastupitelstva 
městyse je co nejvíce využívat této formy 
prostředků. Bohužel, některé připravené 
projekty dotaci nezískaly. Proto také  nebyly 
realizovány. Jsou však tyto projekty 
opakovaně podávány, tak jak jsou dotační 
tituly ministerstvem a krajem vyhlašovány.  
                                                     Leoš Blažek 
                                 foto : Marta Antonínová 
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Získání další dotace z Ministerstva kultury ČR na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého 

 
I v letošním roce se nám podařilo získat dotaci 50.000 Kč na restaurování sochy sv. Jana 

Nepomuckého na náměstí. Celá akce na obnovu této sochy, jež je zapsána v rejstříku kulturních 
památek Ministerstva kultury České republiky (dále jen MK), byla zahájena již v prvním pololetí 
roku 2008. Jelikož jde o kulturní památku, vlastník (tedy Městys Jedovnice) může provádět jakékoliv 
zásahy jen podle přísně stanovených podmínek.  

V poměrně krátkém čase, který jsme měli k dispozici do podání žádosti o dotaci, jsme 
kontaktovali dva restaurátory, kteří měli požadovanou licenci MK pro restaurování kamenných soch. 
Oba provedli obhlídku na místě a pořízení fotodokumentace, restaurátorský záměr a položkový 
rozpočet (nutné přílohy žádosti) ovšem předložila jen akademická sochařka MgA. Radka Levínská 
z Brna. Na základě jejího restaurátorského záměru, který obsahoval popis a dokumentaci stávajícího 
stavu a návrh restaurátorských prací četně technologií a materiálů, jsme získali kladné vyjádření 
Národního památkového ústavu v Brně a následně i kladné závazné stanovisko odboru památkové 
peče stavebního úřadu v Blansku. 

Musím se zastavit u stavu kamenných kulturních památek v Jedovnicích. Dvě z nich – kříž u 
kostela a socha J. Nepomuckého (stejně jako památkově nechráněná socha K. Havlíčka) trpí 
nevhodným umístěním blízkých dřevin. Jde 
jednak o riziko mechanického poškození 
památek pádem větví např. za silného větru, 
jednak trvalý problém odkapávání šťáv z květů 
na památky, kde tvoří živnou půdu pro lišejníky 
a mechy, které rozrušují povrch kamenných 
památek (kdo nevěří, ať si dobře prohlédne 
Havlíčkovu sochu). Jelikož všechny kamenné 
památky byly na svých místech dříve, než dnešní 
stromy, lze si jen povzdechnout, že předkové 
netušili, jaké trable osázením dřevin v jejich 
blízkosti způsobí. A nutno dodat, že ani třetí 
kamenná památka – kříž v Chaloupkách – nestojí 
ideálně. Neobklopují ho sice stromy, ale stojí 
v těsné blízkosti cesty, takže zde se zase 
projevují otřesy od projíždějících aut… 

Socha sv. Jana Nepomuckého – nejstarší ze 
zmíněných památek – byla navíc tak dobře 
ukryta za dřevinami, že si ani někteří jedovničtí 
starousedlíci nevybavovali, že tam nějaká socha 
je – a přitom šlo kdysi o dominantu náměstí. Stejně skryty a tedy nevyužívány byly ovšem i obchody 
či parkoviště v tomto mrtvém koutě náměstí… Jedním z kroků obce tedy bylo i odstranění 
nevhodných dřevin, aby se snížilo riziko poškozování sochy a současně se otevřel pohled (nejen) na 
ni. 

Ne šťastným zásahem byla i stavební úprava datovaná do roku 1935, kdy byla socha jednak 
posunuta šikmo asi o 10 m směrem od cesty a dolů (informace p. Jar. Šíbla), jednak byla umístěna na 
teraccovou kostku. Možná bylo cílem ji tak chránit před vandaly, možná byl tehdy pořízen plůtek a 
kostka měla vyzvednout sochu nad jeho úroveň – každopádně však vzniklo velmi nesourodé dílo a 
vhled celku tím utrpěl.  

Již někdy dříve byl poškozen křížek s Kristem, který držel sv. Jan v rukou – byl zjevně doplněn 
asi betonem. A poslední degradací bylo odstranění (krádež?) laterny, na kterou si pamětníci ještě 
vzpomínají – zbyla po ní jen konzola trčící z podstavce. 

Cílem restaurování tedy bylo jednak očištění kamenné části, doplnění chybějících částí a 
vyspravení vad, barevné sjednocení sochy, pokus o rekonstrukci nápisu na podstavci, dále doplnění 
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laterny a „vylepšení“ plůtku a rovněž návrh nového, nízkého podstavce, který by nahradil onu 
nevhodnou teraccovou kostku.   

Dotační program, v jehož rámci jsem žádali MK o finanční podporu, nese název „Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Onou obcí s rozšířenou 
působností je pro nás Blansko – tam nám navrhli podporu ve výši 50.000 Kč (což je minimální 
dotace, kterou lze z tohoto programu čerpat – přitom dotace může činit až 90% z celkových nákladů), 
MK ji schválilo asi v červenci – bohužel jsme se o tom vlivem administrativních zádrhelů dozvěděli 
velmi pozdě, až v říjnu – přičemž bylo nutno ji vyčerpat a vše provést do konce roku 2008. Začal 
souboj s časem, abychom dotaci nemuseli vracet. Vstříc nám vyšla především MgA. Levínská, ale i 
pracovníci NPÚ v Brně a SÚ v Blansku. Nakonec se vše stihlo včas, vzhledem k omezenému 
příspěvku bylo provedeno „jen“ restaurování vlastní kamenné části (socha + podstavec), svatozáře, 
palmového listu a konzoly pro laternu. V průběhu restaurování se podařilo objevit na podstavci i 
zašlý letopočet arabskými číslicemi 1717, který tak přesně potvrdil moji rekonstrukci letopočtu 
z nápisu na podstavci (i když celý text se rekonstruovat bohužel nepodařilo). Socha tedy pochází 
z období, kdy Jan Nepomucký nebyl ani blahořečen (blahořečení 1721, svatořečení 1729). 
Restaurátorka podle zbytků polychromie (barev) určila i původní barevnost sochy. V době baroka 
bylo totiž běžné kamenné sochy polychromovat (barvené tedy byly původně jistě i oba zmíněné 
kříže), do dnešních dnů se ovšem uchovaly jen nepatrné zbytky buď v pórech materiálu, nebo na 
chráněných místech „pod okapem“. Barevnost se ovšem obnovovat nebude – jednak to podle 

dnešních expertíz neprospívá kamennému 
materiálu, jednak se podle rozhodnutí 
památkářů při restaurování podobných 
objektů nevolí cesta obnovy tušeného 
původního stavu („jako nový“), ale cesta 
sjednocené „ošuntělosti“ s opravou zjištěných 
vad (tedy nezastírá se stáří). Po dokončení 
této etapy socha zůstala v restaurátorské dílně 
s tím, že požádáme znovu o dotaci v roce 
2009. 

Už v listopadu 2008 jsme žádali i o 
dotaci z programu na obnovu kulturních 
památek Jihomoravského kraje – ale 
vzhledem ke známému vývoji veřejných 
rozpočtů pro rok 2009 jsme nedostali nic. 
V rámci zastupitelstva jsme se proto dohodli, 
že – pokud bychom nezískali ani dotaci z MK 
– necháme na plný náklad obecního rozpočtu 
vyměnit kostku za vhodnější podstavec a 
s vracením sochy zpět na místo již nebudeme 
vyčkávat. 

Naštěstí se při podání žádosti opakoval loňský scénář – Blansko nám navrhlo (minimálně 
možných) 50.000 Kč, ty jsme k našemu překvapení od MK znovu získali – výsledkem po dohodě 
v zastupitelstvu je, že kromě plánované výměny prvorepublikové teraccové kostky za vhodný 
podstavec bude zpět doplněna i ztracená laterna. V tuto chvíli se připravuje dodatek smlouvy s MgA. 
Levínskou, doufáme, že nejpozději v říjnu bude socha vrácena slavnostně zpět. Asi do příštího roku 
zůstává otevřená otázka „vylepšení“ plůtku, nasvícení sochy, výsadby květin… atd. Snad se tato 
socha v průběhu roku 2010 (opět) stane chloubou náměstí. 

Závěrem mám prosbu na všechny občany – pokud byste měli někdo fotografii sochy ještě 
s laternou, zapůjčete ji prosím na úřad k oskenování, mohla by být vodítkem pro návrh nové laterny. 

Josef Plch (foto : Josef Plch) 
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Tanečníkům počasí nepřálo, ale radost z tance jim nevzalo 
 
       Už pošesté patřil začátek prázdnin v kempu Olšovec milovníkům tance.  Jedovnice se staly 
srdcem taneční Evropy, kam zamířily dvě tisícovky tancechtivých mladých lidí ze šestnácti zemí.           
      Organizátoři ani letos nenechali nic náhodě a pozvali na kemp téměř sto padesát špičkových 
tanečníků z celého světa, kteří měli v pasech udáno třicet zemí svého původu.  „Poprvé do Jedovnic 
přijeli  tanečníci z Kazachstánu,  z Ukrajiny, z Kanady i ze Španělska nebo  z Finska,“ řekl 
organizátor kempu Martin Fiedler.  
        I když je týdenní akce určena především mladým od osmnácti let, přijela letos i řada mladších 
dětí v doprovodu svých rodičů. Chodili na výuku společně. Za týden se uskutečnily  dvě stovky 

vyučovacích lekcí na sedmi pódiích. Všichni, 
bez rozdílu věku a národnosti, tancovali 
s plným nasazením a cílem naučit se něco 
nového od těch nejlepších. 
       Dění kempu neplánovaně ovlivnila 
událost, která zasáhla snad každého 
tanečníka a milovníka populární hudby. Smrt 
Michaela Jacksona.  „V den, kdy měl 
Michael Jackson pohřeb, jsme si pouštěli 
jeho videoklipy. Atmosféra byla hodně 
emocionální. Tanečníci neskrývali dojetí,“ 
vzpomenul Martin Fiedler. Mnozí špičkoví 
tanečníci a choreografové, kteří v 
Jedovnicích vyučovali, měli tu čest v 
Michaelem Jacksonem  spolupracovat. Řada 

lekcí byla doprovázena právě jeho hudbou a vryla se  
proto do paměti tanečníků.  
        Street Dance Kemp v Jedovnicích je 
momentálně zřejmě nejprestižnější světovou akcí 
svého druhu. Informace o kempu bylo a je  možné 
sledovat i prostřednictvím mezinárodních 
internetových stránek. K letošním hvězdám patřili 
bezesporu japonští tanečníci nebo třeba Američané a 
mezi nimi  tanečník a choreograf Michaela Jacksona 
Henry Link. 
        Jen počasí letos tanečníkům nepřálo. Trápilo je 
bláto a častý déšť, který znemožňoval výuku na 
nekrytých pódiích. Většina z účastníků se ale nedala 
odradit a slíbila, že se za rok do Jedovnic vrátí.                                 
                                   Marta Antonínová, (foto: Marta Antonínová) 

 
Z Jedovnic vedou tři trasy pro NORDIC WALKING 

 
     Instalací informačních tabulí byl završen projekt, který podal 
v oblasti cestovního ruchu Městys Jedovnice. Jedná se  o zřízení 
Nordic Walking parku Jedovnice. Tento nový druh rekreačního 
sportu začíná mít stále více příznivců. Okolí Jedovnic bylo vybráno 
jako vhodná lokalita a tři vytipované trasy si můžete vyzkoušet 
všichni. Více informací o novém sportu najdete u asfaltového 
parkoviště. Projekt finančně podpořil Jihomoravský kraj.                          
                                                                                          Leoš Blažek 
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Prezentace na ZŠ Jedovnice 

 
     Projekt ZŠ Jedovnice "Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů v terénu" získal finanční 
podporu z globálních grantů Jihomoravského kraje Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Poskytnuté  finanční prostředky byly použity na další vzdělávání 
pedagogických pracovníků školy, nákup pomůcek pro žáky a především realizaci terénního 
vyučování. Toto se uskutečnilo ve spolupráci s PdF MU Brno a ŠLP Křtiny za účasti 60 žáků  
2. stupně.  
     Závěrečná konference, na které prezentovali svoje výstupy žáci školy, se konala ve čtvrtek  
25. června odpoledne v kulturním domě v Jedovnicích. Nejprve se se svými výtvory prezentovali 
žáci 4. a 5. ročníku, kteří vytvořili pracovní listy a velké prezentace. Pohovořili o okolí jedovnických 
rybníků, rostlinách a zvířatech, se kterými se setkali při svých jednodenních vycházkách. Navštívili 
také Arboretum ve Křtinách, kde spolupracovali se studenty PdF MU Brno. I přes viditelnou 
nervozitu, neboť mnozí poprvé vystupovali před tak početným publikem, byly jejich výkony 

odměněny zaslouženým potleskem. 
     Po krátké kulturním vystoupení žáků 
9. ročníku měli svoje výstupy žáci 2. 
stupně. Ti strávili, rozdělení do 10 skupin, 
5 dnů na terénním vyučování, kde plnili 
nejrůznější úkoly z fyziky, chemie, 
přírodopisu a zeměpisu. Cílem tohoto 
pobytu byl  rozvoj přírodovědné 
gramotnosti žáků naší školy s důrazem na 
praktickou výuku v terénu, na 
mezipředmětové vztahy, podporu týmové 
spolupráce a prevenci sociálně - 
patologických jevů. Témata jednotlivých 
prací byla následující – GPS navigace, 
astronomická pozorování oblohy, rostliny 
a živočichové , rozbory vody a půdy, 

měření radarem , nechybělo ani video, které mapovalo celý pobyt. Vše bylo zpracováno již za 
pomoci počítače formou počítačových prezentací a promítáno na plátno kina. I když úrovně 
zpracování byly různé, lze říci, že všechny skupiny svůj úkol splnily a seznámily posluchače se 
svými výsledky. 
     V návaznosti na tento projekt byl podán  
školou a zřizovatelem projekt „Vybavení 
odborných učeben pro ZŠ Jedovnice“  a 
také tento byl vybrán k finanční podpoře 
z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod. Při jeho realizaci dojde k 
úplné rekonstrukci dvou učeben. Tou 
první je modernizace stávající učebny 
výpočetní techniky a tou druhou 
vybudování multifunkční učebny 
především pro výuku přírodovědných 
předmětů.                            
                                   Mgr. Michal Souček 
 

Taháky ze školních lavic 
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Závěrečné bilancování na ZŠ Jedovnice 
      

     Poslední den školního roku  v pátek 27. 6. 2009 proběhlo ve školní tělocvičně vyhlášení 
tradičních anket o nejlepšího pedagoga, žáka a sportovce školy. Nejoblíbenějšími pedagogy byli žáky 
zvoleni Mgr. Jaroslav Vávra a Mgr. Renata Šíblová, nejlepším žákem I. stupně byl zvolen Vojta 
Černohlávek ze  4. ročníku, nejlepším žákem II. stupně Daniela Stará z  IX.A . Nejlepšími sportovci 
školy byli vybráni Denisa Staníková a Jan Opletal z IX.A. 
Jak úspěšní byli žáci jednotlivých ročníků ukazuje následující tabulka : 
 

Ročník Počet 
žáků 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

1. 34 
 

34 0 0 
2. 33 

 
32 1 0 

3. 26 24 2 0 
4. 34 

 
29 5 0 

5. 22 
 

13 9 0 
Celkem za I. stupeň 149 

 
132 17 0 

6. 31 
 

9 21 1 
7. 26 

 
8 18 0 

8. 31 
 

18 13 0 
9. 31 

 
7 24 1 

Celkem za II. stupeň 119 
 

42 76 1 
Celkem za školu 268 

 
174 93 1 

  Mgr. Michal Souček 
 

Slavnostní zahájení školního roku 2009/2010 na ZŠ Jedovnice 
    
     Ředitelství ZŠ Jedovnice oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku 2009/2010 proběhne 
v kinosále Kulturního domu v Jedovnicích v úterý 1. září 2009 v 8,00 hodin. Zde se shromáždí 
všichni žáci školy společně se svými učiteli. Zváni jsou i rodiče (zejména v případě prvňáčků) a 
ostatní veřejnost. 
     Po slavnostním zahájení  žáci 2.- 5. a 6.- 9. ročníku odchází domů. Předpokládaný konec je v 9,30 
hodin.  Žáci 1. ročníku společně s rodiči a třídními učiteli odjedou do  budovy ZŠ Jedovnice, kde si 
prohlédnou všechny prostory, které budou k dispozici dětem. Předpokládané ukončení je nejpozději 
v 11.00 hodin.                                                                                                   Ředitelství ZŠ Jedovnice 

 
Tady inzerát Podlahářství – NAKOPÍROVAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzerce 

Zdeněk Hudec - firma TERAL * 798 62 Rozstání 346 nabízí

Podlahářské práce
Renovace dřevěných podlah - Renovace lakovaných parket

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

Podlahové stěrky - Ostatní podlahářské práce
Tel./fax: 582 395 447, mobil: 603 278 392, e-mail: teral@seznam.cz
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Pozor na lesní zvěř a pachatelé ze hřbitova stále unikají 

      V poslední době dochází ke zvýšenému počtu střetů vozidel se zvěří. Plodiny na polích okolo 
Jedovnic se začínají sklízet a zvěř putuje do 
bezpečnějších lokalit. Řidiči, proto zvýšený 
pozor si dávejte při průjezdu na silnicích 
vedoucích do Jedovnic.  
     Na Policii ČR v Blansku jsme se také 
dotazovali na pokračování vyšetřování 
vandalismu na jedovnickém hřbitově. Jak nám 
policejní mluvčí Iva Šebková sdělila 
„vyšetřování vandalismu na hřbitově v 
Jedovnicích nadále pokračuje, pachatele však 
stále neznáme“. 
                                                         Leoš Blažek 

Srpen – 2009                                                                                                                   začátky představení v 19,30 hodin                                                                                             
úterý  4. srpna – Pohádky na dobrou noc         čtvrtek 6. srpna – Terminátor Salvation 
úterý 11. srpna – Noc v muzeu 2          čtvrtek 13. srpna – Na odstřel 
úterý 18. srpna – Hannah Montana          čtvrtek 20.srpna – Kámoš k pohledání  
úterý 25. srpna – Transfomers:Pomsta poražených     čtvrtek 27. srpna – Život je boj  
 
Září – 2009                                                                                                                     začátky představení v 19,00 hodin 
 

1. 9. úterý – PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY       Film ČR/Italie. /95´/  BONTON      Vstupné 69,- + 1,- Kč  MN 12 
Zfilmované romány Michala Viewegha byly vždy povedené, až podezřelé zklamání prostě jednou přijít muselo.  
 

8. 9. úterý – DOBA LEDOVÁ 3, ÚSVIT DINOSAURŮ        Film USA. /94´/ BONTON  Vstupné 74,- + 1,- Kč MP                           
„Doba ledová je doba ledová, pane Huml“ praví klasik a my můžeme taktéž konstatovat, že některé filmy se příliš 
nemění.  
 

  15. 9. úterý – OPERACE DUNAJ                              Film ČR/Polsko.  /104´/ BONTON Vstupné 74,- + 1,- Kč  MP 
Když do hospody tak s tankem.  
 
     22. 9. úterý – JMÉNEM KRÁLE                                                 Film ČR /77´/ BIOSCOP Vstupné 69,- + 1,- Kč MP 
Lacině vyhlížející historická detektivka je snímkem plným protikladů a válkou mezi režisérem a zbytkem štábu.  
 
     29. 9. úterý – HERRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE    Film VB/*USA /154´/ WARNER BROS 
                                                                                                           Vstupné  69,- + 1,- Kč    MP  
Již pošesté začíná školní rok v bradavicích, a přestože moc zla sílí, Harry Potter se musí soustředit také na výuku. Spolu 
s ním se do kouzelného světa J.K.Rowlingové vracíme i my. 
 
Na měsíc říjen připravujeme:  6.10. Vzhůru do oblak  ** 13.10. Únos vlaku 123 ** 20.10. Bruno ** 27.10. Návrh 
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Kino 

Stalo se po uzávěrce 



Almanach ZUŠ Jedovnice 2009  

a jiných národů, které patří k odkazu našich předků. Seznamují se s klasickou taneční 
technikou, která upevňuje správné a vznosné držení těla, zdokonaluje koordinovaný 
pohyb horních a dolních končetin, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení 
pohybu. Učí se pohybové kázni, vytrvalosti a vůli. Na II. stupni základního studia, který 
je čtyřletý, se žáci mohou specializovat na některý z těchto oborů. Pro všechny žáky je 
zaveden předmět taneční praxe, kde nacvičují jednotlivé choreografie, kterými potom 
prezentují svou práci na různých akcích pro veřejnost a přispívají tak k obohacení kul-
turního dění v Jedovnicích a okolí. 
Počet mladých tanečnic postupně narůstá a i s ohledem na připravované navýšení kapa-
city školy v nehudebních oborech lze předpokládat, že výuka tance v Jedovnicích naváže 
na úspěchy z let minulých.

Vystoupení žákyň tanečního oboru u příležitosti loňského Setkání měst a obcí s parožím 
ve znaku

15
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Dokončení z minulého čísla
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Úspěch znamená dělat to nejlepší, co můžeme, s tím co máme. 
Úspěch spočívá v konání, nikoli v dostávání - v úsilí, ne ve vítězství.

Wynn Davis

Existence základní umělecké školy zásadním způsobem ovlivnila kulturní život nejen  
v Jedovnicích, ale i v širokém okolí. 
Během třicetiletého působení ji navštěvovalo více než devět a půl tisíce žáků, které vyu-
čovalo přes šedesát učitelů. Škola vychovala šest set absolventů tanečního, výtvarného 
a především hudebního oboru, z nichž mnozí započali profesionální hudební dráhu. 
Patří mezi ně např. trumpetista Jiří Boreš (nyní učitel na ZUŠ Blansko), klarinetista 
Jiří Žerníček (ředitel ZUŠ Blansko), varhanice Helena Reisnerová (profesorka na kon-
zervatoři v Brně), violoncellista Václav Zouhar (člen městského komorního orchestru  
v Uničově), klavírista a trombonista Josef Škvařil (současný ředitel školy). Kateřina 
Šplíchalová (provdaná Veselá) vystudovala zpěv na pedagogické fakultě MU v Brně, 
Lenka Jančíková (provdaná Fojtová) vystudovala hru na varhany na  brněnské JAMU  
a pedagogicky působí na ZUŠ v Boskovicích, klavíristka Radka Šperková rovněž vystu-
dovala JAMU a po několikaletém působení v Brně vyučuje na naší škole, violistka 
Helena Jančíková v současné době studuje akademii v Ostravě a účinkuje v tamním  
filharmonickém orchestru, Lukáš Sotolář, taktéž současný učitel jedovnické ZUŠ, 
studuje dirigování na JAMU, Kateřina Javorská, absolventka zpěvu na konzervatoři, 
pokračuje ve studiu na univerzitě v Olomouci, Jiří Marek, také učitel ZUŠ, studuje hud-
bu na pedagogické fakultě v Brně. Ke studiu hudby byla na konzervatoř přijata celá řada 
absolventů: Pavlína Pernicová, Zuzana Kosíková, Ondřej Javorský, Ondřej Dvořák - sólový 
zpěv, Josef Formánek - tuba, Iveta Jančíková, Eva Šenková - klavír, Jana Sotolářová 
- housle, Barbora Havelková - viola. V příštím školním roce pak nastoupí na konzer-
vatoř Štěpán Podrazil na bicí a Karolína Svobodová ke studiu sólového zpěvu. Mnoho 
dalších žáků  využívá základy získané na ZUŠ při studiu na středních pedagogických  
a uměleckých školách, na pedagogických fakultách, mnozí se věnují umění jako amatéři. 
Absolvent ZUŠ Jedovnice Pavel Grégr je uznávaným výtvarníkem.
Žáci školy účinkovali na mnoha kulturních a hudebních akcích v regionu a úspěšně 
reprezentovali školu a obec v soutěžích ZUŠ. Výčet těch, kteří reprezentovali školu na 
úrovni kraje by byl dlouhý. Naši žáci se však již několikrát probojovali i do nejvyšších  
- celostátních kol, ať už se jednalo o sólisty či soubory. V celorepublikových kolech  
soutěží ZUŠ naši školu reprezentovali: trombonový kvartet ve složení Jaroslav Šíbl, 
Milan Vintr, Karel Zouhar a Josef Meincl, trumpetisté Jiří Boreš a Zdeněk Odehnal, 
Kateřina Javorská v sólovém zpěvu, pěvecký kvartet Karolína Smejkalová, Anna Šíblo-
vá, Ondřej Javorský a Jiří Šperka, pěvecké duo Jiří Marek a Jitka Matušková (rozená 
Marková). Několikrát se v nejvyšším kole soutěže úspěšně umístil také taneční orchestr. 
V době vzniku tohoto textu probíhají národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje 
a v sólovém zpěvu. ZUŠ Jedovnice získala letos celkem 12 prvních míst v okresních 
kolech a dosud 3 první místa v krajských kolech. Pěvecké kvarteto JAKO bude naši 
školu reprezentovat v ústředním kole soutěže, které se ukuteční v dubnu tohoto roku 
v Turnově. Už pouze tato skutečnost svědčí o vysoké úrovni uměleckého vzdělávání v 
Jedovnicích.
Pozadu za hudebníky nezůstávají ani žáci výtvarného oboru. Aktivně se zapojují  
do soutěží vyhlašovaných MŠMT i dalšími subjekty. Práce mladých výtvarníků se již 
několikrát probojovaly do celostátních kol soutěžních přehlídek výtvarných oborů ZUŠ  
a získaly také řadu dalších ocenění v tématických soutěžích na celorepublikové úrovni.
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SEZNAM UČITELŮ, KTEŘÍ PŮSOBILI NA ŠKOLE
Andrášiová Milada (1989-dosud) klavír, viola, housle, zobcová flétna, hudební nauka, 
přípravná hudební výchova
Audy Květoslav, Mgr. (1999-2000) kytara
Boreš Antonín (1991-1993) akordeon, korepetice v TO
Čech Karel (1990-2003) dechové nástroje, dechový soubor
Dozbaba Alois (1996-1997) zobcová flétna
Drahovzalová Ivana (1990-1992) housle, klavír, přípravná hudební výchova
Dvořáková Pavla (1995-2002) taneční oddělení
Fojtová Lenka, Mgr. (1995-2004) klavír
Formánek Josef (200-dosud) tenor, tuba, dechový soubor
Frkalová Mária, Mgr. (1987-dosud) klavír, varhany, hudební nauka
Fuksa Jaroslav (1979-1987) klarinet, klavír, taneční orchestr
Gundacker Jiří (1979-2006, 2008-dosud) trubka, dechový orchestr
Havelka Josef, Mgr. (1979-1981, 1985-dosud) klarinet, klavír, saxofon, taneční orchestr
Hloušková Jiřina, Mgr. (1994-dosud) klavír, zobcová flétna, HN, PHV
Javorská Magdalena (1979-dosud) klavír, varhany, pěvecký sbor, PHV
Javorská Kateřina (2000-2001, 2004-2007) klavír, příčná flétna, zpěv
Javorský Milan (1979-dosud) violoncello, klavír, akordeon, HN, smyčcový a akorde-
onový soubor
Jiráček Jaroslav (1990-1991, 2001-dosud) trubka, zobcová flétna, kytara, akordeon, 
klavír
Karibová Zuzana (1995-dosud) housle, klavír, zobcová flétna, houslový soubor
Klimešová Kateřina, Ing. (1993-dosud) administrativní pracovnice
Korčáková  Eva (1992-1993) administrativní pracovnice
Korčáková Hana (1993-dosud) sólový zpěv, komorní zpěv, klavír, HN, PHV, zobcová 
flétna
Korčáková Kristýna (2007-dosud) klavír, hudební nauka
Kovaříková Vlasta (1995-1997) taneční obor
Kovářová Věra (1992-1994) výtvarný obor
Králová Iva (1979-1994, 2006-dosud) taneční oddělení
Kučerovský Jiří (2006-dosud) kytara, elektrická kytara, kytarový soubor
Kulhan Josef (1981-1982) klarinet
Majer Jiří (1995-1996) zobcová flétna
Marek Jiří, Bc. (2007-dosud) sólový zpěv, hudební nauka
Marková Hana (1995-dosud) kytara, kytarový soubor, pěvecký sbor, HN, PHV
Martinásek Jaroslav (1993-dosud) smyčcový soubor, housle, klavír, viola
Mašová Kateřina, Mgr. (2004-dosud) klavír
Mizerová Zdeňka (2002-2006) taneční obor
Münsterová Dana, Ing. (1991-1996) výtvarný obor
Orsag Dušan, Mgr. (1987-1998) taneční orchestr, flétna, klavír, bicí
Pajunčík Jaroslav (1989-1991, 1998-dosud) klarinet, příčná flétna, saxofon, zobcová 
flétna
Pernicová Jana (1981-1982) klavír
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Pernicová Zuzana (2008-dosud) kytara
Petrželová Jana (1994-1995) taneční oddělení
Pfeffer Vladimír (1985-1991) pozoun, tenor
Piňosová Karla, Mgr. (1998-1999) klavír, keyboard
Plchová Soňa, Mgr. (1999-dosud) výtvarný obor
Pohanka Ivan, Mgr. (1991-1994) klarinet
Prudíková Kateřina (1989-1991) taneční oddělení
Rolek Tomáš, MgA. (2007-dosud) bicí nástroje
Sedláčková Eva (1995-1999) kytara, akordeon, pěvecký sbor, přípravná hudební 
výchova
Slabáková Eva (1982-1985) klavír
Sopouchová Jiřina (1985-1987, 1994-1997) taneční oddělení
Sotolář Lukáš, DiS. (2002-dosud) viola, housle, klavír, hudební nauka, cimbálová 
muzika
Stejskalová Lea (1993) administrativní pracovnice
Šedá Aneta (2007-dosud) kytara
Škvařil Josef, Mgr. (1993-dosud) klavír, akordeon, trombon, HN, taneční a dechový 
orchestr
Šperková Radka, MgA. (1999-dosud) klavír, korepetice, hudební nauka
Šumbera Ladislav (1979-1988) housle, kytara, klavír
Šuráň Pavel (1988-1991) pozoun
Trllo Vlastimil (1982-1985) klarinet
Vávrová Jitka, Mgr. (1996-dosud) výtvarný obor
Vechetová Hana, Mgr. (1984-1990, 2006-dosud) klavír, přípravná hudební výchova
Veselá Kateřina, Mgr. (2000-2001) sólový zpěv, pěvecký sbor
Veselý Antonín (1984-1991) housle, klavír, korepetice v TO
Voráčová Veronika (2002-2004) klavír, zobcová flétna, hudební nauka
Zouhar Jaroslav, Mgr. (1979-1985, 2003-dosud) dechové nástroje, brass band
Zouhar Karel (1981-1982) dechové nástroje
Žerníček Jiří (1987-1989) klarinet

18



Almanach ZUŠ Jedovnice 2009  

PŘEHLED ABSOLVENTŮ ŠKOLY 
V JEDNOTLIVÝCH LETECH

Školní rok 1979/1980
Roman Sotolář - trubka Petr Pešička - trubka
Milan Vintr - pozoun Luboš Veselý - pozoun
Jiří Kubeš - kytara Lenka Hřebíčková - kytara
Petr Kadidlo - klarinet Zbyněk Vančura - klarinet
Bohumil Kubeš - klarinet Helena Šíblová - klavír (II. cyklus)
Ludmila Sehnalová - klavír (II. cyklus) Olga Kubešová - akordeon
Karel Zouhar - baskřídlovka

Školní rok 1980/1981
Jiří Boreš - trubka Petr Talla - trubka
Jiří Suchý - akordeon Dana Čadová - klavír
Nataša Tkadlecová - klavír Karel Sehnal - klavír
Milena Kakáčová - taneční obor Pavel Libich - kytara
Milan Sáňka - klarinet Josef Meincl - tenor
Ivo Šindler - tenor Pavel Doležel - tenor

Školní rok 1981/1982
Jiří Nejezchleb - trubka Petr Pospíšil - trubka
Pavel Pospíšil - trubka Ladislav Vančura - trubka
Oldřiška Zouharová - akordeon Dušan Kupka - pozoun
Jaroslav Šíbl - pozoun (II. cyklus) Radek Fiala - klarinet (II. cyklus)
Jiří Žerníček - klarinet Světlana Vondrová - klavír
Romana Vondrová - klavír Michal Szlávik - klavír
Veronika Szláviková - klavír Veronika Szláviková - taneční obor
Eva Galitová - taneční obor Sylva Kubová - taneční obor
Hana Vančurová - taneční obor Anna Nejezchlebová - taneční obor
Hana Sklenáková - taneční obor

Školní rok 1982/1983
Vlasta Daňková - klavír Jitka Ondráčková - klavír
Jitka Tesařová - klavír Dagmar Kupková - klavír
Pavel Libich - kytara (II. cyklus) Imrich Feč - klarinet
Milan Vintr - trombon Karel Zouhar - tuba

Školní rok 1983/1984
Pavel Sehnal - trubka Milan Kala - akordeon
Lea Povýšilová - klavír Pavel Doležel - violoncello
Petr Málek - violoncello Jan Martinásek - violoncello
Jana Kadlecová - klavír Lenka Karasová - klavír
Jitka Šlesingerová - klavír Karel Sehnal - klavír (II. cyklus)
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Pavel Kovář - kytara Vít Martinásek - housle
Zdeněk Formánek - klarinet Zdeněk Štreit - klarinet
Libor Galita - klarinet Pavel Doležel - tuba 
Josef Meincl - tenor (II. cyklus) Martin Máčel - klavír

Školní rok 1984/1985
Petr Pospíšil - trubka (II. cyklus) Jiří Nejezchleb - trubka (II. cyklus)
Vilém Bayer - trubka Václav Kalinec - trubka
Zdeněk Feilhauer - trubka Josef Škvařil - klavír
Hana Šlesingerová - klavír Jitka Svobodová - kytara
Hana Máčelová - klavír Hana Hegrová - klavír
Šárka Mazánková - klavír Josef Škvařil - trombon
Václav Trojánek - trombon

Školní rok 1985/1986
Kateřina Wagnerová - klavír Dita Šulcová - klavír
Irena Horková - klavír Roman Trubač - klavír
Jitka Tesařová - klavír (II. cyklus) Jana Zukalová - klavír
Petr Kovář - kytara  Pavel Pospíšil - trubka (II. cyklus)
Ludmila Martinásková - housle Robert Možný - klarinet
Jaroslav Buchta - klarinet Aleš Gottvald - klarinet
Jiří Feilhauer - klarinet Olga Alanová - taneční obor
Leona Cihlářová - taneční obor Michaela Jandová - taneční obor
Romana Klíčová - taneční obor Pavlína Kuncová - taneční obor
Dana Sedláčková - taneční obor Martina Štreitová - taneční obor
Kateřina Wagnerová - taneční obor Dana Zouharová - taneční obor
Soňa Zemánková - taneční obor Šárka Bezděková - taneční obor
Jana Zukalová - taneční obor

Školní rok 1986/1987
Jana Touchynová - akordeon Michal Štrajt - klavír
Pavel Doležel - violoncello (II. cyklus) Kateřina Málková - klavír
Dana Hořavová - klavír Daniela Pokorná - klavír
Zdena Pásková - klavír Helena Reisnerová - klavír
Jana Kučerová - klavír Leona Poláková - klavír
Sylva Šíblová - klavír Jaroslav Görner - trubka
Pavel Plch - trubka Marek Šebela - klarinet
Ivo Kakáč - pozoun (II. cyklus) František Jelínek - tuba
Ivo Blažek - tuba Kamil Kvasnica - baskřídlovka

Školní rok 1987/1988
Iva Galitová - klavír  Vít Martinásek - housle (II. cyklus)
Pavel Svoboda - housle Vlasta Kovaříková - klavír
Eva Pásková - klavír Martina Floková - klavír
Václav Zouhar – violoncello Václav Sedlák - klavír
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Veronika Dietlová - klavír Iva Galitová - taneční obor
Jan Martinásek – violoncello (II.cyklus) Marcela Jakubcová - taneční obor
Jana Šenkýřová - klavír Petra Kučerová - taneční obor
Vlasta Kovaříková - taneční obor Hana Zandlerová - taneční obor
Alena Kneslová - taneční obor Leona Nejezchlebová - taneční obor 

Školní rok 1988/1989
Kateřina Wagnerová - klavír (II. cyklus)  Martin Kostka - bicí
Marek Rada - trubka Jarmila Doleželová - akordeon
Kamil Kuchař - violoncello Květa Doleželová - klavír
Šárka Grimová - klavír Edita Musilová - klavír
Hana Wagnerová - klavír Renata Svobodová - klavír
Šárka Bubeníková - sborový zpěv Ludmila Martinásková - housle
Marcela Reisnerová - klavír Martina Hloušková - klavír
Richard Král - klavír Josef Škvařil - trombon (II. cyklus)
Štěpánka Bibrová - klavír Kamil Šebela - klarinet
Václav Trojánek - trombon   

Školní rok 1989/1990
Michal Štrajt - klavír Kateřina Šplíchalová - klavír
Jitka Štelclová - klavír Markéta Kučerová - klavír
Lenka Šenkýřová - taneční obor Hynek Švéda - klarinet
Jiří Pokorný - klarinet Michal Kubeš - klarinet
Aleš Zouhar - trombon Martin Vojáček - trombon
Lucie Málková - housle Veronika Horáková - klavír
Kateřina Šebelová - klavír Dominik Franc - trombon
Miroslav Málek - trombon

Školní rok 1990/1991
Pavel Doležel - trubka Karel Hasoň - trubka
Petr Šebela - trubka Dagmar Kuchařová - klavír
Ivana Šebelová - klavír Jitka Vintrová - klavír
Andrea Pořízková - klavír Marcela Šebelová - klavír
Kateřina Málková - klavír (II. cyklus) Martin Kuba - klavír
Kamil Kvasnica - trombon (II. cyklus) Josef Vágner - akordeon
Lukáš Grim - bicí Irena Huňková - taneční obor
Eva Charvátová - taneční obor Dagmar Zandlerová - taneční obor

Školní rok 1991/1992
Lenka Jančíková - klavír Silvie Sedláčková - klavír
Radka Šebelová - klavír Radka Kučerová - klavír
Renata Svobodová - klavír (II. cyklus) Hana Tallová - klavír 
Jana Pořízková - klavír Gabriela Sobolová - klavír
Jitka Holá - housle David Franc - trombon
Klára Pernicová - klavír Karel Kunc - klarinet
Jarmila Doleželová - akordeon (II. cyklus)
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Školní rok 1992/1993
Kateřina Šplíchalová - klavír (II. cyklus) Blanka Nečasová - klavír
Marta Zouharová - klavír Dalibor Ševčík - klavír
Lada Boháčková - klavír Iva Lišková - klavír
Klára Jachanová - klavír Romana Gregorová - klavír
Lucie Sobolová - klavír David Grim - trubka
Tomáš Grim - trubka Pavel Čížek - klarinet

Školní rok 1993/1994
Andrea Pořízková - klavír (II. cyklus)  Jana Petrželová - klavír
Jiří Opletal - trubka Marie Šíblová - klavír
Patrik Kala - klarinet Daniela Svobodová - klavír
Radek Šebela - baskřídlovka Jitka Vintrová - klavír
Zdena Doleželová - klavír Martina Gregorová - klavír
Radka Resová - klavír Marcela Vintrová - klavír
Lenka Formánková - violoncello Michaela Vágnerová - akordeon 

Školní rok 1994/1995
Jiří Pospíšil - trubka Jakub Švenda - trubka
Kateřina Fialová - akordeon Eva Fejtová - housle
Aleš Kosík - housle Jitka Holá - housle (II. cyklus)
Michaela Šebelová - klavír Radka Šperková - klavír
Silvie Sedláčková - klavír (II. cyklus) Jitka Sedláková - klavír
Hana Pokorná - klavír Martin Vojáček - klarinet
Gabriela Sobolová - klavír (II. cyklus) Radka Kučerová - klavír (II. cyklus)
Jana Boháčková - klavír Štěpánka Bibrová - klavír (II. cyklus)
Miroslava Šebelová - klavír

Školní rok 1995/1996
Ondřej Šíbl - trubka Zuzana Kohoutková - klavír
Iveta Kuchařová - klavír Eliška Zítková - housle
Anežka Sedláková - klavír Alena Zburníková - klavír
Blanka Formánková - klavír Dalibor Ševčík - klavír (II. cyklus)
Veronika Palátová - sólový zpěv

Školní rok 1996/1997
Tomáš Grim - baskřídlovka (II. cyklus)  Zita Janíčková - klavír
Marcela Lukášková - klavír  Kamila Srncová - klavír 
Jarmila Machačová - akordeon Jiřina Vágnerová - akordeon
Lenka Formánková - violoncello (II. cyklus) Michal Farlík - baskřídlovka 
Hana Pekárková - klavír Robert Dvořáček - trubka
Jakub Pavloň - trubka Sylva Šotová - klavír
Jaroslav Farlík - klavír Josef Ševčík - klarinet
Antonín Keprt - klavír Pavel Pernica - klavír
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Školní rok 1997/1998
David Grim - trubka (II. cyklus) Lucie Hédlová - klavír
Martin Ševčík - klarinet Jitka Marková - klavír
Veronika Voráčová - klavír Helena Jančíková - housle
Kateřina Javorská - příčná flétna Kateřina Javorská - sólový zpěv
Václav Staněk - tenor Marek Kunc - baryton
Marcela Kozáková - klavír Veronika Francová - klavír
Pavel Grégr - klavír Jana Boháčková - klavír (II. cyklus)
Marie Hasoňová - housle Dagmar Kučerová - klavír
Lukáš Sotolář - viola Eva Fejtová - housle (II. cyklus)
Ludmila Zouharová - klavír Kateřina Matušková - housle
Pavel Čížek - klavír Hana Kubešová - akordeon
Olga Šperková - akordeon Pavlína Machačová - akordeon
Hana Nezvalová - klavír Alena Kocmanová - klavír
Radim Pavlék - klavír

Školní rok 1998/1999
Jiří Pospíšil - trubka (II. cyklus) Vendula Švendová - viola 
Aleš Kosík -  housle (II. cyklus) Helena Jančíková - sólový zpěv 
Kamila Srncová - sólový zpěv  Daniela Fránková - klavír
Hana Zouharová - klavír  Jan Plchút - baskřídlovka
Jiří Rozman - trubka  Roman Plíšek - tuba 
Pavel Šebela - trubka  Veronika Šíblová - klavír
Žaneta Belányiová - klavír  Michal Král - klavír 
Jana Gregorová - klavír  Jitka Šebelová - klavír 
Věra Zouharová - klavír  Tomáš Vymazal - violoncello
Markéta Voráčová - klavír  Jiří Marek - klavír
Jana Marková - klavír Eva Kolmačková - klavír 
Blanka Zouharová - klavír

Školní rok 1999/2000
Josef Zouhar - výtvarný obor Veronika Helekalová - taneční obor
Jaroslav Pernica - výtvarný obor  Eva Zouharová - taneční obor
Zdenka Krejčí - výtvarný obor Veronika Dvořáková - taneční obor
Alena Opltová - výtvarný obor Kateřina Sedláčková - taneční obor
Věra Zouharová - výtvarný obor Iveta Skryjová - klavír
Eva Magulová - výtvarný obor Martin Pavloň – klarinet
Michaela Blatná - klavír  Jana Dostálová - klavír  
Eva Nesrstová - klavír  Oldřich Šmehlík - klavír
Markéta Zapletalová - klavír  Hana Škvařilová - klavír
Marie Wágnerová - klavír  Hana Grulichová - klavír
Mariana Konečná - klavír  Lenka Hédlová - klavír
Marie Šíblová - sólový zpěv (II. cyklus) Jana Grimová - klavír
Jana Dostálová - sólový zpěv Dagmar Blatná - klavír
Hana Nezvalová - sólový zpěv Barbora Zouharová - klavír
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Tomáš Vintr - tenor  Eva Zouharová - klavír
Petr Blatný - baryton Anna Dostálová - kytara
Radek Dvořáček - klarinet  Martin Ševčík - alt saxofon
 

Školní rok 2000/2001
Stanislav Fránek - trubka  Pavel Mikulášek - trubka
Ondřej Šíbl - trubka (II.cyklus)  Michal Formánek - tenor
Michal Farlík - trombon (II.cyklus) Věra Idrná - klavír
Lucie Božková - klavír  Pavlína Pernicová - sólový zpěv
Hana Suchomelová - klavír  Michaela Šíblová - klavír
Lucie Vlachová - klavír  Radek Nejezchleb - housle
Marie Hasoňová - housle (II.cyklus)  Jiří Skoupý - kytara
Kateřina Matušková - housle (II.cyklus)  Vendula Sůrová - klavír
Vít Ševčík - klarinet  Veronika Sáňková - klavír
Anna Šíblová - klavír  Magdalena Šíblová - klavír
Ludmila Zouharová - klavír  Veronika Klimešová - zobcová flétna
Olga Hudcová - klavír  Zuzana Kosíková - klavír
Eva Magulová - klavír  Vlasta Staňková - klavír
Hana Šebelová - klavír  Michal Navrátil - housle (II.cyklus)
Iveta Suchánková - kytara  Eva Skotáková - klavír
Zita Janíčková - klavír (II.cyklus)  Martina Krátká - klavír
Jana Kučerová - klavír  Tereza Němcová - klavír
Jitka Marková - klavír (II.cyklus)

Školní rok 2001/2002
Barbora Havelková - housle  Josef Formánek - tuba
Pavlína Héčová - zobcová flétna  Martin Plíšek - baskřídlovka
Pavel Grégr - klavír (II.cyklus)  Veronika Voráčová - klavír
Marcela Kozáková - klavír (II.cyklus)  Václav Zouhar - akordeon
Blanka Kubešová - klavír  Pavlína Petlachová - klavír
Markéta Sedláková - klavír  David Opletal - trubka
Martin Ševčík – klarinet, saxofon (II.cyklus)  Irena Sůrová - klavír
Jakub Vaculík - klavír  Ondřej Dvořák - klavír
Lucie Hédlová - klavír (II.cyklus)  Eva Kocmanová - klavír
Karolína Smejkalová - klavír  Michal Szlávik - klavír
Pavel Čížek - klavír, varhany (II.cyklus)  Pavel Kos - akordeon
David Zouhar - klavír  Marie Zouharová - klavír
Zuzana Kosíková - sólový zpěv  Kristýna Knechtová - housle
Jaroslav Farlík - klavír (II.cyklus)  Iveta Pekárková - klavír
   

Školní rok 2002/2003
Štěpán Buš - housle  Klára Čoupková - klavír
Anna Dostálová - kytara (II.cyklus)  František Drahovzal - klavír
Gabriela Farlíková - klavír  Jitka Formánková - klavír
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Daniela Fránková - klavír (II.cyklus)  Marek Horák - housle
Ondřej Javorský - tenor  Markéta Kakáčová - klavír
Michal Kučera - klavír  Jiří Marek - klavír (II.cyklus)
Iveta Maternová - klavír  Lukáš Matuška - housle
Veronika Nečasová - klavír  Veronika Nečasová - sólový zpěv
Zuzana Palánová - housle  Roman Plíšek - tuba (II.cyklus)
Andrea Rybářová - housle  Denisa Řeřuchová - klavír
Karolína Smejkalová - sólový zpěv  Marie Ševčíková - klavír
Hana Škvařilová - klavír (II.cyklus)  Jiří Šperka - sólový zpěv
Vendula Švendová - viola (II.cyklus)  Marie Trojáčková - klavír
Tomáš Vymazal - violoncello (II.cyklus)  Blanka Zouharová - klavír (II.cyklus)
Eva Zouharová - klavír  Lucie Zukalová - kytara

Školní rok 2003/2004
Marie Němcová - klavír  Kamila Zouharová - klavír
Ondřej Javorský - sólový zpěv  Magdalena Dvořáková - klavír
Anna Havelková - klavír  Mariana Konečná - klavír (II.cyklus)
Markéta Zapletalová - klavír (II.cyklus)  Karolina Benešová - klavír
Jana Grimová - klavír (II.cyklus)  Lenka Hédlová - klavír (II.cyklus)
Ivana Kučerová - klavír  Kateřina Sedláková - klavír
Veronika Zouharová - klavír  Lenka Šebelová - klavír
Simona Ďugošová - klavír  Tereza Holubová - klavír
Petr Přibyl - klavír  Josef Plch - výtvarný obor
Radim Zouhar - výtvarný obor  Kateřina Jančíková - kytara
Jitka Pernicová - kytara  Miroslav Kocman - kytara
Michal Formánek - trombon (II.cyklus)  Josef Trojáček - klavír
Barbora Zouharová - klavír (II.cyklus)  Iveta Jančíková - klavír

Školní rok 2004/2005
Lucie Florková - kytara  Josef Plch - trombon
Anna Horáčková - sólový zpěv David Opletal - trubka (II.cyklus)
Jitka Matušková - sólový zpěv (II.cyklus) Marie Zouharová - klavír
Jiří Marek - sólový zpěv (II.cyklus)  Dominik Beránek - klavír
Alena Sedláková - sólový zpěv  Jan Šedý - klarinet
Petr Loukota - klarinet Radka Křiváková - příčná flétna 
Jiří Zatčanský - klarinet  Martin Jařábek - akordeon
Veronika Klimešová - zobc. flétna (II.cyklus) Ondřej Stejskal - housle  
Veronika Sáňková - klavír (II.cyklus) Sabina Autratová - klavír   
Radek Nejezchleb - housle (II.cyklus)  Anna Jančíková - klavír  
Ondřej Dvořák - varhany (II.cyklus)  Lucie Vlachová - klavír (II.cyklus)
Magdalena Šíblová - klavír (II.cyklus)  Gabriela Sedláková - příčná flétna
Magdalena Sáňková - klavír Eva Šenková - klavír
Tereza Němcová - klavír (II.cyklus) Jana Hasoňová - klavír
Martina Krátká - klavír  (II.cyklus)  Eva Skotáková - klavír (II.cyklus)
Tomáš Pospíšil - výtvarný obor  Jiří Pinďák - klavír, varhany
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Martina Šebelová - výtvarný obor  Tomáš Kozel - klavír
Eva Magulová - výtvarný obor (II.cyklus)  Lenka Charvátová – klavír

Školní rok 2005/2006
Anna Bayerová - klarinet  Petra Doleželová - klavír
Michaela Dvořáková - housle  Marie Jandová - sólový zpěv
Martin Kakáč - trubka  František Zouhar - housle
Kristýna Knechtová - housle (II.cyklus)  Iveta Zouharová - kytara
Markéta Kakáčová - klavír (II.cyklus)  Pavla Urbánková - klavír  
Eliška Klimešová - sólový zpěv  David Zouhar - tuba
Tomáš Kvíčala - klarinet  Michal Nejezchleb - kytara
Martin Plíšek - eufonium (II.cyklus)  Lucie Preisová - klavír
Barbora Řezníčková - klavír  Ondřej Sedlák - klavír
Markéta Sedláková - klavír (II.cyklus)  Iveta Suchánková - kytara (II.cyklus)
Matěj Šíbl - trombon  Veronika Štouračová - klavír 

Školní rok 2006/2007
Jakub Bayer - klarinet Ludmila Boháčková - klavír
Michal Doležel - kytara Jan Formánek - baryton
Karolína Fránková - housle Gabriela Hrazdírová - příčná flétna
Kateřina Jančíková - kytara (II.cyklus) Šárka Kučerová - klavír 
Eliška Michlíčková - kytara Klára Mikulášková - klavír
Marie Němcová - klavír (II.cyklus) Marie Němcová - sólový zpěv
Pavlína Ondráčková - klarinet Hana Opletalová - klavír
Hana Pavloňová - klavír Markéta Pernicová - klavír
Věra Pokladníková - klavír Petr Pospíšil - trubka
Matěj Rádsetoulal - trubka Denisa Řeřuchová - klavír (II.cyklus)
Karolína Smejkalová - sólový zpěv (II.cyklus) Jana Sotolářová - housle
Barbora Šenková - klavír Daniela Šíblová - klavír
Magdalena Šíblová - lesní roh (II.cyklus) Hana Štreitová - housle
Kamila Zouharová - klavír (II.cyklus)  Kamila Švédová - klavír

Školní rok 2007/2008
Karolina Benešová - klavír (II.cyklus)  Markéta Beránková - klavír
Kateřina Blatná - klavír  Ondřej Buš - klavír
Štěpán Buš - housle (II.cyklus)  Monika Formánková - housle
Michaela Gregorová - klavír  Karin Grimová - sólový zpěv
Jan Gromský - klarinet  Barbora Havelková - viola
Lucie Jančíková - klavír  Markéta Jelínková - klavír
Veronika Jelínková - zobcová flétna  Karel Kocman - klarinet
Alena Kolmačková - klavír  Lukáš Kozel - klavír
Monika Kuchařová - kytara  Adriana Loukotová - sólový zpěv
Adriana Loukotová - klarinet  Simona Medlová - klavír
Soňa Medlová - klavír  Petra Mužíková - kytara
Veronika Nesrovnalová - klavír  Tereza Opletalová - sólový zpěv
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Dominika Pernicová - klavír  Štěpán Podrazil - klavír
Štěpán Podrazil - bicí  Sabina Průchová - zpěv 
Jana Sotolářová - housle (II.cyklus)  Daniela Stará - sólový zpěv
Zdeněk Stupinský - bicí  Barbora Šenková - sólový zpěv
Květa Trojáčková - klavír  Jakub Vančura - klavír
Petra Zouharová - klavír  Vendula Dujková - kytara

Pobočka Ostrov u Macochy  Pobočka Křtiny

Pobočka Rudice

Kmenové pracoviště v Jedovnicích

Pobočka Ochoz u Brna Pobočka Lipovec
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