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Na obálce: Stará škola

Protože poměrně nedávno začal školní rok, připomínáme na titulní kresbě Mgr. Jitky Vávrové budo-
vu tzv. staré školy. Nešlo o první školu v Jedovnicích, k těm starším se snad vrátíme v budoucnu. Naše 
budova na dolním konci náměstí slouží výchově mládeže dodnes, i když momentálně ne jako škola 
základní, ale jako škola mateřská, svůj prostor zde má i ZUŠ. Zajímavé informace kolem výstavby 
školní budovy přináší soukromá kronika tehdejšího jedovnického nadučitele Vincence Tomáška 
(*1852; +1925). Ten v kapitole Dějiny školy mimo jiné popisuje situaci, která vedla k výstavbě (teh-
dy) nové školy. Jedovnická škola, umístěná v dnes již neexistujícím Panském domě č. 81 (ten můžete 
na kresbě také vidět – vpravo za školou), byla od školního roku 1882-83 rozšířena ze trojtřídní na 
čtyřtřídní. Dále již dejme slovo panu nadučiteli:
Leč budova tato i takto upravená jen nedostatečně vyhovovala účelům školním jak co do prostrannosti 
a vhodnosti učíren, tak i z ohledu zdravotnictví a mravnosti – nalézal se totiž v domě tom již od dávných 
dob panský hostinec, mající dvůr se školou společný; kromě toho byl byt nadučitelův, nalézající se v pří-
zemí, velmi vlhký a nezdravý. Proto zasazoval se nadučitel Vincenc Tomášek jak v místní školní radě, 
tak i v obecním výboře, jehož byl členem, všemožně o to, aby v Jedovnicích postavena byla nová budova 
školní, která by zvýšeným požadavkům školním lépe vyhovovala. 
Než úsilí jeho dlouho rozbíjelo se o odpor obou těchto autonomních sborů a neméně též o nechuť, 
jakouž správa velkostatku, jemuž ku stavbě té značně dle daně bylo přispívati, vůči podniku tomu 
projevovala.
Leč nutnost stavby nové školy byla přec uznána, a proto zaveden v obci tzv. „pivní krejcar“, totiž určitá 
dávka z každého v obci vyprodaného hektolitru piva a kořalky, jehož výtěžek ukládán do spořitelny, 
aby tím způsobem větší kapitál ku stavbě byl nastřádán. Dávka tato vynesla ročně průměrně 2.400 K. 
Kromě toho vybírána k témuž účelu po více roků 10% přirážka ke všem přímým daním, kterouž i vel-
kostatek odváděl.
Avšak se stavbou odkládáno rok po roce.
Konečně učiněn ve věci té rozhodný krok ku předu, když c.k. okresní školní rada v Boskovicích se zaslou-
žilým c.k. okr. hejtmanem svobodným pánem z Paumgarttenů, a c.k. okr. školdozorcem a upřímným 
přítelem školy a učitelstva, panem professorem Josefem Čechem, v čele záležitosti té se ujala, nařídivši 
obci r. 1895, aby o novou školu co nejdříve se postarala.
       Josef Plch
(Pokračování na straně 20)  
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Usnesení ze schůze Rady městyse 

Jedovnice č. 18 ze dne 27. 07. 2011

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

O pořádání veřejných produkcí a z obecně 
závazné vyhlášky č. 3/2011 O zákazu požívání 
alkoholických nápojů, omamných a psy-
chotropních látek a jedů na veřejných pro-
stranstvích ve dnech 05. 08. – 07. 08. 2011 do 
02 hodin, žadatel KOB Start Blansko

•  výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 
O pořádání veřejných produkcí dne 16. 09. 
2011 do 24 hodin, žadatel REXEL CZ s. r. o., 
Brno

•  výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 
O pořádání veřejných produkcí dne 30. 07. 
2011 do 02 hodin, žadatel Mgr. J. Chodníček, 
Brno

•  Smlouvu o poskytování pečovatelské služby, 
žadatelé J. a V. Mlčouškovi, Jedovnice, dle 
předloženého návrhu

•  Smlouvu o poskytování pečovatelské služby, 
žadatelka J. Knechtová, Jedovnice, dle předlo-
ženého návrhu

•  pronájem bytu 1 + 1 ve 2. NP v domě s pečova-
telskou službou S. Jurkové, Jedovnice

•  pronájem bytu 1 + 1 ve 2. NP v domě s pečova-
telskou službou M. Svobodovi, Kotvrdovice

Rada městyse bere na vědomí
•  oznámení JMKÚ o zahájení přezkoumání 

hospodaření za rok 2011 ve dnech 29. 08. – 31. 
08. 2011

•  zápis z jednání komise soc. zdravotní ze dne 
18. 07. 2011

Rada městyse souhlasí
•  se zřízením sdružené vodovodní a kanalizační 

přípojky pro zahradní domky č. e. 592, 420, 
581, 498, žadatel J. Jelínek, Jedovnice

•  se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky 
pro chatu č. e. 39, žadatel J. Farlík, Jedovnice

•  se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky 
pro chatu č. e. 33, žadatel A. Richter, Brno

•  se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky 
pro chatu č. e. 35, žadatel M. Veselý, Brno

•  se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky 
pro chatu č. e. 340, žadatel Atelier dwg s. r. o., 
Brno

•  s revitalizací domu č. p. 636, Jedovnice, žadatel 
Macocha, s. b. d., Blansko, dle předloženého 
návrhu

•  se zřízením veterinární ordinace v č. p. 87, 
Jedovnice, žadatelka MVDr. Kulhavá, Podomí, 
dle předloženého návrhu

•  s podnájem bytu, žadatel Ing. K. Hudec, Jedov-
nice, dle předloženého návrhu

Rada nesouhlasí
•  s prominutím poplatku za odpad, žadatel A. 

Ježek, Jedovnice

Usnesení ze schůze Rady městyse Je-

dovnice č. 19 ze dne 10. 08. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
•  Smlouvu o poskytování pečovatelské služby, 

žadatelka A. Musilová, Jedovnice, dle předlo-
ženého návrhu

•  na základě Nařízení vlády č. 381/2010 Sb., ve 
znění novely č. 44/2011 Sb., platový výměr 
ředitelce MŠ J. Kučerové, dle předloženého 
návrhu

Rada městyse bere na vědomí
•  závěrečnou zprávu Sdružení Podané ruce, o. s., 

Brno, ve věci Terénní práce s dětmi a mládeží 
v Jedovnicích

Rada městyse souhlasí
•  se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky 

pro chatu č. e. 36, žadatel M. Svoboda, Kuřim
•  se zřízením sdružené vodovodní a kanalizační 

přípojky, žadatel Ing. J. Kučera, Jedovnice
•  se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky 

pro zahradní chatu č. e. 599, žadatel P. Vopa-
lecký, Adamov

•  s vyřazením majetku DDHM, DHM dle před-
loženého seznamu, žadatel Mateřská škola 
Jedovnice

•  s pořádáním Samojedího tábora a Speciální 
výstavy 2011 ve dnech 09. 09. – 11. 09. 2011, 
žadatel Samojed klub, o. s., Líbeznice

Informace z rady a zastupitelstva
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Rada městyse jmenuje
•  komisi na výběr dodavatele stavby Oprava úse-

ku cyklotrasy poškozeného přívalovými dešti 
ve složení Ing. J. Šíbl, Jedovnice, Ing. J. Plch, 
Jedovnice, Ing. J. Vágner, Jedovnice

Usnesení ze schůze Rady městyse 

Jedovnice č. 20 ze dne 24. 08. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse souhlasí
•  s navrženou opravou topení v budově městyse 

č. p. 44 dle předloženého návrhu, žadatel J. 
Zelinka, Jedovnice

Usnesení ze schůze Rady městyse 

Jedovnice č. 21 ze dne 31. 08. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
•  Dodatek č. 21 k nájemní smlouvě uzavřené 

mezi městysem Jedovnice a Olšovcem s. r. o. 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

•  výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 
O pořádání veřejných produkcí dne 03. 09., 
10. 09. a 17. 09. 2011 do 23:30 hodin, žadatel 
StudentZone, o. s. Brno

•  ceny pro soutěž Rozkvetlé Jedovnice dle před-
loženého návrhu

•  rozpočtové opatření č. 6/2011 dle předložené-
ho návrhu

Rada městyse bere na vědomí
•  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

městyse za rok 2011, které se uskutečnilo ve 
dnech 29. 08. 2011 – 31. 08. 2011

•  poděkování M. Pernicové, Jedovnice, a K. Gri-
mové, Jedovnice, za pronájem parkoviště na 
konání Motosrazu veteránů a motorek slabších 
kubatur

Rada městyse souhlasí
•  se stavbou rodinného domu, napojením na 

inženýrské sítě a vjezdem, žadatel M. Res, 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

•  se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky 
pro chatu č. e. 29, žadatel P. Demel, Brno, dle 
předloženého návrhu

•  se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky 
pro zahradní chatu č. e. 579, žadatelka Z. Va-
loušková, Brno, dle předloženého návrhu

•  se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky 
pro rozestavěný objekt zahradní chaty, žadatel 
J. Kuběna, Blansko, dle předloženého návrhu

•  se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky 
pro chatu č. e. 40, žadatel F. Novotný, Brno, dle 
předloženého návrhu

•  se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky 
pro chatu č. e. 34, žadatel J. Jašek, Brno, dle 
předloženého návrhu

•  se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky 
pro rozestavěný objekt zahradní chaty, žada-
tel K. Smorada, Jedovnice, dle předloženého 
návrhu

•  s opravou vodovodní přípojky, žadatel KO-
PEC, b. d., Jedovnice, dle předloženého návrhu

•  se stavebními úpravami chaty č. e. 46, žadatel-
ka I. Teclová, Žďár nad Sázavou, dle předlože-
ného návrhu

•  se zřízením nové přípojky NN Jedovnice – DP 
Formánek, žadatel ENERGETIKA Boskovice, 
dle předloženého návrhu

•  s výměnou vodovodní přípojky, žadatel J. Vy-
chodil, Blansko, dle předloženého návrhu

•  s vybudováním zábradlí k nemovitosti č. p. 
231, žadatelka N. Musilová, Blansko, dle před-
loženého návrhu

Rada městyse nesouhlasí
•  se snížením poplatku za odpad, žadatelé Z. 

a J. Dvořákovi, Jedovnice, dle předloženého 
návrhu

Rada městyse podporuje
•  konání koncertu smíšeného pěveckého sboru 

RASTISLAV Blansko u příležitosti 150. výročí 
trvání souboru v listopadu 2012 v Jedovnicích

Rada městyse povoluje
•  na základě žádosti Základní škole Jedovnice 

překročení maximálního počtu žáků v 6. roč-
níku pro školní rok 2011/2012, dle předložené-
ho návrhu
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Usnesení ze schůze Rady městyse 

Jedovnice č. 22 ze dne 12. 09. 2011

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:
Rada městyse schvaluje
•  podmínky výzvy na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na dodavatele stavby s názvem Oprava 
úseku cyklotrasy poškozeného přívalovými 
dešti

•  zrušení přípojky kabel. TV, žadatel J. Kristek, 
Brno

•  zrušení přípojky kabel. TV, žadatel T. Krejčí, 
Jedovnice

Rada městyse souhlasí
•  s přístavbou a úpravami objektu č. e. 370, 

žadatel E. Srnec, Jedovnice, dle předloženého 
návrhu

•  se stavebními úpravami objektu č. p. 326, ža-
datelka K. Nejezchlebová, Jedovnice, dle před-
loženého návrhu

•  s průjezdem vozidel dodavatelské fi rmy rekon-
strukce lesní cesty Proklest po hrázi rybníka 
Olšovec v nezbytně nutném rozsahu, žadatel 
ŠLP Křtiny

Rada městyse povoluje
•  na základě žádosti Mateřské škole Jedovnice 

překročení maximálního počtu žáků ve třídách 
pro školní rok 2011/2012, dle předloženého 
návrhu

Usnesení č. 10 ze zasedání 

Zastupitelstva městyse Jedovnice 

ze dne 27. 07. 2011 

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

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

vou a Oldřicha Horáka
  3.  schvaluje program zasedání dle předložené-

ho a doplněného návrhu
  4.  schvaluje přijetí dotace z dotačního progra-

mu na požární techniku a věcné prostředky 
k řešení mimořádných situací JSDHO JMK 
na r. 2009–2012 ve výši 700.000 Kč určených 
na repas vozidla CAS 24. Pověřuje starostu 
městyse podpisem smlouvy

  5.  schvaluje přijetí účelové neinvestiční fi nanč-
ní podpory z rozpočtu JMK ve formě dotace 
na opravu tapetových stěn v Mateřské škole 
Jedovnice ve výši 200.000 Kč. Pověřuje sta-
rostu městyse podpisem smlouvy

  6.  schvaluje přijetí dotace z dotačního progra-
mu JMK „Dotace na zpracování územních 
plánů“ na pořízení konceptu územního 
plánu ve výši 126.000 Kč. Pověřuje starostu 
městyse podpisem smlouvy

  7.  schvaluje podání žádosti o dotaci na re-
konstrukci objektu v areálu kempu Olšovec 
z operačního programu životního prostředí, 
oblast podpory realizace úspor energie

  8.  schvaluje Smlouvu o poskytování poraden-
ských služeb s fi rmou EUFC CZ s. r. o., na 
zajištění zpracování a podání žádosti o do-
taci na rekonstrukci objektu v areálu kempu 
Olšovec z operačního programu životního 
prostředí, oblast podpory realizace úspor 
energie

  9.  schvaluje kupní smlouvu č. ÚZSVM/
BBK/1363/2011-BBKM na pozemky p. č. 
969/6 a 969/8 v k. ú. Jedovnice mezi Českou 
republikou - Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, 128 00 Praha 2 – 
Nové Město, ve prospěch Městyse Jedovnice, 
a pověřuje starostu městyse podpisem kupní 
smlouvy

10.  schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011 dle 
předloženého návrhu

11.  schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění 
fi nancování systému IDS JMK mezi Městy-
sem Jedovnice a Jihomoravským krajem, 601 
82 Brno, a pověřuje starostu městyse podpi-
sem dodatku ke smlouvě

12.  schvaluje rozpočtový výhled městyse Jedov-
nice na období 2011 – 2020

13.  schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břeme-
nu na pozemku parcelní číslo 328/1 v k. ú. 
Jedovnice, který je majetkem městyse, mezi 
Městysem Jedovnice a E. ON Distribuce, a. 
s., 370 49 České Budějovice, dle předložené-
ho návrhu

14.  pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břeme-
nu na pozemku parcelní číslo 328/1 v k. ú. 
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Jedovnice, který je majetkem městyse, mezi 
Městysem Jedovnice a E. ON Distribuce, a. 
s., po jejím obdržení

Usnesení č. 11 ze zasedání 

Zastupitelstva městyse Jedovnice 

ze dne 12. 09. 2011 

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

vou, tajemnici ÚM
  2.  schvaluje ověřovatele zápisu Hanu Šíblovou 

a Aleše Kleinbauera
  3.  schvaluje program zasedání dle předložené-

ho a doplněného návrhu
  4.  schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2011 dle 

předloženého návrhu
  5.  schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpoví-

dajícího věcnému břemenu na pozemcích 
parcelní čísla 649/1, 650 v k. ú. Jedovnice, 
které jsou majetkem městyse, mezi Městy-
sem Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 
679 06 Jedovnice, IČ 00280283, a E. ON 
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice, IČ 28085400, dle 
předloženého návrhu, a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

  6.  schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
na pozemku parcelní číslo 1043/1 v k. ú. 
Jedovnice, který je majetkem městyse, mezi 
Městysem Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 
71, 679 06 Jedovnice, IČ 00280283, a E. ON 
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice, IČ 28085400, dle 
předloženého návrhu, a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

  7.  pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zříze-
ní práva odpovídajícího věcnému břemenu na 
pozemku parcelní číslo 1043/1 v k. ú. Jedovni-
ce, která je majetkem městyse, mezi Městysem 
Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 
Jedovnice, IČ 00280283, a E. ON Distribuce, 
a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, IČ 28085400, po jejím obdržení

  8.  schvaluje Smlouvu o dodání a montáži 
prvků dětského hřiště č. 11-180062-1 mezi 

Městysem Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 
71, 679 06 Jedovnice, IČ 00280283, a fi rmou 
Tomovy parky s. r. o., Karlovice, Radváno-
vice 11, 511 01 Turnov, IČ 47470712, dle 
předloženého návrhu, a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

  9.  schvaluje kupní smlouvu na odkup nemo-
vitosti p. č. 1290/2, ostatní plocha, o výměře 
79 m2 zapsané na LV č. 21 pro k. ú. a obec 
Jedovnice od prodávajících E. Bláhová, 
Jedovnice, E. Chalupová, Jedovnice, J. Kadle-
cová, Jedovnice, za dohodnutou kupní cenu 
a pověřuje starostu městyse podpisem kupní 
smlouvy

10.  schvaluje prodej pozemku p. č. 969/2 zapsa-
ného na LV č. 1 pro k. ú. a obec Jedovnice 
o výměře 405 m2- zastavěná plocha a nádvo-
ří kupujícím: 
1. manželé Z. Lízal, Z. Lízalová, Jedovnice
2.  Macocha, stavební bytové družstvo , IČ: 

00048291, se sídlem Blansko, Pražská 
1827/66, PSČ 678 01, zast. Ing. M. Skou-
malem, předsedou představenstva a B. 
Ševčíkovou, členkou představenstva

3. manželé M. Pírek, S. Pírková, Jedovnice
4.  M. Štěrbová, Jedovnice dle předloženého 

návrhu a pověřuje starostu městyse podpi-
sem smlouvy

11.  schvaluje prodej pozemku p. č. 971/2 zapsa-
ného na LV č. 1 pro k. ú. a obec Jedovnice 
o výměře 410 m2- zastavěná plocha a nádvo-
ří kupujícím: 
1. S. Drochytková, Jedovnice 
2. N. Fleková, Jedovnice 
3.  SJM A. Gottvald, Z. Gottvaldová, Jedov-

nice 
4. I. Kocmanová, Jedovnice
5. S. Kolářová, Jedovnice
6.  SJM F. Kratochvíl, L. Kratochvílová, Je-

dovnice
7. SJM F. Kubeš, J. Kubešová, Jedovnice
8.  Macocha, stavební bytové družstvo , IČ: 

00048291, se sídlem Blansko, Pražská 
1827/66, PSČ 678 01, zast. Ing. M. Skou-
malem, předsedou představenstva a B. 
Ševčíkovou, členkou představenstva 

9.  SJM Ing. M. Nejezchleb, E. Nejezchlebová, 
Jedovnice
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10. SJM R. Sedlák, R. Sedláková, Jedovnice 
11. J. Skoták, Jedovnice
12. PaedDr. H. Smejkalová, Jedovnice 
13. SJM M. Šimoník, M. Šimoníková, Jedov-
nice
14. R. Trávníček, Brno 38
15.  SJM D. Vavrčík, J. Vavrčíková, Jedovnice 

dle předloženého návrhu a pověřuje sta-
rostu podpisem kupní smlouvy 

12.  schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o účasti 
městyse na investiční akci a fi nancování díla 
„Jedovnice – průmyslová zóna – vodovod 
a splašková kanalizace“ 

13.  pověřuje starostu městyse podpisem Do-
datku č. 1 Smlouvy o účasti městyse na 
investiční akci a fi nancování díla „Jedovnice 
– průmyslová zóna – vodovod a splašková 
kanalizace“

14.  vyslovuje nesouhlas s přistoupením městyse 
Jedovnice k akci Intenzifi kace ČOV Jedovni-
ce a odkanalizování – Jedovnicko za předlo-
žených podmínek

15.  deleguje pravomoc zastupitelstva městyse na 
radu městyse schválit smlouvu o dílo s ví-
těznou fi rmou na dodavatele stavby Oprava 
úseku cyklotrasy poškozeného přívalovými 
dešti a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
o dílo

16.  schvaluje přijetí dotace z Ministerstva 
kultury na restaurování kamenného kříže 
v Chaloupkách a pověřuje starostu městyse 
podpisem smlouvy

Ing. Jaroslav Šíbl, v. r., starosta městyse 
Ing. Josef Plch, v. r., místostarosta městyse

Důležité informace pro občany

Nejšťastnější drak celého pravěku 
na stránkách Sboru dobrovolných hasičů Jedovnice

…aneb naše webové stránky byly obohaceny o nové bannery (reklamní proužky)

Každý občan má spoustu povinností, ty se na nás valí skutečně ze všech stran. Nesmíme ale za-
pomínat, že máme také nějaká práva. A protože v tomto informačním hasičském okénku přinášíme 
informace týkající se hasičské problematiky, máme pro vás něco málo z oblasti práv občana v oblasti 
požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o IZS) vyplývá, že fyzická osoba pobývající na území 
České republiky má právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na po-
skytnutí instruktáže a školení ke své činnosti při mimořádných událostech. 

Ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 
znění zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen zákon o krizovém řízení) vyplývá, že fyzická osoba pobývající 
na území České republiky má právo na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních 
k ochraně jejího života, zdraví a majetku. 

Povinnost poskytovat výše uvedené informace obyvatelstvu a věnovat se preventivně výchov-
né činnosti na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva je uložena obci (§ 29 odst. 1 
písm. n zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně: „v samostatné působnosti na úseku požární 
ochrany organizuje preventivně výchovnou činnost“) a obecnímu úřadu (§ 15 odst. 4 zákona 
o IZS: „seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připra-
venými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organi-
zuje jejich školení“, § 21 odst. 3 zákona o krizovém řízení: „seznamuje právnické a fyzické osoby 
s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich 
provedení“). 
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Naše obec má zájem rozšířit aktivity v této oblasti (jiné již uskutečňované formy jsou např. dny 
otevřených dveří v hasičské zbrojnici, hasičský kroužek apod.). Proto byly na jedovnické webové 
stránky http://www.hasicijedovnice.cz umístěny bannery, týkající se této problematiky. 

A tady je malá ochutnávka informací, které se skrývají pod jednotlivými odkazy.

Na program „Výchova dětí v oblasti požární ochrany 
a ochrany obyvatelstva“ upozorňuje v titulku zmíněný drá-
ček Hasík. Tento preventivní program je určen pro děti na zá-
kladních školách v celé České republice. Jeho hlavním cílem 
je předat dětem důležité informace a návyky v oblasti preven-
ce před požáry a mimořádnými událostmi. Rádi bychom také 
upozornili na odkaz www.hasik.cz, kde najdete zajímavosti 

pro vaše děti, které Hasík přináší (pohádka, puzzle atd.). Do budoucna plánujeme tento program 
„rozjet“ na jedovnické základní škole. Rodiče tak budou vědět, kam nahlédnout a jak zjistit, co jejich 
děti ve škole s dráčkem Hasíkem „provádějí“. 

Na rozdíl od předchozí věkové skupiny není u dospělých 
možnost cíleného působení v rámci „povinného“ školního 
vzdělávání. Veškeré aktivity k informování veřejnosti v pro-
duktivním věku jsou na bázi dobrovolnosti a zájmu ze strany 
příjemců informací. Především na tuto cílovou skupinu je 
směřován projekt „Vaše cesty k bezpečí“. Na těchto stránkách 

naleznete 33 témat z oblasti ochrany obyvatelstva (např. Jak správně nahlásit mimořádnou událost? 
Co udělat, když zazní sirény? Jak správně postupovat při opuštění domácnosti / objektu při evakuaci? 
Jak se připravit na povodně? atd.), požární prevence (např. Proč mít doma hlásiče požáru? Jaký hasicí 
přístroj na co použít? Požár v domácnosti - otevřený oheň. Jak předcházet požárům a co dělat při 
jejich vzniku? Jaké máte povinnosti vůči hasičům? atd.) a bezpečnosti občanů (např. Jak se správně 
zachovat při dopravní nehodě? Jak zabezpečit Vaši domácnost při odjezdu na dovolenou?, atd.), kte-
rá si můžete nejen přečíst, ale i stáhnout ve formátu PDF.

Poslední novou ikonkou je odkaz na portál krizového 
řízení pro Jihomoravský kraj KRIZPORT. Jedná se o ve-
řejný portál krizového řízení, jehož cílem je přinášet veřej-
nosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti 
přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací 
v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého 
uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybra-

né uživatele). Co zde může tedy veřejnost najít? Je to například přehled hrozeb a zdrojů ohrožení 
v Jihomoravském kraji, příručku pro podnikatele, kteří se zajímají o to, jak předcházet požárům, 
odkazy na aktuální situace v energetice, dopravě, počasí atd.

Vážení spoluobčané, doufáme, že informace, které je možné nalézt na nabídnutých odkazech 
(bannerech), Vás zaujmou a pomohou Vám připravit se na stále častější a rozmanitější formy ohrože-
ní, které nám život přináší. V případě Vašeho hlubšího zájmu už víte, kam se máte obrátit.

Mgr. Martina Koubová
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Z policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice 
za období od 12. 7. do 14. 9. 2011

•   Dne 14.07.2011 strážníci přijali oznámení 
o poškození chaty v rekreační chatové oblasti 
Jedovnice. Výjezdem na místo bylo zjištěno, 
že poškození bylo pravděpodobně způsobeno 
odlomenou větví z okolního stromu. Vzhle-
dem k výši škody, kterou si majitel chaty náro-
koval, byla věc předána k šetření PČR Blansko 
- Obvodní oddělení. Spisový materiál uložen 
na služebně OPMJ.

•   Dne 14.07.2011 strážníci přijali oznámení 
o nálezu klíčů, které byly nalezeny na cyklos-
tezce Kotvrdovice - Jedovnice. Nález byl uve-
řejněn na infokanále. O nálezu sepsán úřední 
záznam.

•   Dne 15.07.2011 strážníci provedli na žádost 
ekonomického odboru, ohlašovny úřadu 
městyse Jedovnice, šetření ke zjištění trvalého 
pobytu.

•   Dne 15.07.2011 byl při obchůzkové službě 
na k.ú. městyse Jedovnice nalezen občanský 
průkaz. Majitel průkazu strážníkům sdělil, že 
již má vydaný doklad nový. Z toho důvodu byl 
nalezený občanský průkaz předán na ekono-
mický odbor - ohlašovnu městyse Jedovnice. 
Spisový materiál uložen na služebně OPMJ. 

•   Dne 16.07.2011 strážníci provedli na ul. 
K Propadání odchyt volně pobíhajícího psa 
rasy maďarský ohař. Pes byl umístněn do zá-
chytného kotce na úřadu městyse. Informace 
byla uveřejněna na infokanále a internetových 
stránkách městyse. Pes byl následný den pře-
dán majiteli. Přestupek – porušení OZV – byl 
vyřešen uložením blokové pokuty.

•   Dne 16.07.2011 strážníci přijali oznámení 
o slovním a fyzickém napadení, ke kterému 
došlo na rekreační chatě mezi manželi. Ozná-
mení učinila manželka, která uvedla, že po 
konzumaci alkoholických nápojů došlo mezi 
ní a manželem k vzájemné slovní rozepři 
a následnému fyzickému napadení. Při tomto 
došlo k lehkému zranění oznamovatelky, která 
odmítla přivolání lékařské pomoci a z místa 

odjela taxislužbou do místa svého trvalého 
bydliště. V dané věci se jedná o přestupek 
proti občanskému soužití. Spisový materiál byl 
zaslán k projednání Komisi pro projednávání 
přestupků v Olomouci. 

•   Dne 18.07.2011 strážníci přijali oznámení 
o krádeži laminátové loďky z hladiny rybníka 
Olšovec. Odcizením loďky pachatel krádeže 
způsobil majiteli škodu ve výši cca 10.000 Kč. 
Vzhledem k výše škody byla na místo přivolána 
hlídka Obvodního oddělení PČR, která si věc 
na místě převzala k dalšímu opatření a šetření. 
Spisový materiál uložen na služebně OPMJ.

•   Dne 19.07.2011 strážníci provedli na žádost 
Obv. odd. PČR Blansko doručení písemnosti 
do vlastních rukou.

•   Dne 21.07.2011 strážníci převzali od občana 
nalezený dozický klíč, který se našel na Hav-
líčkově náměstí před provozovnou COOP 
Boskovice. Nález byl uveřejněn na infokanále 
a sepsán úřední záznam.

•   Dne 01.08.2011 strážníci přijali oznámení 
o vzniku nepovolené stavby v lesním prostoru 
zvaném Chochola v k.ú. Jedovnice a poško-
zení vzrostlých dřevin v uvedené oblasti. Na 
místě bylo provedeno ohledání a fotodoku-
mentace. Věc šetří OPMJ jako přestupek proti 
majetku a porušení lesního zákona.

•   Dne 03.08.2011 strážníci při obchůzkové 
službě našli na břehu rybníka Olšovec svazek 
šesti klíčů zn. FAB. Nález uveřejněn na info-
kanále a sepsán úřední záznam. Klíče si dne 
12.08.2011 převzala na služebně OPMJ jejich 
majitelka.

•   Dne 03.08.2011 strážníci přijali oznámení 
o nálezu platební karty, která byla nalezena 
v areálu Autokempu Olšovec s.r.o. Platební 
karta byla zaslána bankovnímu úřadu, který jí 
vydal. Ve věci sepsán úřední záznam.

•   Dne 03.08.2011 strážníci přijali oznámení 
o krádeži pánského jízdního kola z hospodář-
ského stavení rodinného domu Za Kostelem. 
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Pachatel odcizením kola způsobil majiteli 
škodu ve výši cca 10.000 Kč. Na základě zjiště-
ných skutečností byla věc telefonicky předána 
hlídce Obvodního oddělení P ČR Blansko, ne-
boť v dané věci se jedná o důvodné podezření 
ze spáchání trestného činu krádeže. Spisový 
materiál uložen na služebně OPMJ. 

•   Dne 09.08.2011 strážníci přijali oznámení 
o neoprávněném užívání soukromého pozem-
ku oznamovatele, který se nachází v lokalitě 
„Větřák“. Provedeným šetřením na místě 
společně s pracovníkem stavebního úřadu 
městyse Jedovnice bylo zjištěno, že se nejedná 
o pozemky oznamovatele. V dané věci se ne-
jedná o trestný čin ani přestupek. Věc uložena 
na služebně OPMJ.

•   Dne 10.08.2011 strážníci přijali oznámení 
o nálezu kožené bundy nalezené v areálu 
Autokempu Olšovec s.r.o. Provedeným šetře-
ním byl zjištěn její majitel, který byl vyzván 
k převzetí bundy na služebně OPMJ. O nálezu 
byl sepsán úřední záznam.

•   Dne 12.08.2011 strážníci v ranních hodinách 
řešili přestupek proti veřejnému pořádku, 
kterého se v areálu Autokempu Olšovec s.r.o. 
dopustili dva mladíci, kteří svým hlasitým 
projevem rušili noční klid. Oba byli strážníky 
vyzváni, aby zanechali svého projevu. Přestu-
pek byl vyřešen na místě napomenutím.

•   Dne 13.08.2011 strážníci při obchůzkové 
službě v chatové oblasti v Tyršové osadě 
zjistili, že skupina zahraničních hostů svým 
hlasitým projevem ruší noční klid. Po napo-
menutí strážníky svého protiprávního jednání 
zanechali. Přestupek vyřízen na místě napo-
menutím.

•   Dne 15.08.2011 strážníci přijali oznámení 
o rušení nočního klidu v Autokempu Olšovec 
s.r.o., kde skupina mladíků rušila noční klid 
hlasitě puštěnou reprodukovanou hudbou. 
Věc byla na místě vyřešena domluvou.

•   Dne 20.08.2011 strážníci řešili rušení nočního 
klidu v Autokempu Olšovec s.r.o., kde obsluha 
restaurace pouštěla hlasitě reprodukovanou 
hudbu, čímž došlo ke stížnostem ze strany 
ubytovaných hostů na rušení nočního klidu. 
Strážníci vyzvali obsluhu zařízení, aby hud-
bu vypnula, čehož uposlechla. Obsluha byla 

upozorněna, že v případě opětovného rušení 
nočního klidu bude věc řešena uložením 
blokové pokuty. 

•   Dne 22.08.2011 strážníci provedli odchyt 
volně pobíhajícího psa v chatové oblasti. Pes 
byl umístněn v záchytném kotci na úřadě. Dle 
evidenční známky byl vyrozuměn jeho maji-
tel, který si psa následně vyzvedl. Přestupek 
byl vyřešen uložením blokové pokuty.

•   Dne 23.08.2011 strážníci šetřili vzájemné slov-
ní napadení, ke kterému došlo na Havlíčkově 
náměstí v prostoru zastávky autobusů. Oba 
aktéři slovní potyčky byli strážníky vyzváni, 
aby svého jednání okamžitě zanechali. Po zjiš-
tění totožnosti došlo k usmíření a vzájemné 
omluvě. Z toho důvodu byla také věc vyřešena 
na místě domluvou.

•   Dne 25.08.2011 hlídka strážníků ve večer-
ních hodinách v chatové oblasti při obchůz-
kové službě zjistila porušení OZV týkající 
se pálení trávy. Z důvodu značného hustého 
zadýmení celého okolí kouřem bylo majiteli 
chaty nakázáno okamžité uhašení ohně. 
Přestupek byl na místě vyřešen uložením 
blokové pokuty. 

•   Dne 29.08.2011 strážníci prováděli kontrolní 
měření na dodržování rychlosti v obci. Měře-
ní bylo prováděno na Havlíčkově náměstí a na 
ulici Jiráskova. Při kontrole bylo zjištěno cel-
kem 12 řidičů, kteří v obci jeli rychlostí vyšší 
než 60km/h.

•   Dne 31.08.2011 strážníci během obchůzkové 
služby nalezli na břehu rybníka Olšovec tex-
tilní peněženku s různými osobními doklady. 
Provedeným šetřením k osobě majitele bylo 
zjištěno, že tento fi guruje jako poškozený 
v případu, který šetří PČR Blansko. Z tohoto 
důvodu byly nalezené věci předány hlídce 
Obv. odd. PČR Blansko.

•   Dne 31.08.2011 provedli na žádost ekonomic-
kého odboru, ohlašovny úřadu městyse Jedov-
nice, šetření ke zjištění pobytu.

•   Dne 01.09.2011 strážníci během obchůzkové 
služby nalezli v areálu Autokempu Olšovec 
s.r.o. registrační značku od motorového vo-
zidla. Značka byla následně zaslána na odd. 
dopravně-správních služeb v Blansku.

•   Dne 03.09.2011 strážníci přijali v nočních 
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hodinách oznámení o rušení nočního klidu 
hlukem, který vychází z provozovny na Hav-
líčkově náměstí. Po příjezdu na místo bylo 
zjištěno, že vstupní dveře do provozovny jsou 
otevřeny, čímž dochází k danému rušení noč-
ního klidu. Strážníci napomenuli obsluhu, aby 
dveře zejména v době od 22.00 do 06.00 hodin 
byly uzavřené a hluk z provozovny nerušil 
blízké okolí. Věc byla na místě vyřešena napo-
menutím.

•   Dne 05.09.2011 strážníci přijali oznámení 
o znečištění veřejného prostranství na ulici 
Podhájí. Následným provedeným šetřením 
strážníci zjistili původce znečištění. Věc byla 
vyřízena uložením blokové pokuty. Spisový 
materiál uložen na služebně OPMJ. 

•   Dne 06.09.2011 strážníci převzali od oznamo-
vatele písemnost, ve které se domáhá náhrady 
škody, která mu vznikla uhynutím jeho psa, 
po napadení psem jeho souseda. Věc šetří 
OPMJ pro podezření ze spáchání přestupku 
proti pořádku v územní samosprávě -porušení 
OZV č. 1/2000. Po provedených prvotních 
úkonech bude věc zaslána k projednání ke 
komisi pro projednávání přestupků při MěÚ 
v Blansku.

•   Dne 06. 09.2011 strážníci přijali oznámení 
o nálezu klíčů na Havlíčkově náměstí. Nález 
byl uveřejněn na infokanále. Klíče uloženy 
k vyzvednutí na služebně OPMJ.

•   Dne 09.09.2011 strážníci přijali oznámení 
o nálezu 3 ks střeliva do pistole ráže 9mm. 
Střelivo bylo zajištěno a doručeno na odd. 
služby pro zbraně PČR Blansko. Ve věci byl 
sepsán úřední záznam.

•   Dne 12.09.2011 strážníci přijali oznámení 
o vloupání do rekreační buňky v blízkosti 
areálu Autokempu Olšovec s.r.o., kde pachatel 
vypáčil vstupní dveře a poté vnikl do objektu, 
kde již měl volný pohyb. Při příjezdu na místo 
se v rekreačním zařízení již nikdo nenacházel. 
Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu 
byla na místo přivolána hlídka Obv. odd. PČR 
Blansko a dále byl vyrozuměn majitel objek-
tu, který byl vyzván, aby se dostavil na místo 
k ohledání místa činu a stanovení výši způso-
bené škody. Ve věci byl sepsán úřední záznam. 
Spisový materiál uložen na služebně OPMJ.

•   Dne 12.09.2011 strážníci přijali oznámení 
o krádeži poštovní schránky na ulici K Pro-
padání v Chaloupkách. Pachatel poštovní 
schránku hrubým násilím vytrhl ze vstupní 
brány a z místa ji odnesl. Tímto jednáním 
majitelce způsobil škodu ve výši cca 600 Kč. 
Věc šetří OPMJ pro podezření z přestupku 
proti majetku.

•   Dne 12.09.2011 se na služebnu dostavila 
osoba, která oznámila krádež kabelky z neu-
zamčené a nezajištěné chaty, která se nachází 
nad Autokempem Olšovec s.r.o. Z důvodu 
nepříslušnosti šetření ze strany Obecní policie 
Jedovnice byla oznamovatelka odkázána, aby 
oznámení učinila na Obv. odd. PČR v Blan-
sku, které bylo telefonicky o daném oznámení 
trestné činnosti informováno.

•   Dne 11.09.2011 strážníci přijali oznámení 
o nálezu pánského jízdního kola, které bylo 
nalezeno na ulici K Propadání. Nález byl 
uveřejněn na infokanále Majitel si kolo může 
vyzvednout na služebně OPMJ. O nálezu byl 
sepsán úřední záznam. 

•   Dne 13.09.2011 strážníci prováděli kontrolní 
měření rychlosti v obci na Havlíčkově náměstí 
a v prostoru křižovatky ulic Jiráskova – Vyš-
kovská - Za Kostelem.. Při kontrole zjistili 
celkem 16 řidičů, kteří jeli v obci rychlostí 
vyšší než 60km/h.

V uvedeném období OPMJ řešila 91 přestupků 
v dopravě a 12 přestupku na úseku veřejného po-
řádku. 

OPMJ upozorňuje občany, že se na ní mohou 
obracet buď přímo osobně v úřední den každou 
středu v době od 13:00 do 17:00 hodin nebo 
telefonicky na mobilní telefon 723 204 979. 
V případě, že na tomto telefonním čísle nebude 
náš strážník přítomen, bude Váš hovor automa-
ticky přepojen na dozorčí službu Obvodního 
oddělení PČR v Blansku, kde můžete rovněž 
žádat o pomoc.

Luděk Kolář – velitel Obecní policie 
městyse Jedovnice



12

Z policejního zápisníku

Do kempu jezdí i zloději / Prázdninové období s sebou bohužel přináší neustále se opakující 
krádeže věcí ze stanů nebo obytných automobilů a karavanů v autokempech. Výjimkou nejsou ani 
krádeže z nedostatečně zajištěných rekreačních chatek. 

Policisté na Blanensku se o tom přesvědčili během letních měsíců několikrát. Jen do autokempu 
v Jedovnicích vyjížděli v období od 1. června do konce července k devíti oznámeným krádežím. 
Pachatelé při nich většinou využili nedostatečného zajištění věcí ze strany jejich majitelů. Věci tak 
brali například přes otevřená okna karavanů, ze stanů nebo z verand rekreačních chatek. Mezi okra-
denými byli i tací, co nechali doklady a cennosti na břehu v době, kdy šli svlažit tělo do rybníka. Mezi 
okradenými byli jak Češi, tak cizinci.

Největší škoda se při jednom z případů vyšplhala na téměř 20 tisíc korun. Zloděj využil toho, že 
čtyři obyvatelky rekreačních chatky nechaly v noci objekt neuzamčený. Neznámý pachatel si tak z něj 
vzal sportovní tašku, v níž byly osobní doklady, doklady k vozidlu, peníze, fotoaparát, deštník, MP3 
přehrávač, fl ash disk 4 GB, parfém a další věci. Škodu za téměř 17 tisíc korun pak způsobil zloděj 
turistům z Finska, kteří také nechali neuzamčenou chatku a přišli tak o MP3 přehrávač, mobilní 
telefon, fotoaparát a další věci. 

Policisté se proto v rámci preventivní akce navštívili kemp v Jedovnicích a přímo na místě upo-
zorňovali jejich dočasné obyvatele, jakým způsobem si mají dávat pozor na věci. Každý dostal od 
policistů letáček se základními radami, letáčky policisté ponechali turistům také v recepci. Kromě 
rad, jak si zabezpečit věci při ubytování v autokempu, na letáčku našli lidé také rady, jak se bezpečně 
chovat na koupalištích a při jízdě na kolech.

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

Společenská kronika

Jubilanti

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

Září
12.09. Marie Ondráčková, Habeš 349   80 roků
15.09. Ludmila Valentová, K Propadání 470  84 roků
15.09. Ludmila Setničková, Tyršova 319  82 roků
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18.09. Marie Koubová, Legionářská 55    86 roků
18.09. Anna Němcová, Hybešova 159   86 roků
18.09.  Josef Ondráček, Habeš 349    82 roků
19.09.  František Flek, K Propadání 143   75 roků
25.09.  Jarmila Grimová, Záměstí 183    82 roků

Říjen
10.10. Štěpánka Matušková, Brněnská 99  75 roků
11.10. Alena Hýzlová, Na Větřáku 715   70 roků
11.10. Eva Sklenáková, Za Kostelem 437  70 roků
12.10.  Anna Musilová, K Propadání 406  85 roků
13.10.  Marie Jančíková, Podhájí 176   82 roků
15.10. František Šindler, Na Kopci 389   70 roků
16.10. Anna Martinásková, Kostelní 36   97 roků
20.10.  Ladislav Palát, Absolonova 412   85 roků
20.10. Antonín Ježek, Na Kopci 566   70 roků
22.10. Miloš Formánek, Za Kostelem 434  70 roků
23.10. Antonín Gottvald, Na Kopci 636  70 roků

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 

Co se děje v mateřské škole?

MŠ Jedovnice na počátku nového školního roku

1. září na děti a jejich rodiče čekaly v mateřské škole příjemné změny. Prostředí školky se začalo 
měnit (vylepšovat) hned od 1. července a s plánovanými pracemi řemeslníci skončili 19. srpna. 

V první budově jsou vymalované třídy, natřené zárubně, dveře, policový nábytek. Vše v kombi-
naci žluté a šedé nebo žluté a zelené barvy. 

Druhá budova mateřské školy byla předána do užívání našim dětem a otevřena přesně před 20 
lety. K tomuto mladému výročí dostala pěkný dárek – vchod, schodiště a celé první podlaží prošlo 
rekonstrukcí. Je zde nová podlaha, omítky, okna a vchodové dveře. Omítky byly z větší části hrazeny 
formou dotace z JMK. Všechny zmiňované prostory byly následně vymalovány. 

Do vstupní chodby jsme nechali provést výmalbu 
obrázků přímo na zeď – jedná se o logo našeho ŠVP 
pod názvem Putování časem a symboly jednotlivých 
tříd. Nové omítky a následná výmalba jsou i v chod-
bě a přilehlém skladu potravin hospodářské budovy. 
V místnosti pro výdej obědů dětem máme novou 
kuchyňskou linku, kterou nám dodal (pouze za cenu 
materiálu) šikovný tatínek. 

Souběžně se pracovalo i na školní zahradě. Za-
městnanci údržby městyse Jedovnice nám pomohli 
s odstraněním nevyhovujících průlezek, skluzavek, 
houpaček a připravili základy pro usazení zahradního 
domku. Slouží k ukládání hraček a ostatního mobili-
áře zahrady. Kubík na houpadle koník
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Začátkem září byly na školní zahradu nainstalovány nové hrací prvky. 
Práce provedla společnost Tomovy parky z Turnova. Veškeré nosné a stabilizační části jsou vyro-

beny z akátového dřeva. Doplňující konstrukční díly i z dubového dřeva. 
Jedná se o první etapu rekonstrukce školní zahrady. Na zahradě stojí loď – Noemova archa, pří-

stavní pevnost, dvě houpadla a basketbalový koš. Na jaře, pokud nám to fi nanční situace dovolí, za-
hradu doplníme o altán s tabulí na kreslení – prostor jak pro hru, tak pro výuku v přírodě; kuželník, 
Péráčkův domeček a lavičkovou dvouhoupačku. 

Ve výchovně vzdělávací oblasti pracujeme podle vlastního ŠVP PV. Třetím rokem budeme napl-
ňovat cílové kompetence programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. 

V prvním pololetí se děti mohou těšit na pohádkové tancování a zpívání s Popelkou, fotografo-
vání, Pohádky z čertovy zahrádky, mikulášskou nadílku a Krakonošovy Vánoce. Rodiče pozveme na 
zahradní slavnost se slavnostním otevřením školní zahrady, vánoční posezení u stromečku s progra-
mem a vyráběním. Při rozsvěcení jedovnického vánočního stromu bychom rádi navázali na minulý 
rok a ve spolupráci s rodiči si otevřeli stánek s výrobky dětí, rodičů a paní učitelek. Nezapomeneme 
ani na naše spoluobčany v domě s pečovatelskou službou, které pravidelně navštěvujeme v době 
adventu.

Kamarádi Moravského krasu plánují uspořádat „dýňování“ a pěší výlet do jeskyně Balcarka. 
Projekt Kamarádi Moravského krasu byl zpracován před třemi lety. Vznikl na podporu činnosti 

v oblasti environmentálního vzdělávání v rámci našeho regionu. Cílem projektu je vytvářet u dětí 
základy pro odpovědný postoj k ochraně životního prostředí.  

Nadstandartní aktivity budou stejné jako minulý rok. Tzn. přípravná hudební výchova, kroužek 
anglického jazyka, divadelní kroužek a dětské pohybové hry. Všechny nadstandartní aktivity jsou 
placené rodiči a probíhají v odpoledních hodinách, aby nenarušovaly výchovně vzdělávací program 

jednotlivých tříd.
Závěrem bych chtěla poděkovat členům výbo-

ru klubu rodičů za svědomitou práci a příklad-
nou spolupráci jak v oblasti zpracování projektů 
za účelem získání grantu, tak za zlepšování ma-
teriálních podmínek školky získáváním spon-
zorských darů. V měsíci září dovybavíme třídu 
Žabek novým nastavitelným nábytkem. Děkuji 
také všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapo-
jovali do příprav akcí pro děti a těším se na další 
spolupráci s vámi rodiči.    

Jitka Kučerová, ředitelka MŠ

Tomášek a Adámek v „Přístavní pevnosti“

Montáž prvku loď - „Noemova archa“, provádí 
pracovníci Tomových parků

Děti u basketbalového koše
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Z lavic základní školy

Co nového na ZŠ ?

Za největší akci během letních prázdnin lze považovat 2. etapu kompletní výměny elektroinstalace 
v 1. patře, na kterou poskytl fi nanční prostředky zřizovatel – městys Jedovnice.

V přízemí školy byly nainstalovány na všech-
ny radiátory termostatické ventily, jejichž funkci 
oceníme až při zahájení topné sezony, neboť by 
se tímto opatřením mělo značně vylepšit vytápě-
ní horních pater školy.

Díky prostředkům od zřizovatele a evrop-
ským penězům je již v celkem 8 třídách žákům 
a učitelům k dispozici interaktivní tabule.

Asi nejvíce viditelnou novinkou je nově vy-
budované dětské hřiště, které vzniklo v zadním 
traktu školy. Je osazeno řadou hracích prvků, 
nechybí ani pingpongový stůl, trampolína nebo 
pískoviště. Toto hřiště bude využíváno přede-
vším školní družinou a školním klubem. Slavnostního otevření hřiště se 1. 9 .2011 zúčastnili senátor 
Jozef Regec a náměstek hejtmana JMK Mgr. Ivo Polák.  

Mgr. Michal Souček, ředitel ZŠ

Učení o prázdninách nemusí být jen „mučení“

Ve dnech 14. 8. – 21. 8. 2011 absolvovali žáci 8. a 9. ročníku Základní školy v Jedovnicích týdenní 
kurz němčiny v Aschheimu u Mnichova.

Sešli jsme se v neděli ve 21 hodin v Brně, odtud jsme odcestovali do Prahy a z Prahy pravidelnou linkou 
autobusu Student agency do Mnichova. Když „normální“ cestující viděli nastupovat děti, děsili se, že se 
nevyspí, že budou děti hlučné apod., ale opak byl pravdou. Poté, co každý z nás dostal sluchátka, naladil 
si stanici se svým oblíbeným žánrem hudby nebo zvuk promítaného fi lmu a celé naše noční cestování tak 
proběhlo v naprostém klidu a pořádku. Na autobusové nádraží v Mnichově jsme dorazili v 5:15 hodin 
a odtud jsme byli taxíky odvezeni do našeho týdenního působiště – „Gasthausu“ v Aschheimu.

Díky pohostinnosti naší družební obce a obětavosti vedoucích a mládežníků z „Bo-de-mo-hausu“ 
jsme prožili krásný týden, zaměřený nejen na výuku německého jazyka, ale i na poznávání Aschhe-
imu a jeho okolí.

Dopolední čas patřil výuce ve zdejší škole – děti 
měly veliké štěstí, že je učila i jedna z paní učitelek 
aschheimské školy Irene Chiba, neboť učit se jazyk 
od rodilého mluvčího a ještě v zemi rodilých mluvčí, 
to se jen tak někomu nepoštěstí. V Aschheimu jsme 
vzbuzovali velkou pozornost, protože pro Němce je 
nepochopitelné, že o prázdninách se děti jedou dob-
rovolně učit a že se najdou učitelé, kteří ve své dovole-
né věnují dětem tolik svého volného času. Výuka nám 
ale vždy velmi rychle utekla.

Odpoledne a večer pokračovala výuka „v terénu“ – 
navštívili jsme místní hasičský dobrovolný sbor s vy-
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čerpávajícím vysvětlením, k čemu a jak slouží 11 nejmoderněji vybavených zásahových vozidel, velmi 
zajímavá byla i návštěva aschheimského historického muzea, prohlédli jsme si i Mnichov – náměstí 
Marienplatz, ale především jsme navštívili Německé muzeum, které patří k největším muzeím vědy 
a techniky ve světě, s přibližně 28 000 vystavených předmětů z asi padesáti oblastí vědy a techniky. 

Středa byla věnována celodennímu výletu do rekreačního střediska Chiemsee, nazývaného také 
„Bavorské moře“. Zde bylo naším největším zážitkem lanové centrum, usazené do lesa tak vkusně, 
jako by ho sem včlenila sama příroda. Po krátké bezpečnostní instruktáži a zkušební krátké trase si 
každý z nás vybral svoji trasu – od nejjednodušší bílé, přes žlutou, oranžovou, modrou až po nejtěžší 
tmavě černou. Tři hodiny zde uběhly strašně rychle a po značném vyčerpání přišla velmi vhod kou-
pel v čisté vodě Chiemsee.

I letos bylo vyslyšeno naše velké přání – návštěva aquaparku Erding - s největšími tobogány v Ev-
ropě. Aquapark má 6 částí: Galaxy - tobogány, Th ermen-Paradies – termální ráj, Vital Oase -relaxa-
ce, Sauna-Paradies - sauny a venkovní prostory. My jsme nejvíce času strávili v části Galaxy, kde je 
celkem 18 vnitřních tobogánů, rozdělených na 3 druhy - akční, rodinné a extrémní. Nejvyšší červený 
tobogán měří 360 metrů a jízda v něm trvá přes minutu.

Být v srpnu v Německu a nenavštívit letní výprodeje, to by nešlo. My jsme také výprodeje využili, 
a to nejen v aschheimském „jednoeurovém“ obchodě, ale především v nákupním centru Riem-Ar-
caden. Takže naše kufry byly při odjezdu obtěžkány řadou nových triček a dalších drobností, poří-
zených v rozmezí 1 – 5 Euro.

Náš pobyt vyvrcholil sobotní „vesnickou slavností“, na které jsme obdivovali především kroje, 
které se zde stávají čím dál víc modernější, a to především u mládeže.

Loučení s Aschheimem bylo „slzavé“, ale vzpomínky na budíček paní učitelky Králové „vstávat, 
vstávat, kravičkám dávat...“, na večerní společné chvilky při kulečníku, fotbálku, grilování…., na la-
hodné zmrzliny a vše, co jsme prožili, nám ještě dlouho přetrvají v paměti.

Náš pobyt se mohl uskutečnit jen díky pohostinnosti partnerské obce Aschheim, obětavosti na-
šich učitelů a spolufi nancování Česko-německého fondu budoucnosti, který naše projekty fi nančně 
podporuje již řadu let. Těm všem – ještě jednou - veliký dík. 

Mgr. Světlana Štěpánková

Výuka historie „ v terénu“ – aneb Rekonstrukce napoleonské bitvy

V pátek 9. září proběhl na ZŠ Jedovnice první celoškolní projekt „Rekonstrukce napoleonské bi-
tvy.“ Žáci 2. - 9. ročníku byli rozděleni do 17 věkově nesourodých skupin, ve kterých po celý den 
pracovali, získávali nejen teoretické poznatky o Napoleonovi Bonaparte a napoleonské době, ale pře-
devším sbírali v terénu - v místě bitvy ve Sloupu - odpovědi na jim zadané otázky.

Jednotlivé skupiny se úkolů zhostily velmi dobře a výsledkem celodenního pátrání byly velmi zda-
řilé prezentace jejich práce. Žáci vyhledali a zpracovali nejen základní informace o životě a bitvách 

Napoleona , ale v místě bitvy získali od oslovených vo-
jáků i řadu dalších poznatků:

Rekonstrukce předvedla bitvu, která proběhla za 
napoleonských válek, bojovala proti sobě vojska Ra-
kouska a Ruska na straně jedné a vojska Francie na 
straně druhé. Ruští vojáci měli zelené uniformy, ra-
kouští hnědé a francouzští modré. Dělo, které pou-
žívali v bitvách, měřilo 2 metry a mělo dostřel tři až 
čtyři kilometry. Vojáci dostávali žold – ale velmi malý, 
Rusové rubly, Francouzi franky a Rakušané zlatky 
a tereziánské tolary. 
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Během rekonstrukce bitvy jsme viděli, jak francouzské vojsko vyšlo z lesa, aby přepadlo tábor 
protivníků, ti je však uviděli a začala střelba. Francouzi zjistili, že nepřátelé jsou v přesile, tak se stáhli 
a přitáhli s posilami. Obě vojska se k sobě začala přibližovat natolik, že začal souboj nejen střelbou, 
ale i ostatními zbraněmi. Francouzi tuto bitvu prohráli.

A na otázku, kam se odváželi ranění vojáci po bitvě, jsme zjistili následující:
Když vojáci vyhráli – rozváželi raněné po dědinách a obyvatelé je ošetřili a starali se o ně, nebo byli 

odváženi do kostelů a prvních polních špitálů. 
Když vojáci prohráli - zase je ošetřilo obyvatelstvo (mělo vyživovací povinnost) a pak museli vo-

jáci do zajetí.
A co žáky nejvíce zaujalo? 7. skupina to vyjádřila následovně: Lea a Aneta – uniformy vojáků, 

Jana, Tereza, Veronika - způsob boje, Vojta a Honza - zbraně, Adéla - technika bojování, Jakub, Fanda 
a Ondra – děla a vojáci.

Práce ve věkově nesourodých skupinách je velmi zajímavá, protože starší pomáhají mladším, úko-
ly si rozdělují dle schopností a věku žáků, tím se děti připravují na život ve společnosti lidí různého 
věku, různých názorů atd.

Projekt byl velmi úspěšný, poděkování patří nejen organizátorům celé akce ve Sloupě - jmenovitě 
panu Radku Fojtovi – ale i všem pedagogickým pracovníkům, kteří děti vedli ke zdárnému splnění 
všech úkolů.                                                                 Mgr. Světlana Štěpánková

Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

ZUŠ v novém školním roce

Vážení čtenáři, rok se sešel s rokem a máme tu zase září. Je již tradicí, 
že zároveň s nástupem dětí do školy se na stránkách tisku objevují infor-
mace ze světa škol všech typů a zaměření, které po prázdninové odmlce 
znovu ožívají čilým ruchem. 

I v prostorách jedovnické „zušky“ se již od prvních zářijových dnů 
ozývají tóny hudebních nástrojů, zpěvu či zvuky tanečních kroků a line 
se vůně keramické hlíny a barev. A co je v nadcházejícím školním roce 
u nás nového?

Popsat vše, co nás v blízké budoucnosti čeká, by vydalo materiál na 
samostatné číslo Zpravodaje, takže ve stručnosti jen malé nahlédnutí 

pod pokličku nového školního roku.
Častou otázkou v tomto období je výše úplaty za vzdělávání. Možná mnohé překvapím informací, 

že ani letos školné nezdražujeme, dokonce dochází k nepatrnému zlevnění, a to ve výši 10 Kč měsíč-
ně. Tento krok je možný jen díky tomu, že zájem o vzdělávání v naší škole je opravdu značný a její 
kapacitu beze zbytku naplňujeme žáky všech věkových kategorií.

Stejná zůstává také struktura oborů a nabídka jednotlivých vzdělávacích předmětů. Rovněž ve slože-
ní pedagogického sboru nedošlo k žádným zásadním změnám. To znamená, že zhruba pět stovek žáků 
v šesti obcích budou vyučovat tři desítky pedagogů v hudebním, ale také tanečním a výtvarném oboru. 
V řeči konkrétních čísel jde o 99 žáků výtvarného, 25 žáků tanečního a 386 žáků hudebního oboru. 
Uvedená čísla z poloviny měsíce září samozřejmě během roku mírně kolísají. Jde však jen o drobné 
korekce. Pro zajímavost uvádím také strukturu hudebního oboru, ve kterém má umělecká škola nejvíce 
žáků. Číslo u názvu předmětu udává počet žáků. Klavír 126, akordeon 2, varhany 3, housle 35, viola 1, 
violoncello 4, kytara 57, zobcová fl étna 44, příčná fl étna 7, klarinet 7, trubka 13, tenor 2, baryton 1, tuba 
1, ostatní dechové nástroje 5, bicí nástroje 6, sólový zpěv 37, přípravná hudební výchova 35. 
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Kontinuita a zavedený řád však jde ruku v ruce s vývojem, modernizací a řadou novinek.
Jednou ze změn, na první pohled drobných, ale pro nás důležitých, je získání nových výukových 

prostor v objektu SPŠ, kde budeme v tomto školním roce využívat dvě prostorné učebny. Zahájili 
jsme tak oboustranně výhodnou spolupráci, která může v budoucnu umělecké škole přinést šanci 
koncepčního vyřešení problému neexistence vlastní budovy, což je pro jedovnickou uměleckou ško-
lu již po desetiletí citelný handicap. Na druhé straně je naše aktivita nezanedbatelnou pomocí pro 
průmyslovou školu, které ulehčí řešení ekonomické zátěže vznikající provozem nevytížených budov 
v době, kdy je klesající počet žáků středních škol celorepublikovým problémem. Vzájemná spoluprá-
ce je navíc usnadněna skutečností, že jak umělecká, tak průmyslová škola mají stejného zřizovatele, 
kterým je Jihomoravský kraj. Na hodnocení vzájemné spolupráce je samozřejmě brzy. Uvidíme, co 
přinese budoucnost. Je ovšem nepochybné, že potenciál vzájemné koexistence umělecké a průmys-
lové školy v jednom komplexu budov v tuto chvíli ještě zdaleka není vyčerpán.

Často diskutovaným tématem současného školství jsou také evropské peníze.
Zde je nutno říci, že převážná většina výzev k čerpání prostředků z evropských fondů je konci-

pována tak, že základní umělecké školství vynechává. Přesto se i na tomto poli snažíme získat ma-
ximum možného. V letošním roce jsme se zapojili do přípravy společného projektu pod vedením 
ZUŠ Tišnov, týkajícího se vzdělávání pedagogů uměleckých oborů v oblasti digitálních technologií. 
Tento projekt je v současnosti ve stadiu schvalování. Pro příští rok v tomto oboru připravujeme další 
projekt ve spolupráci s fi rmou I-Style Brno. Na výsledky si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat, 
ale šance na získání evropských dotací i do umělecké školy jsou tak otevřené.

Dalším z důležitých úkolů v nadcházejícím školním roce je dokončení přípravy školního vzdě-
lávacího plánu, který je zásadním dokumentem reagujícím na požadavky probíhající kurikulární 
reformy školství. 

Samozřejmě nás čekají i obvyklé aktivity nad rámec běžné výuky, jakými jsou koncerty, kulturní 
programy širokého zaměření, ale i řada soutěží. 

V letošním školním roce budou probíhat například národní soutěže uměleckých škol v sólovém 
zpěvu, hře na dechové a bicí nástroje, obsadíme i kategorii smyčcových těles a další. Mimo jiné bude-
me obhajovat vítězství v celostátním kole minulého ročníku soutěže pěveckých oborů či druhá a třetí 
místa v krajských kolech u sólistů na dechové nástroje, a samozřejmě se do soutěží zapojí i další 
oddělení, takže nás čeká perný rok.

V nejbližší době budeme také držet palce našim výtvarníkům, jejichž zástupci pod vedením paní 
učitelky Vávrové budou jedovnickou uměleckou školu reprezentovat koncem září v Budapešti na 
mezinárodním kole výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj, kam se v konkurenci stovek prací pro-
bojovali po vítězství v republikovém kole soutěže na konci minulého školního roku.

Výčet desítek koncertů a veřejných vystoupení, na které pravidelně zveme širokou veřejnost, by 
přesáhl prostor určený tomuto příspěvku. Co tedy dodat závěrem? 

Ať se všem v novém školním roce daří a těšíme se brzy na shledanou - třeba na některém z našich 
vystoupení!                        Mgr. Josef Škvařil, ředitel ZUŠ Jedovnice

Účast na vytvoření rekordu - nejdelší pomalovaná stěna

Ve čtvrtek 8. 9. 2011 se skupinka výtvarníků ze Základní umělecké školy Jedovnice zúčastnila pro-
jektu „Colours of Spielberk“. Akce proběhla v Brně za hojné účasti dětí různých věkových kategorií. 
A o co šlo?

Na dlouhatánskou bílou stěnu (dlouhou 225 m a vysokou 2,5 m) se všichni bez rozdílu věku poku-
sili co nejlépe namalovat něco z předem vyhlášených témat: příroda, roční období nebo svět zvířat. 

K dispozici jsme dostali kbelíky různých barev, pořádné štětce i válečky a pomocníka, který nám 
zajišťoval bezpečný pohyb na lešení. Dál už bylo vše na fantazii a hlavně v rukou malých umělců. 
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Počasí naštěstí vydrželo, a tak si děti vychutnaly i avizovanou zmrzlinu, jen ten slibovaný kouzelník 
za námi nepřišel … 

Kdo by se chtěl podívat a bude mít cestu do Brna, tomu stačí zamířit do areálu Spielberk Offi  ce 
Centra, kde dětmi pomalovaná stěna ohraničuje sousední staveniště.

Mgr. Jitka Vávrová

Děti a mládež

Farní víkend

Páteční podvečer 9.9.2011. Na chodbě fary je poněkud těsno. Stoly, židle, děti, rodiče, pořadatelé, 
tašky s oblečením, spacáky, plyšáci. Vše se rychle vyřeší, děti jsou uvedeny na svá místa k spočinutí. 
Malé občerstvení, nácvik zpěvu ke mši, rozdělení přímluv. Stíháme.

Po mši následují seznamovací a čekací hry pod lípami u hřbitova. Ten také účinkuje v dneš-
ním programu. Děti se po setmění postupně vydávají na stezku odvahy. Cestu ukazují světýlka 
svíček. Nebyla to žádná legrace. I dospělý by se akusticky projevil, kdyby ho ve tmě někdo neče-
kaně chytil za nohu nebo za ním přibouchl dveře márnice. Všichni obstáli a dokázali, že se ne-
bojí, a to je dobře, protože i chození do kostela a úsilí žít podle Božích rad a přikázání vyžaduje 
také kus odvahy. 

V sobotu následuje celodenní hra zaměřená na svátost křtu, kterému máme věnovat pozornost 
v tomto roce přípravy na cyrilometodějské jubileum. Vydáváme se na cestu pro vodu, bez které křtít 
nelze. První křesťané křtili u „živé“ – tekoucí vody v přírodě, i my směřujeme ke studánce. Křest nás 
spojuje s Ježíšovým křížem, na první zastávce děti vyrobily své kříže z přírodních zdrojů. Někteří si 
ovšem neuvědomili, že kříže ponesou s sebou, a pojali tedy jejich velikost velkoryse. Přesto i největší 
kříž byl donesen až na faru. Na další zastávce byly připraveny oleje pomocí nasbíraných vonných 
bylin. Každý si vyrobil vlastní svíci ze včelího vosku (ten jsme nesli s sebou, brát ho lesním včelám by 
asi nebylo újmou jen pro ty včely). Poskládat ‚Krédo‘ rozstříhané na kousky také nebylo tak snadné, 
jak se zpočátku zdálo. A uchovat v čistotě svou duši představovanou křestní maxirouškou vyžadovalo 
velké soustředění a spolupráci; i tak se to nepodařilo stoprocentně.

U Junácké studánky v Rakovci jsme nabrali vodu na pití i ke svěcení, které bylo následně vyko-
náno. Vrátili jsme se na tábořiště senetářovských skautů. Při opékání buřtů zavládla pohoda a pocit 
úlevy z toho, že je všem úkolům konec. Nebyl. Na zpáteční cestě všem postupně došla voda k pití, 
zbyla jen ta posvěcená. Přes sílící žízeň však nikdo nepodlehl pokušení a 5 litrů vody dopravili vy-
prahlí poutníci až do kostela.
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V neděli se balilo, ale zbyl čas i na hry. A samozřejmě také na přípravu ke mši. Při té děti společně 
s rodiči a ostatními obnovily své křestní sliby, byly pokropeny vlastnoručně donesenou svěcenou 
vodou ze studánky, využily práva Božích dětí přednášet Bohu své prosby a aktivně se zúčastnily bo-
hoslužby také sborovým zpěvem. Odměnou za veškerou námahu a odhodlání splnit veškeré před ně 
postavené úkoly bylo svolení ke konzumaci výzdoby kostela. Mše totiž byla obětována na poděková-
ní za dary země a výzdobu kromě květin tvořilo také množství ovoce lákavého už jenom na pohled.

Díky realizačnímu týmu, všem, kdo přijali pozvání a na prvním místě samozřejmě Bohu.
Václav Trmač, farář

Historie

Stará škola – dokončení ze strany 2

(Z kroniky Vincence Tomáška) K důtklivému naléhání nadučitele Vincence Tomáška a z účinné 
podpory některých členů obecního výboru, z nich v první řadě jmenovati sluší pp. Františka Nezvala, 
soukromníka č. 80, Ant. Nezvala, zámečníka č. 9, Bohuslava Julínka, mlynáře a Emanuela Plcha, rol-
níka, usneseno v sezení obecního výboru ze dne… 1895, k návrhu p. Františka Nezvala, aby škola v r. 
1897 byla postavena a v r. 1898 na oslavu 50 letého panovnického jubilea Jeho Veličenstva císaře a krále 
Františka Josefa I. účelu svému odevzdána. 

Jelikož ale v r. 1897 hlavně působením starosty Jos. Šebely nižádných příprav ku stavbě nekonáno 
a různými úskoky zamyšlenému dílu nové odklady hrozily, podal nadučitel Vinc. Tomášek dne 13. květ-
na toho roku proti jednání tomu stížnost ku představené c.k. okr. školní radě, ve kteréž nejen naprostou 
nedostatečnost místností školních a svého bytu, ale i snahu po opětném odkládání stavby školy se strany 
místních rozhodujících kruhů vylíčil.

Stížnost tato vyřízena tím způsobem, že místní školní rada, nehledě k nemístným útokům na nadu-
čitele se strany starosty Jos. Šebely, jenž při liknavosti a nerozhodnosti místní školní rady celé záležitosti 
se zmocnil, se uvolila školu během r. 1898 vystavěti.

Vzdor tomu pokračováno ve stavbě roku toho skutečně započaté tak liknavě, že škola teprv roku 1900 
byla dostavěna. Dne 23. září byla důst. panem farářem P. Františkem Tesařem vysvěcena a svému účelu 
odevzdána.

Stavbu provedl p. Tomáš Ryšánek, stavitelský mistr ze Studnic, a veškerý náklad na postavení a zaří-
zení budovy činil asi 49.000 K.

Obnos tento uhrazen tím způsobem, že vybrán ze spořitelny nastřádaný kapitál asi 18.000 K, velko-
statek pak zaplatil na 6 roků napřed nájem z obecní honitby a náhradu za škody zvěří na polích způso-
bené, a nedostávajících se 20.000K vypůjčila si obec od „Zemědělské banky markrabství moravského“, 
kterýžto dluh v době 34 roků ročními annuitami po 1.000 K ammortisován býti má.
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Starosta obce byl tehda p. Josef Šebela, rolník a průmyslník č. 128, předsedou místní školní rady 
p. Josef Nezval, pekař a obchodník č. 184.

Obyvatelstva čítala obec koncem roku 1900 na 1734 osob, obyvatelé byli až na jednu rodinu israelit-
skou všichni katolíci národnosti české.

Avšak brzy ukázalo se, že ani nová škola stále vzrůstajícímu počtu žáků nedostačuje. Již r. 1904 vy-
zvala c.k. okresní školní rada v Boskovicích přípisem ze dnes 20. září 1904 čís. 1977 místní školní radu, 
aby rozšíření zdejší školy na pětitřídní brzy v úvahu vzala.

K tomu několik poznámek: Učírny jsou „po našem“ třídy, správou velkostatku se rozumí knížecí 
vrchnostenský úřad v Rájci, obecní výbor bylo volené obecní zastupitelstvo, zkratka c.k. (císařsko-
královský) označovala orgány „státní“ správy. Sídlo politického okresu bylo tehdy v Boskovicích, 
svobodný pán není označení manželského stavu, ale nejnižší stupeň vyšší šlechty (Freiherr, baron). 
Okresní školdozorce byl řekněme okresní školní inspektor. Zkratka „pp.“ znamená pány, zkratka „P.“ 
je páter (titul katolických kněží), „K“ je koruna. Starosta Josef Šebela, který je zde vylíčen v nedob-
rém světle, je tentýž, který se pokusil r. 1891 zbavit čestného občanství Jedovnic prof. F.B. Ševčíka; 
starostou byl v letech 1891-1901. V „našem“ období platilo, že 1 zlatý = 100 krejcarů, v roce 1892 
se přešlo na korunovou měnu (1 koruna = 100 haléřů) s poměrem 1 zlatý = 2 koruny (odtud lidový 
název „pětka“ pro desetikorunu). Zlatky a krejcary ale zůstaly v oběhu ještě několik let.

Kronikář Alois Roudný zaznamenal doplňující informace, mj. to, že předem svolaná schůze obča-
nů navrhovala školu postavit na místě dnešního hasičského domu či u kostela, zvolen ale byl nakonec 
panský pozemek vedle Panského domu, za který vrchnostenský úřad požadoval výměnou od obce 
pozemek stejné výměry a kvality.

Snad zajímavé srovnání přináší informace o budování školy v Holštejně – jednalo se o ní od 
r. 1870, stavba započala (až) r. 1894, 1895 byla hotová – šlo o školu jednotřídní s bytem pro ří-
dicího učitele. Nejpodstatnější práce (zednické, kamnářské, kamenické a pokrývačské) zajišťoval 
rovněž Tomáš Ryšánek ze Studnic. Stavba stála 7.760 zlatých, z toho dotace od zemské školní rady 
činila 500 zlatých. 

Na starých fotografi ích a pohlednicích je vidět, že škola měla členitou fasádu – armované nároží 
přízemí, bosáž kolem hlavního vchodu, trojúhelníkové nadokenní římsy u tří oken v patře, atika nad 
chodem s nápisem ŠKOLA. Boční pohledy ukazují, že původně byla dvě krajní okna v obou štítech 
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zazděna, ale již za 1. republiky byla ta jižní proražena. Školní dvůr byl z jižní a zadní strany uzavřen 
drobnými pomocnými stavbami. Na pohlednici z 1. republiky je přilehlá ulice označena jako Školní 
(dnes Palackého), ještě o něco mladší pohlednice ze stejného období zachycuje před školou mladé 
stromořadí kolem cesty. Z pohlednic je zřejmé, že ve své době šlo o budovu velmi výstavnou, která 
byla výraznou dominantou Jedovnic  .        Josef Plch 

Duchovní sloupek

Fotometeor

Všichni vědí, jaký tvar má kapka vody, nebo si aspoň myslí, že to vědí. Kdyby se na to někdo ze-
ptal, považovali by to mnozí za nemístně naivní otázku, a přesto si nejsem jist správnou odpovědí. Je 
obecně rozšířeným omylem, že kapka je dole kulatá a nahoře špičatá. Tak ji přece vidíme těsně před 
tím, než z něčeho ukápne. Pak už padá příliš rychle na to, abychom byli schopni pouhým okem dále 
pozorovat, jestli si zachovala svůj tvar. Automaticky předpokládáme, že tomu tak je. A v tom je ten 
problém. Totéž povrchové napětí, které se neúspěšně snažilo udržet kapku na trubce či jinde, změní 
taktiku hned, jakmile se kapka octne volně ve vzduchu, a zmáčkne ten nepatrný objem vody tak, 
aby měl co nejmenší povrch. Kapky deště jsou tedy naprosto pravidelné kuličky. Snad každý to viděl 
v nějaké reklamě nebo dokumentárním fi lmu o přírodě, ale ne všechny to ‚trkne‘.

Dokladem kulatosti kapek je také duha. Kdyby kapky deště nebyly dokonalé, byť mrňavé koule, 
nikdy bychom ji neviděli. Sluneční světlo by se v nich sice také lomilo a odráželo, ale nikdy by nedo-
šlo k tomu skvělému světelnému představení, které občas dostaneme jako bonus k radosti z toho, že 
už neprší na nás, ale někde na někoho o kus dál.

I moderní člověk ‚krmený‘ ze všech stran rozličnými obrazy se rád podívá směrem, kterým někdo 
ukazuje se slovem: „Duha!“ Tím více byli tímto barevným jevem na obloze fascinováni lidé dávných 
věků. Nějakým způsobem si ho spojovali se svými božstvy a vyvozovali z něho rozličné závěry. Staří 
Sumerové si duhu vysvětlovali jako schválení války, severské národy ji považovaly za most, po kterém 
„dobří a ctnostní lidé, jako jsou například bojovníci“ mohou vystoupit do nebe. Pro australské do-
morodce byla duha obrovským zlomyslným hadem. Mnohem lepší pojetí najdeme ve starořeckých 
bájích, kde je duha dopravním prostředkem bohyně Iris přinášející mír a štěstí. A v nejstarší části 
Bible, starší, než ony báje, můžeme číst o tom, jak si Noe poté, co opadla voda potopy a on vykonal 
děkovnou bohoslužbu za záchranu své rodiny, vyložil duhu jako Hospodinovo sdělení o tom, že 
příště nechce opakovat podobnou katastrofu, že raději dá lidem šanci, aby měli čas opustit své nekalé 
způsoby chování a vyvinout úsilí o změnu k lepšímu.

Značná pozornost byla mnohdy věnována také místu, kde duha na zemi začíná a končí. S užíváním 
peněz přišla touha po rychlém zbohatnutí a místo spojení nebe se zemí se jevilo jako vhodné pro 
hledání pokladů. Teprve Aristoteles přišel s vysvětlením, že je nesmysl hledat tato místa, považoval 
duhu za obraz viditelný jen z místa pozorování, vytvořený odrazem slunečních paprsků od dešťového 
mraku. A trvalo dalších 18 staletí, než dominikánský mnich Dietrich z Freiberka přišel na to, že se 
nejedná o odraz světla od povrchu kapek vody, nýbrž o lom a odraz uvnitř; vysvětlil dokonce, jak 
vzniká duha dvojitá. O tři staletí později spočítal pan Descartes úhel slunečních paprsků potřebný 
ke vzniku duhy a ještě trochu později vysvětlil Newton, jak vznikají její barvy. Před ním na to přišel 
český fyzik Jan Marek Marci, ale asi byl málo slavný na to, aby si toho někdo všiml.

I když dnes víme, že duha není nadpřirozeným jevem, umíme ji vysvětlit a spočítat, může 
nám být kromě estetického vjemu užitečná také jinak. Může nám připomenout, že podobně, 
jako s tím tvarem kapek vody, se mýlíme i v jiných věcech. Že ledacos – lidé, dějiny, dění kolem 
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nás, my sami – může být jinak, než si na základě mylných informací nebo většinového názoru 
představujeme. Taková mírná nejistota vedoucí k hledání pravdy může být užitečnější, než celé 
to dlouhé zkoumání onoho fotometeoru (optického úkazu), kterému bylo věnováno v tomto 
článku tolik místa.                     Václav Trmač, farář

Pozvánky

Na podzim 2011 v Blansku: Cyklus Pečuj doma a Péče o pečující

Občanské sdružení Moravskoslezský kruh pořádá cyklus odpoledních kurzů Pečuj doma, který je 
určený laickým pečujícím z rodin. Začíná čtyřmi semináři, umožňujícími osvojit si nové informace, 
pokračuje podpůrnými setkáními s psychologem a psychiatrem a končí Setkáním laických 
i profesionálních pečovatelů. Cyklus je fi nancován z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Pro 
účastníky je zdarma. 

TERMÍNY A TÉMATA:
Semináře Pečuj doma (středy od 13 do 17 hod.)
 5. 10. Domácí rodinná péče 
12. 10 Paragrafy v domácí péči 
19. 10. Umění doprovázet 
26. 10. Ošetřovatelská abeceda 
Koná se v Katolickém domě v klubovně, Komenského 15, Blansko

Péče o pečující (středy od 13 do 17 hod.)
Škola životního odpoledne – skupina svépomocného charakteru určená zejména pečujícím vyššího 
středního věku. Smyslem je rozpoznat své možnosti v péči a práci, získat vhled do situace, sdílet 
náročné momenty péče. 2., 9., 16. a 23. listopadu (vždy od 13 do 17 hodin). Jednotlivé části jsou 
vzájemně provázány.

Setkání pečujících - středa 30. listopadu (od 14 do 17 hodin) 
Představení organizací nabízejících služby domácí péče, poradny, cvičení, instruktážní fi lmy.

Koná se v Katolickém domě, ul. Komenského 15, Blansko (Semináře a Péče o pečující v klubovně, 
Setkání pečujících ve velkém sálu)

Přihlášku prosím posílejte na adresu: Moravskoslezský kruh, Nerudova 7, 602 00 Brno. 
V elektronické podobě se můžete přihlašovat na info@pecujdoma.cz nebo www.pecujdoma.cz, 
telefonicky na 549 213 412 nebo 549 213 411.

Přednáška o historii Jedovnic

v podání Josefa Plcha proběhne v neděli 9. října v 18:00 v kinosále kulturního domu. Půjde o roz-
šířené opakování výkladu z červnových oslav 760. výročí první písemné zmínky o naší obci - dozvíte 
se o okolnostech vzniku a budování Jedovnic, hrdelním soudu, zaniklých středověkých lokalitách 
v obci, o jedovnické tvrzi, o rozvoji městečka ve 14. a jeho úpadku v 15. století.
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Sbírka pro Diakonii Broumov

Místní skupina Českého červeného kříže uspořádá humanitární sbírku pro Diakonii Broumov.
Kdy: v neděli 16. října 2011 od 13 do 17 hodin.
Kde: sál Chaloupky
Co se bude sbírat: jako vždy – letní a zimní oblečení pánské, dámské, dětské, lůžkoviny, prostěradla, 
ručníky, utěrky, záclony, látky, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky.
Protože sbírku pořádáme pravidelně, jistě víte, že věci musí být zabalené do igelitových pytlů 
nebo v krabicích.

Olšovec Jedovnice spol. s r. o. si Vás dovoluje pozvat 
na TRADIČNÍ VÝLOV RYBNÍKU OLŠOVEC

sobota 22. října a neděle 23. října 2011 
hráz „U BAŠTY“
• stánkový prodej živých ryb (kapr, amur, tolstolobik, lín, candát, štika, sumec)
• dvoudenní jarmark u bašty (nabídka rozmanitého sortimentu zboží)
• občerstvení - speciality z ryb 
• doprovodný program (kolotoče pro děti, jízda na ponících)
•  zajištěna posilová doprava na výlov na linkách IDS – JMK č. 201 a 231 (ze zastávek Brno – 

Židenice aut. nádraží + zpět a Blansko aut. nádraží + zpět)

ZŠ JEDOVNICE pořádá 6. JEDOVNICKÝ VINNÝ BÁL

pátek 4. listopadu 2011 ve 20:00 hodin
v KD Jedovnice se skupinou MEDIUM
Můžete se těšit na předtančení, kvalitní hudbu, košt vína, bohatou tombolu i občerstvení
Předprodej vstupenek v kanceláři školy (telefon 516442224).
Doprava z Jedovnic do Blanska po skončení akce zajištěna.

Pozvánka na vystoupení

Místní skupina Českého červeného kříže ve spolupráci se sociálně zdravotní komisí při Radě městyse 
Jedovnice si Vás dovoluje pozvat na vystoupení s názvem Do šedých podzimních dnů s humorem 
aneb jak lépe přežít podzimní plískanice, které se koná v neděli 6. listopadu od 15 hodin v ki-
nosále kulturního domu.  Vstupné 50 Kč. Vystoupí lidový vypravěč Slávek Kubík a harmonikář 
a zpěvák Fanoš z Veřovic. Bližší informace na plakátech a v kabelové televizi.
Těšíme se, že se s námi přijdete pobavit a alespoň na chvilku zapomenout na každodenní starosti.

 
Pozvánka na koncert Jaroslava Hutky

v neděli 20. listopadu v 17:15 v kulturním domě

Kulturní komise ve spolupráci s komisí sociálně zdravotní a s místní skupinou ČČK vás zvou na 
koncert známého písničkáře Jaroslava Hutky. Nebude to ale jen tak obyčejný koncert, protože tentokrát 
nezazní autorova vlastní tvorba, ale jen moravské lidové balady ze Sušilovy sbírky. Vlastenecký kněz 
František Sušil (1804-68) sesbíral neuvěřitelných 2361 lidových písní, které vydal ve sbírce Moravské 
národní písně. Na rozdíl od některých jiných sběratelů zaznamenával nejen texty, ale i melodie. Jeho 
dílo nebylo nikdy překonáno. Mnohé jeho písně převzal do svého repertoáru v 70. létech 20. století 
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Jaroslav Hutka a vdechl jim nový život, především jeho zásluhou se staly 
opět známými. 
Mezi lidem tyto balady vymizely již v 19. století, zdá se, že jim nepřáli čeští 
obrozenci, podle kterých se často morbidní obsah neslučoval s ideálem 
slovanské holubičí povahy. Texty v sobě zachycují vzpomínky na dávné 
mordy, zbojníky, turecké vpády na Moravu, ale i velmi neotřelou duchovní 
poezii. Písničky v prostém Hutkově podání přímo vybízejí, aby si je 
publikum zazpívalo s interpretem. Chcete-li prožít příjemný podvečer, něco 
se dozvědět, zapátrat po kořenech moravského lidu a třeba si i zazpívat, 
přijďte – písničkář s nakažlivým smíchem vás snad nezklame. 

 Josef Plch

Po uzávěrce - různé

Rozkvetlé Jedovnice

Po roční pauze byla v naší obci opět vyhlášena a vyhodnocena soutěž Rozkvetlé Jedovnice. Tři kategorie 
nejlepší okno - balkon (lodžie) - (před-) zahrádka sice zůstaly 
zachovány, ale změnila se pravidla - v každé kategorii komise 
vybrala 3 nejlepší bez určení bližšího pořadí, tito obdrží od 
obce věcnou odměnu. Přihlášky nebyly nutné, celé Jedovnice 
prochodila a z veřejně přístupných míst nafotografovala 
Gabriela Plchová, hodnotící komise zasedla ve složení Vladimír 
Hruška (Rudice), Iva Pernicová, Jitka Vávrová, Jaroslav 
Zelinka. Někde bylo rozhodnutí zcela jednomyslné, někde 
probíhaly debaty - především v kategorii (před-) zahrádek 
bylo opravdu kandidátů hodně. Nakonec komise vybrala jako 
nejlepší následující tři trojice:
V kategorii Okno: Kučerovi (č. 322), Dagmar Stará (č. 281), Dagmar Straková (č. 244). 
Balkon (lodžie): Gabrielovi (č. 234), Sotolářovi (č. 581), Vladimíra Šůstková (č. 676).
Předzahrádka a zahrádka: Málkovi (č. 456), Sedlákovi (č. 313 a 314), Bohumila Sobolová (č. 553).
Poděkování obce patří ovšem každému, kdo přispívá k tomu, aby Jedovnice zkrásněly.

Josef Plch, předseda kulturní komise

Kontakty pro krizové situace

Zde máte přehled kontaktů na poradny a tísňové linky Charity Blansko a města Blanska pro občany 
v krizových situacích - poradenství je zdarma.
• Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Sladkovského 2b, 678 01 Blansko, tel.: 516 413 

524, email: poradna@blansko.cz, www.blansko.cz/poradna.
• Centrum pro matku a dítě, Sladkovského 2a, Blansko, tel.: 516 411 400, nabízí pomoc osamělým 

ženám s dětmi v obtížné životní situaci.
• Linka důvěry nonstop, tel.: 800 100 108, 516 410 668, poskytuje profesionální pomoc v tísni.
• Poradenství, Komenského 15, Blansko, tel.: 516 411 583, poskytuje sociálně právní pomoc.
• Ošetřovatelská a pečovatelská péče Charity, Sadová 2, Blansko, tel.: 516 410 825, zabezpečuje 

pečovatelskou službu, nabízí i půjčování zdravotnických pomůcek a tzv. odlehčovací péči - 
pečovatelství nad rámec běžné pečovatelské služby, denně včetně víkendů a svátků 7-20 hodin.

• Ošetřovatelská a pečovatelská péče Českého červeného kříže, Sadová 2, Blansko, tel- 516 418 624.
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Zveme na rozsvěcení vánočního stromu 

v sobotu 26. listopadu od 15:00 na Havlíčkově náměstí. 
Vystoupí žáci ZUŠ, Bivojanka, zakoupit bude možno práce dětí MŠ, občerstvení zajistí hasiči.

Program kina Jedovnice

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

ŘÍJEN – začátky představení vždy v 19:00 hodin 

4. 10. úterý / KUNG FU PANDA 2    (91´/ BONTONFILM / Vstupné 69,- + 1,- Kč / MP)

Panda Po si plnými doušky užívá život legendárního Dračího bojovníka, který společně s pěti přáteli, Tygřicí, 
Jeřábem, Kudlankou, Zmijí a Opičákem, hájí rodné údolí. Všudypřítomnou pohodu ale naruší zprávy o zlosy-
novi, který plánuje krádež mocné zbraně, jež by mu mohla pomoci dobýt Čínu a zničit umění kung fu… Režie: 
Jennifer Yuh. Animovaná komedie USA.

11. 10. úterý / TRANSFORMERS 3   (154´/ BONTONFILM / Vstupné 69,- + 1,- Kč / MP)

V originále nese třetí díl Transformers podtitul „Temná strana Měsíce“. Právě tady před lety posádka první 
americké měsíční expedice Apollo 11 objevila mimozemské vesmírné plavidlo a moudře si to nechala pro 
sebe, respektive pro tajné služby. Podle Autobotů, kteří už dvakrát dokázali ochránit Pozemšťany před ničivou 
invazí jejich zlých konkurentů Deceptikonů, to ale byla zásadní chyba. Akční sci-fi  fi lm USA s titulky.

18.10. úterý / ZKAŽENÁ ÚČA   (92´/ FALCON / Vstupné 69,- + 1,- Kč / MN 12)

Elizabeth (Cameron Diaz) je učitelka, která by z chování dostala přinejmenším dvojku. Je sprostá, zlá a chová 
se naprosto nevhodně. Pije, bere drogy a nemůže se dočkat, až si najde dobře situovaného muže a bude moci 
svou kariéru učitelky defi nitivně opustit. Když ji pošle k vodě její bohatý přítel, začne hledat náhradu. Usiluje 
o přízeň pohledného nového kolegy (Justin Timberlake), nadbíhá jí ale obhroublý učitel tělocviku (Jason Se-
gel)… Režie: Jake Kasdan. Drsná komedie USA.

25. 10. úterý / ŽENY SOBĚ   (125´/ BONTONFILM / Vstupné 69,- + 1,- Kč / MN 15)

Jak oslavit blížící se svatbu, aby se jí nevěsta vůbec dožila. Smolařka Annie (Kristen Wiig) je všechno, jen ne 
úspěšná a stále nemůže potkat toho pravého. Ale na nějakou chvilku musí odložit své problémy stranou, proto-
že její kamarádka se právě zasnoubila a Annie jí slíbila pomoc se svatebními přípravami. Rozlučka se svobodou 
ve velkém stylu se ale tak trochu vymkne kontrole… Komedie USA s titulky.

Na měsíc LISTOPAD 2011 připravujeme:

  1.11. Western Story   8.11. Captain America: První Avenger
15.11. Jana Eyrová  22.11. Zrození planety opic
29.11. Viditelný svět
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zveřejněných ve Zpravodaji odpovídají autoři, nevyžádané příspěvky redakce nevrací. 
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Reklamy - inzerce

Klub Matýsek Blansko

PLAVÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ od 6 měs. do 4 roků a DĚTÍ od 4 do 10 roků bez rodičů

PODZIMNÍ TENISOVÁ MINIŠKOLIČKA – děti 4 - 10 roků.
Kde plaveme:
V lázních Blansko 
–  v kojeneckém bazénku s pitnou vodou nechlorovanou – pro děti od 6 měsíců – voda splňuje veš-

keré hygienické podmínky pro kojence. Teplota vody 32 °C
– v rehabilitačním bazénku - pro děti od 12 měsíců, teplota vody 30 °C
– velký 25m bazén – děti od 4 do 10 roků
Na hotelu Panorama 
–  slaná voda, vhodná pro citlivou dětskou pokožku, příjemné zázemí wellnes centra, teplota vody 

32 st. C
Další informace podá Mgr. Monika Kubová na čísle 724 761 590 
nebo naleznete na www.klub-matysek.webnode.cz.

Fotografování - www.photokids.cz

Fotografování miminek, dětí a rodinných portrétů,
mobil: 737 682 839, e-mail: photokids@volny.cz, Brno – Vinohrady



Prodej mírně jetých zimních pneu 
za super ceny!

Kompletní přezutí automobilu 
již od 499 Kč

V prostorách našeho servisu nabízíme:
přezouvání a vyvažování pneumatik pro automobily a motocykly

tepování a ruční čištění interiéru automobilů
renovace a dlouhodobá ochrana laků – novinka!

prodej autobaterii, chladící kapaliny, nemrznoucí směsi do ostřikovačů 
za SUPER CENY!

Akce podzim 2011!
Při využití našich služeb obdržíte:

kontrolu chladící kapaliny + teplý nápoj ZDARMA

Upozornění !!!
V období od 1. 11. 2011 do 31. 5. 2012 je povinnost použít zimní pneu, 

pokud je na silnici souvislá vrstva námrazy nebo pokud se vzhledem 
k povětrnostním podmínkám dá očekávat. 

Potom se řidiči nemusí obávat ztráty bodů a pokuty.

Kontakt:

Pneuservis Jedovnice

ul. Kostelní 35, 679 06 Jedovnice

Tel. +420 774 077 771

Mail: infopneuservisjedovnice.cz

Web: www.pneuservisjedovnice.cz


