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Na obálce: Socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí

Kresba Mgr. Jitky Vávrové na titulní straně před-
stavuje sochu, o níž se v minulých letech poměrně 
dost mluvilo i  napsalo. Socha byla restaurována 
odbornou restaurátorkou s  licencí Ministerstva 
kultury ČR, akademickou sochařkou MgA. Rad-
kou Levínskou z Brna v letech 2008 a 2009. V obou 
letech se tak stalo i díky dotačnímu titulu MK ČR 
na  obnovu kulturních památek prostřednictvím 
obcí s  rozšířenou působností. Výše dotace činila 
2x 50.000 Kč, celkové náklady na restaurování do-
sáhly 207.000 Kč. Pokud jde o výši, setkal jsem se 
se dvěma námitkami - zda by to někdo neudělal 
laciněji (oprava kulturní památky je dozorována 
Národním památkovým ústavem a mohou ji pro-
vádět jen odborníci s licencí, takové věci tedy ne-
lze dělat svépomocí, ani je nemůže provádět běžný 
kameník) a zda by nebylo rozumné počkat s ná-
kladnou opravou na dobu, kdy bude mít obec více 
prostředků na podobné „nadstavbové“ akce (to je 
k zamyšlení, ale mám obavy, že vždy bude platit, 
že je třeba dělat potřebnější věci a k  akcím, jako 
je obnova památek, by nedošlo nikdy). Ke  slav-
nostnímu odhalení došlo v neděli 16. května 2010, 

v  témže roce získala díky masivní podpoře mezi 
občany Jedovnic ocenění Nejlépe opravená kul-
turní památka Jihomoravského kraje za rok 2009 
v kategorii Díla výtvarného umění. Šlo o hlasova-
cí soutěž formou zasílání SMS, tento způsob „hod-
nocení“ je zvolen, aby nebyly pochybnosti o objek-
tivnosti výroku hodnotící komise. Zda je forma 
pořadí podle počtu zaslaných SMS objektivnější, 
posuďte sami. Za 1. místo získala obec dalších 
50.000 Kč, za  tuto odměnu bylo pořízeno na-
světlení sochy zemním reflektorem. V součas-
né době se ještě dokončují úpravy zeleně v oko-
lí sochy, jisté je, že se zapomenutá a přehlížená 
socha stala nepřehlédnutelnou dominantou 
náměstí. Stalo se tak i  díky odstranění ne-
vhodných dřevin, i to bylo předmětem diskusí 
- problémem bylo, že některé stromy (stříbrný 
smrk, bříza), které by se krásně vyjímaly např. 
v parku, na náměstí nepatřily. Ještě „zelenější“ 
situace je ovšem doložena na  fotografiích asi 
z 50. let, kdy byla socha těsně obklopena hustě 
vzrostlými keři. 

Josef Plch

Obsah

Informace z rady a zastupitelstva ..................................3
Další důležité informace pro občany .......................... 11
Z policejních záznamů .................................................13
Společenská kronika ..................................................... 16
Co se děje v mateřské škole  ......................................... 18
Z lavic základní školy ...................................................20
Novinky a zajímavosti ze ZUŠ.....................................26
Děti a mládež .................................................................27
Zprávy z kultury ............................................................29
Aktuality z Jedovnic .....................................................32
Historie ...........................................................................33
Duchovní sloupek .........................................................34
Napsali jste nám ............................................................35
Pozvánky ........................................................................36
Program kina Jedovnice ...............................................37
Reklamy – inzerce .........................................................38



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ05/06 2012

3

Soutěžíme o titul Vesnice roku!

Městys Jedovnice se letos přihlásil do  soutěže 
Vesnice roku. Bude hodnoceny podklady v tex-
tové části, které byly v termínu odevzdány. Pro-
tože součástí je i hodnocení na místě samém, 
hodnotící komise navštíví každou přihlášenou 
obec. Jedovnice navštíví ve čtvrtek 14. června.
Obracíme se na Vás s prosbou, zda byste nám 
v  rámci svých možností pomohli s  úklidem 
městyse. Představa je taková, že by si každý 
uklidil okolo svých nemovitostí ve  dnech 9. 
června – 11. června. Vzniklý odpad bude pra-
covníky městyse odvezen v  rámci svozu zele-
ného odpadu.
Velká brigáda na zbývající frekventované plo-
chy bude v úterý 12. června od 7.30 hodin. Sraz 
těch, kteří se mohou zúčastnit, je před úřadem 
městyse. Nářadí jako hrabičky, motyčky, po-
metla s sebou. Pro ty, kteří mohou na brigádu 

až odpoledne, bude sraz v 16 hodin také před 
úřadem městyse. Bližší informace podá p. Ga-
brielová, telefon 606 760 194.
Protože jde o soutěž, která je finančně ohodno-
cena, jde nám doslova o každý bod. Případná 
výhra bude použita ve  prospěch městyse, pro 
vás, pro všechny. Myslíme si, že máme ve všech 
oblastech co nabídnout. Jestli se nám to podaří, 
to už záleží i na každém z vás, kteří nám po-
můžete.
Věříme, že společnými silami se nám podaří 
přesvědčit, že jsme ta nejlepší obec nejen v Ji-
homoravském kraji.

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

Marie Gabrielová, tajemnice 
úřadu městyse Jedovnice 

Informace z rady a zastupitelstva

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 32 ze dne 28. 3. 2012

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 Řád Klubu mládeže v objektu bývalého liho-

varu podle předloženého návrhu
•	 úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské 

škole Jedovnice ve výši 540 Kč měsíčně
•	 pronájem parkoviště u  rybníka Olšov-

ce na  konání 2. ročníku Motosrazu JAWA 
a motorek slabších kubatur dne 23. 6. 2012, 
žadatelka K. Grimová, Jedovnice

•	 Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatel-
ské služby městyse Jedovnice, Provozní řád 
pečovatelské služby, Organizační řád Domu 
s pečovatelskou službou Jedovnice, Domovní 
řád domu s pečovatelskou službou Jedovnice, 
dle předloženého návrhu

•	 rozpočtové opatření č. 1/2012 dle předlože-
ného návrhu

Rada městyse souhlasí
•	 s  opravou vodovodní přípojky pro chatu č. 

e. 46, žadatel V. Tecl, Žďár nad Sázavou, dle 
předloženého návrhu

•	 se stavbou rodinného domu, přípojek IS 
a sjezdu a nájezdu na obslužnou komunikaci 
dle předloženého návrhu, žadatel M. Formá-
nek, Jedovnice

•	 s umístěním mobilního PVC poutače, žada-
tel SpeleoPro s. r. o., Brno, dle předloženého 
návrhu, na období od 1. 4. do 30. 9. 2012

•	 s  podnájmem tenisových kurtů třetí osobě, 
A. Grygové, Jedovnice

•	 se změnou užívání části budovy bývalého 
lihovaru, žadatel GRAS CZ, Jedovnice, dle 
předloženého návrhu

•	 se stavbou krbu a udírny, žadatel J. a M. Ho-
lubovi, Jedovnice, dle předloženého návrhu

•	 s  prominutím poplatku za  dočasný zábor 
veřejného prostranství z důvodu revitalizace 
domu, žadatel Macocha, b. d. Blansko, dle 
předloženého návrhu
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•	 s pronájmem sálu Chaloupky na výuku tan-
ce, žadatel P. Oujezský, Boskovice, dle před-
loženého návrhu

•	 s  pořádáním závodů skútrů ALPA ADRIA 
CUP ve dnech 10. 8.–13. 8. 2012, žadatel Klub 
vodních sportů Jedovnice, dle předloženého 
návrhu

•	 s  pořádáním závodů motorových člunů 
ve dnech 2. 6.–3. 6. 2012, žadatel VoMo Brno

•	 s  převodem členských práv a  povinností 
k bytové jednotce B1 3A3 a příslušenství z K. 
H., Jedovnice, na R. P., Brno 

•	 se zveřejněním Petice za  záchranu českého 
regionálního školství

•	 s  použitím znaku městyse při pořádá-
ní závodů motorových člunů ve  dnech  
1. 6.–3. 6. 2012, žadatel H2O Brno

Rada městyse bere na vědomí
•	 rozhodnutí o  přidělení dotace na  sociální 

služby ve výši 250.000 Kč

•	 oznámení MěÚ Blansko o  zahájení řízení 
ve věci povolení zvláštního užívání pozemní 
komunikace pro závody GALANT Brno

•	 oznámení o  konání cyklistického závodu 
Moravským krasem – Liechtenstein tour 
2012 dne 8. 5. 2012

Rada městyse nesouhlasí
•	 s  výměnou okna dle předloženého návrhu, 

žadatel J. a V. Mlčouškovi, Jedovnice
•	 s  prodejem pozemku p.  č. 1371 a  části po-

zemku p. č. 1356/1, žadatel L. Křetínský, Po-
domí, dle předloženého návrhu

Rada městyse rozhodla
•	 přidělit zakázku na  stavbu Oprava úseku 

místní komunikace Habeš firmě Swietelsky, 
stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní 
služby Morava, Brno 

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 33 ze dne 26. 4. 2012

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 kupní smlouvu mezi Základní školou Jedov-

nice a M. Ševčíkem, Jedovnice, dle předlože-
ného návrhu

•	 Dodatek č. 1 k příloze č. 1 Provozního řádu 
pečovatelské služby

•	 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 
mezi městysem Jedovnice a  Mgr.  P.  Deme-
lem, Brno

•	 výsledek hospodaření Olšovce s. r. o. Jedov-
nice za  rok 2011 dle předloženého návrhu 
včetně způsobu použití zisku na  pokrytí 
ztrát z minulých let

•	 výsledek hospodaření Mateřské školy Jedov-
nice za rok 2011 dle předloženého návrhu

•	 výsledek hospodaření Základní školy Jedov-
nice za rok 2011 dle předloženého návrhu

•	 Mateřské škole Jedovnice Odpisový plán 
dlouhodobého hmotného majetku na  rok 
2012

•	 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu části po-
zemku ze dne 1. 1. 2010 mezi městysem Je-
dovnice a GRAS CZ s. r. o. Jedovnice

•	 výjimku z  Obecně závazné vyhlášky 
č.  5/2005 O  pořádání veřejných produkcí 
na  9. 6. 2012 do  02.00 hodin, žadatelka Z. 
Hamšíková, Jedovnice

•	 bezplatný pronájem sálu kulturního domu 
na  konání shromáždění 1. května 2012, ža-
datel MO KSČM

•	 rozpočtové opatření č. 2/2012 dle předlože-
ného návrhu

•	 návrh příspěvků do kroniky městyse za rok 
2011

Rada městyse souhlasí
•	 s prodejem včelína ze školního pozemku zá-

kladní školy
•	 s geologickým mapováním České geologické 

společnosti Praha dle předloženého návrhu
•	 se stavbou sdružené vodovodní a kanalizač-

ní přípojky na  pozemcích p.  č. 1767, 1765, 
1715 a 1747/1, které jsou v majetku městyse, 
žadatelka Z. Ondrůjová, 664 01 Bílovice nad 
Svitavou, dle předloženého návrhu
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•	 se stavbou sdružené vodovodní a kanalizač-
ní přípojky na  pozemcích p.  č. 2061, 1997, 
2000, 1747/1 a  2068, které jsou v  majetku 
městyse, žadatel Ing. J. Vágner, VAS, a. s. Bo-
skovice, dle předloženého návrhu

•	 se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky 
na  pozemcích p.  č. 1747/1a 1733, které jsou 
v majetku městyse, žadatelka H. Mikulcová, 
Brno, dle předloženého návrhu

•	 se zřízením provozovny - prodej drobné 
elektroniky a domácích potřeb, sběrna Saz-
ky - pobočka Tipsportu, žadatel R. Vašíček, 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

•	 se zveřejněním Petice proti návrhu na zave-
dení nenulové sazby spotřební daně z tiché-
ho vína

•	 s návrhem objízdné trasy v době konání zá-
vodů handicapových cyklistů „Okolo Podo-
mí“ ve dnech 9. 6. – 10. 6. 2012, žadatel TRA-
SIG s. r. o. Brno, dle předloženého návrhu

•	 s vyřazením DDHM, žadatel Mateřská škola 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

Rada městyse nesouhlasí
•	 s  prodejem pozemku p.  č. 2039, žadatel M. 

Špaček, Brno

Rada městyse bere na vědomí
•	 žádost ZŠ Jedovnice týkající se Usnesení vlá-

dy č. 178
•	 informaci o získání dotace ve výši 40.000 Kč 

z Česko-německého fondu budoucnosti, Pra-
ha

•	 oznámení o  konání shromáždění 1.  května 
2012 od 14 hodin u kulturního domu, žada-
tel MO KSČM

•	 zápis z komise životního prostředí ze dne 4. 
4. 2012

Rada městyse vyslovuje poděkování
•	 základní škole za provedení výzdoby Jedov-

nic před Velikonocemi
•	 J. Roudnému za  příkladné vedení kroniky 

městyse

Usnesení č. 13 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 7. 3. 2012 

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

lovou, tajemnici ÚM
2.  schvaluje ověřovatele zápisu Jaroslava 

Charváta a Ing. Josefa Matušku
3.  schvaluje program zasedání dle předlože-

ného a doplněného návrhu
4.  schvaluje zprávu starosty městyse o  kon-

trole plnění úkolů z předchozích zasedání 
zastupitelstva městyse 

5.  projednalo a  schvaluje Pokyny pro zpra-
cování Návrhu územního plánu Jedovnice 
jako celek, tzn. včetně návrhu výběru vý-
sledné varianty řešení a návrhu vypořádání 
uplatněných námitek a  připomínek, dále 
schvaluje prověření v rámci výše uvedené-
ho - ploch pod základní školou, chodníku 
k Pleskačům, rozšíření rybníku Dymák

6.  schvaluje rozpočet městyse pro rok 2012 
včetně rozpočtu sociálního fondu. Celkové 

příjmy rozpočtu ve výši 34,744.800 Kč, cel-
kové výdaje ve výši 34,744.800 Kč. Stanovu-
je jako závazné limity rozpočtu celkové vý-
daje na jednotlivých paragrafech. Současně 
ukončuje platnost rozpočtového provizoria 
na rok 2012.

7.  bere na vědomí položkové členění rozpočtu 
pro rok 2012. Zastupitelstvo stanovuje, že 
v rámci paragrafu se změna výdajů jednot-
livých položek povoluje

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

dotací v plné výši
-  provádět rozpočtová opatření v  součtu 

do  200.000 Kč ročně v  jednotlivých zá-
vazných ukazatelích (paragrafech)

-  v případě mimořádných situací lze pro-
vádět rozpočtová opatření i nad stanove-
nou částku 200.000 Kč ročně
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9.  schvaluje dle svých kompetencí vyhraze-
ných zákonem o obcích poskytnutí dotací 
dle návrhu rozpočtu na rok 2012 v  té výši 
a těm právnickým osobám, které jsou uve-
dené ve zvláštní příloze tohoto materiálu

10. ukládá zodpovědným pracovníkům za jed-
notlivé paragrafy rozpočtu předat rozpis 
schváleného rozpočtu ředitelům příspěv-
kových organizací městyse a  zástupcům 
institucí, kterým byly schváleny příspěvky 
na činnost pro rok 2012, včetně stanovení 
podmínek čerpání a následné veřejnopráv-
ní kontroly nakládání s přidělenými finan-
cemi

11. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku měs-
tyse Jedovnice č. 1/2012 O  omezení pro-
vozní doby hostinských provozoven dle 
předloženého návrhu a  pověřuje starostu 
a místostarostu jejím podpisem

12. schvaluje přijetí dotace na poskytování so-
ciálních služeb z MPSV Praha poskytované 
prostřednictvím JMK ve výši 250.000 Kč

13. schvaluje podání žádosti o  dotaci z  roz-
počtu JMK v  rámci dotačního programu 
Na  požární techniku a  věcné prostředky 
JSDH na  dokrytí vybavení repasovaného 
vozidla CAS 24

14. schvaluje podání žádosti o  individuální 
dotaci z  rozpočtu JMK na  dokrytí opravy 
místní komunikace Habeš

15. schvaluje podání žádostí o  dotaci z  MMR 
na  2. etapu obnovy herních prvků na  za-
hradě MŠ Jedovnice a  na  opravu střechy 
v  havarijním stavu na  budově MŠ Jedov-
nice a podání žádosti o individuální dotaci 
z rozpočtu JMK na opravu střechy MŠ

16. schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpoč-
tu JMK na finanční dokrytí dotace ze SFŽP 
na sběrný dvůr

17. schvaluje podání žádosti o dotaci na mini-
sterstvo průmyslu a  obchodu v  rámci do-
tačního programu EFECT 2012 na Veřejné 
osvětlení Jedovnice, výměna osvětlovacích 
těles, optimalizace počtu rozvaděčů a regu-
lace

18. schvaluje prodej pozemků p. č. p. č. 987/1, 
987/2, 987/3, 987/4, 987/5, 987/6, 987/7, 

987/8, 987/9, 987/10 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře každý 18 m2, kupující-
mi: 
-  p. č. 987/1 - E. Starý, D. Stará, Jedovnice 
-  p. č. 987/2 - M. Nejezchleba, D. Nejezch-

lebová, Jedovnice
-  p. č. 987/3 - J. Pernica, H. Pernicová, Je-

dovnice
-  p. č. 987/4 - J. Dvořák, D. Dvořáková, Je-

dovnice
-  p. č. 987/5 - Ing. L. Grim, Jedovnice
-  p. č. 987/6 - L. Palát, M. Palátová, Jedov-

nice
-  p. č. 987/7 - K. Skácel, J. Skácelová, Jedov-

nice
-  p. č. 987/8 - Ing. A. Vágnerová, Habrův-

ka, p. Křtiny 
-  p. č. 987/9 - J. Horáček, J. Cihlářová, Je-

dovnice
-  p. č. 987/10 - M. Formánek, B. Formán-

ková, Jedovnice, 
a pověřuje starostu podpisem smluv

19.  schvaluje prodej pozemku p. č. 969/4 – za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 132 m2, 
kupujícím:
-  L. Čopáková, Jedovnice 
-  B. Formánek, Ostrov u Macochy 
-  P. Formánek, Jedovnice
-  Z. Hudec, Jedovnice
-  Macocha, stavební bytové družstvo, 

Blansko 
-  J. Milková, Jedovnice
-  M. Věžník, J. Věžníková, Jedovnice, 
a pověřuje starostu městyse Jedovnice pod-
pisem smlouvy

20.  schvaluje prodej pozemku p.  č. 528/2 za-
psaného na LV č. 1 pro k. ú. a obec Jedov-
nice o výměře 412 m2 - zahrada kupujícím 
Mgr.  Z. Doleželovi, Mgr.  H. Doleželové, 
Jedovnice, a  pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

21.  neschvaluje kupní smlouvu mezi městysem 
Jedovnice a  Ing.  B. Vaňkem, Ostrava, dle 
předloženého návrhu. Pověřuje radu měs-
tyse projednat další postup s právníkem

22. schvaluje koupi pozemku p.  č. 2454/89 – 
orná půda, o výměře 1 m2 od B. Pařízkové, 
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Sloup, a  pověřuje starostu městyse podpi-
sem smlouvy

23.  schvaluje odkup pozemků p.  č. 331/25 – 
ostatní plocha o výměře 79 m2 a p. č. 331/21 
– orná půda o výměře 1098 m2 od paní A. 
Mrázkové, Humenné, Slovenská republika, 
a pověřuje starostu městyse podpisem kup-
ní smlouvy

24. schvaluje Smlouvu o  výpůjčce a  o  budou-
cím zřízení úplatného věcného břemene 
mezi městysem Jedovnice a firmou Svazek 
vodovodů a kanalizací měst a obcí, Bosko-
vice, dle předloženého návrhu. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

25. schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene mezi městysem Jedovnice a  firmou 
JMP Net, s. r. o., Brno, dle předloženého ná-
vrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy

26. schvaluje Smlouvu o  smlouvě budoucí 
o  zřízení práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu na  pozemku parcelní číslo 
2112/1/1 v  k. ú. Jedovnice, který je majet-
kem městyse, mezi městysem Jedovnice 
a E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice, 
dle předloženého návrhu, a  pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy 

27. pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břeme-
nu na pozemku parcelní číslo 2112/1 v k. ú. 
Jedovnice, která je majetkem městyse, mezi 
městysem Jedovnice a E. ON Distribuce, a. 
s., České Budějovice, po jejím obdržení

28. souhlasí s účastí městyse v letošním roční-
ku soutěže Vesnice roku

29. schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě daro-
vací mezi městysem Jedovnice a investory:
-  H. Navrátilová, Brno,
-  J. Šenkýř, Česká Třebová,
-  K. Vitula, Brno,
-  F. Muselík, Brno, 
-  R. Beránek, Babice nad Svitavou, p. Bílo-

vice nad Svitavou, 
-  Mgr. J. Černý, Pohořelice,
-  Mgr. L. Černá, Pohořelice, 
-  M. Vašuta, Pohořelice, 
-  M. Vašutová, Pohořelice,
-  V. Žůrek, Pohořelice, 
-  V. Pernica, Jedovnice, 
-  B. Pernicová, Jedovnice, 
-  J. Bitomská, Brno,
-  M. Drozdová, Brno, 
- J. Vrtěnová, Blansko, dle předloženého 

návrhu a pověřuje starostu městyse pod-
pisem smlouvy

30. schvaluje Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o bezúplatném převodu vodního díla mezi 
městysem Jedovnice a  Svazkem vodovodů 
a kanalizací měst a obcí, Boskovice, o bez-
úplatném převodu vlastnictví k  vodnímu 
dílu Vodovodní řad z  potrubí PE profilu 
90x8,2 mm délky 210 m, včetně sekčního 
uzávěru DN 80, 3 ks sestav podzemních 
hydrantů, které je popsáno v  projektové 
dokumentace zpracované Ing. J. Vágnerem 
pod názvem Jedovnice, rekreační oblast – 
rozšíření vodovodu a sdružená kanalizační 
přípojka (2012).

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 19. 4. 2012

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

lovou, tajemnici ÚM
2. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Radka Le-

biše, Ph. D. a Ing. Josefa Vágnera
3. schvaluje program zasedání dle předlože-

ného a doplněného návrhu
4. schvaluje Smlouvu 1030004451/001 

o  smlouvě budoucí o  zřízení práva odpo-
vídajícího věcnému břemenu na  pozemku 

parcelní číslo 1733 v  k. ú. Jedovnice, kte-
rý je majetkem městyse, mezi městysem 
Jedovnice a E. ON Distribuce, a. s., České 
Budějovice, dle předloženého návrhu, a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy 

5. pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břeme-
nu na pozemku parcelní číslo 1733 v k. ú. 
Jedovnice, která je majetkem městyse, mezi 
městysem Jedovnice a E. ON Distribuce, a. 
s., České Budějovice, po jejím obdržení
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6. schvaluje Smlouvu 1030003896/001 
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu na  pozemcích 
parcelní čísla 2551/4, 2551/2, 2068, 2547/9 
v  k. ú. Jedovnice, které jsou majetkem 
městyse, mezi městysem Jedovnice a  E. 
ON Distribuce, a. s., České Budějovice, dle 
předloženého návrhu, a  pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

7. pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému bře-
menu na  pozemcích parcelní čísla 2551/4, 
2551/2, 2068, 2547/9 v k. ú. Jedovnice, kte-
rá je majetkem městyse, mezi městysem 
Jedovnice a E. ON Distribuce, a. s., České 
Budějovice, po jejím obdržení

8. schvaluje Smlouvu 1030004117/001 
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu na  pozemcích 
parcelní čísla 1733, 1747/1 v k. ú. Jedovnice, 
které jsou majetkem městyse, mezi měs-
tysem Jedovnice a E. ON Distribuce, a. s., 
České Budějovice, dle předloženého návr-
hu, a pověřuje starostu podpisem smlouvy

9. pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břeme-
nu na pozemcích parcelní čísla 1733, 1747/1 
v k. ú. Jedovnice, které jsou majetkem měs-
tyse, mezi městysem Jedovnice a  E. ON 
Distribuce, a. s., České Budějovice, po jejím 
obdržení

10. schvaluje Smlouvu 1030004212/001 
o  smlouvě budoucí o  zřízení práva odpo-
vídajícího věcnému břemenu na  pozem-
ku parcelní číslo 1155/1 v  k. ú. Jedovnice, 
který je majetkem městyse, mezi městysem 
Jedovnice a E. ON Distribuce, a. s., České 
Budějovice, dle předloženého návrhu, a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

11. pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břeme-
nu na pozemku parcelní číslo 1155/1 v k. ú. 
Jedovnice, která je majetkem městyse, mezi 
městysem Jedovnice a E. ON Distribuce, a. 
s., České Budějovice, po jejím obdržení

12. schvaluje Smlouvu 1030004221/001 
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu na  pozemcích 
parcelní čísla 1375/27, 1375/26, 2528/251, 
2528/16 v  k. ú. Jedovnice, které jsou ma-
jetkem městyse, mezi městysem Jedovnice 
a E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice, 
dle předloženého návrhu, a  pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy

13. pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému bře-
menu na pozemcích parcelní čísla 1375/27, 
1375/26, 2528/251, 2528/16 v k. ú. Jedovni-
ce, která je majetkem městyse, mezi měs-
tysem Jedovnice a E. ON Distribuce, a. s., 
České Budějovice, po jejím obdržení

14. schvaluje Smlouvu 1030004214/001 
o  smlouvě budoucí o  zřízení práva odpo-
vídajícího věcnému břemenu na  pozemku 
parcelní číslo 1733 v  k. ú. Jedovnice, kte-
rý je majetkem městyse, mezi městysem 
Jedovnice a E. ON Distribuce, a. s., České 
Budějovice, dle předloženého návrhu, a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

15. pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břeme-
nu na pozemku parcelní číslo 1733 v k. ú. 
Jedovnice, která je majetkem městyse, mezi 
městysem Jedovnice a E. ON Distribuce, a. 
s., České Budějovice, po jejím obdržení

16. schvaluje Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene na  pozemku 
parcelní číslo 2486/2 v k. ú. Jedovnice, který 
je majetkem JMK, mezi městysem Jedovni-
ce a JMK, Brno, dle předloženého návrhu, 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

17. schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního 
příspěvku na opravu chodníku Havlíčkovo 
náměstí mezi městysem Jedovnice a  VAS, 
a. s., Boskovice, dle předloženého návrhu, 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

18. schvaluje rozdělení prostředků z  odvodu 
výtěžku z  provozu VHP za  rok 2011 dle 
předloženého návrhu

19. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 dle 
předloženého návrhu
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Rozpočet Městyse Jedovnice, schválený zastupitelstvem městyse 7. 3. 2012

Rozpočet příjmů 2012
1111 daň z příjmů fyzických osob 3 700 000
1112 daň z příjmů fyzických osob 350 000
1113 daň z příjmů fyzických osob 350 000
1121 daň z příjmů právnických osob 3 700 000
1122 daň z příjmů právnických osob (za městys) 913 000
1211 daň z přidané hodnoty 8 500 000
1334 odvody za odnětí půd. f. 7 000
1337 poplatek za likvidaci odpadu 1 450 000
1341 poplatek ze psů 85 000
1342 rekreační poplatek 190 000
1343 poplatek za užívání veřejných prostranství 120 000
1344 poplatek ze vstupného 2 000
1345 poplatek z ubytovací kapacity 30 000
1346 poplatek za povolení k vjezdu 1 000
1347 poplatek za provoz. VHP (místní) 100 000
1351 odvod výtěžku z provoz. VHP 50 000
1361 správní poplatky 220 000
1511 daň z nemovitosti 970 000
2460 splátky půjč. prostř. (FRB) 200 000
4112 neinvestiční přijaté (dotace na výkon státní správy) 3 407 500
4116 ostatní neinvestiční (dotace ÚP + ZŠ) 667 000
4121 neinvestiční přijaté (obce ZŠ) 435 000
  celkem 25 447 500
1031 pěstební činnost 250 000
2143 cestovní ruch 2 335 000
3313 filmová tvorba, distribuce 20 000
3314 činnosti knihovnické 25 000
3319 ostatní zál. v kultuře + sál Chaloupky 25 000
3341 rozhlas a televize 770 000
3349 informace 3 000
3392 zájmová činnost v kultuře - KD 100 000
3419 příjmy z pronájmu sport. 9 000
3612 bytové hospodářství 411 000
3613 nebytové hospodářství 60 000
3632 pohřebnictví 50 000
3635 územní plánování 0
3639 komunální služby 85 000
3722 sběr a svoz komun.odpadu 38 000
3725 využívání a zneškodňování odpadu 310 000
3745 péče o vzhled obce 35 000
3769 ostatní správa v ochraně ŽP 30 000
4351 osobní asistence, pečovatelská služba 1 805 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 400 000
6171 správa 20 000
6310 úroky 50 000
6409 ostatní činnosti 50 000
8115 zůstatek z roku 2011 2 416 300
  příjmy celkem: 34 744 800
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Rozpočet výdajů 2012
1031 pěstební činnost 463 000
2143 cestovní ruch, rekreační oblast 1 110 000
2212 silnice 660 000
2219 chodníky 290 000
2221 provoz veřejné silniční dopravy (IDS) 135 300
2310 pitná voda 60 000
2321 odvádění a čištění odpadních vod 70 000
2333 úpravy drobných vodních toků 80 000
3111 mateřská škola 2 098 000
3113 základní škola 3 362 000
3122 střední školy 10 000
3231 umělecké školy 10 000
3313 filmová tvorba, distribuce 165 000
3314 činnosti knihovnické 433 000
3319 ostatní zál. v kultuře + sál Chaloupky 296 000
3330 činnosti registr. církví 110 000
3341 rozhlas a televize 1 105 000
3349 informace 120 000
3392 zájmová činnost v kultuře - KD 738 000
3399 KPOZ 70 000
3419 ostatní tělových.činnosti 360 000
3421 využití vol.času (mládež lihovar) 30 000
3612 bytové hospodářství 34 000
3631 veřejné osvětlení 520 000
3632 pohřebnictví 105 000
3635 územní plánování 250 000
3639 komunální služby 609 000
3721 sběr a svoz nebezpečného odpadu 60 000
3722 sběr a svoz komun.odpadu 2 518 000
3723 sběr a svoz směsného odpadu 10 000
3725 sběr a svoz tříděného odpadu 650 000
3729 ostatní nakládání s odpady 10 000
3745 péče o vzhled obce 1 244 000
3769 ostatní správa v ochraně ŽP 61 000
4319 ostatní výdaje - ZP a soc. zdr. komise 15 000
4351 osobní asistence, pečovatelská služba 1 731 000
5212 rezerva krizové situace 5 000
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 1 635 000
5399 přestupková komise 37 500
5512 požární ochrana 1 119 000
6112 zastupitelstvo městyse 1 247 000
6171 činnost místní správy 6 277 000
6223 mezinárodní spolupráce 50 000
6310 služby peněž.ústavům 50 000
6320 služby peněž.ústavům (poj.majetku městyse) 270 000
6399 ostatní finanční operace - platby daní a poplatků (daň za městys + DPH) 1 263 000
6402 vratka dotace sčítání lidu 11 000
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Komentář k obecnímu rozpočtu na rok 2012

V  letech 2011 a  2012 mělo projednávání roz-
počtu přibližně stejný průběh. K  návrhu roz-
počtu se sešlo pracovní jednání zastupitelů, 
jimi upravený návrh projednal velmi pečlivě 
finanční výbor, který dal další doporučení. Ná-
sledovalo druhé, společné jednání zastupitelů 
a finančního výboru, výsledkem byl definitivní 
návrh rozpočtu, který byl předložen veřejnosti 
na úřední desce a posléze schválen na veřejném 
zasedání zastupitelstva. Oproti minulým le-
tům je tedy výrazně vyšší zapojení finančního 
výboru, zodpovědnost za  schválený rozpočet 
ovšem leží na  zastupitelích. V  roce 2011 byla 
schválena po delších diskusích akce Průmyslo-
vá zóna, jejíž financování si vyžádalo vzít úvěr 
ve výši 8.500.000 Kč. V roce 2012 naběhlo splá-
cení tohoto úvěru, přičemž neskončilo splácení 
žádného z větších úvěrů let minulých. Z tohoto 
důvodu musel být rozpočet na  rok 2012 po-
jat jako velmi úsporný, došlo mj. i  k  omezení 

provozu kina, částečnému snížení některých 
osobních úvazků i ke  snížení podpory spolků 
a organizací oproti letům předchozím. Debata 
o  tom, jak dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, 
byla náročná a  místy emotivní, nakonec ale 
bylo vyrovnaného stavu dosaženo, takže ale-
spoň ve  schváleném rozpočtu byla zažehnána 
varianta vzetí úvěru, čímž by došlo k vytlouká-
ní klínu klínem.
Rozpočet, který je předložen ve  Zpravodaji, 
je zveřejněn v  tzv. paragrafech. V podrobném 
rozpočtu, na který zde není prostor, by bylo vi-
dět členění mnohých paragrafů na tzv. položky 
- např. výdajový paragraf 3392 (kulturní dům) 
obsahuje položky energií, mezd, oprav atd.
Uvádíme i přehled schválených příspěvků pro 
jednotlivé spolky a organizace působící v obci. 
Na konci roku musí příjemci tohoto příspěvku 
obci dokladovat, na co byl použit.

Ing. Josef Plch, místostarosta městyse 

Schválené příspěvky – spolky a zájmové organizace na rok 2012

SK Jedovnice ...................................... 150.000 Kč
Pionýrská skupina .............................. 30.000 Kč
Junák, svaz skautů a skautek ............. 40.000 Kč
TJ Sokol (Píseň, šach.oddíl, florbal) . 20.000 Kč
MaRC Dymáček .................................. 20.000 Kč
MGC minigolf ....................................... 5.000 Kč
Spolek Bivoj .......................................... 20.000 Kč

Klub dobré pohody ............................... 5.000 Kč
Český svaz včelařů .............................. 10.000 Kč
Svaz tělesně postižených ...................... 5.000 Kč
SPŠ Jedovnice ...................................... 10.000 Kč
ZUŠ Jedovnice ..................................... 10.000 Kč 
Římskokatolická farnost Jedovnice 110.000 Kč

Další důležité informace pro občany

Odvoz zeleného odpadu
První svoz se koná v pondělí 28. května, dal-
ší potom každé následující pondělí. Sváží se 
vždy v pondělí od rána, pokud je toho hodně, 

tak ještě v  úterý. Odpad musí být v  zelených 
pytlích, které lze zakoupit na  úřadě městyse, 
1 ks za  20 Kč. Upozorňujeme občany, že tam 
patří opravdu jen zelený odpad bez větví! Pro-
síme, abyste pytle plnili až před svozem a nene-

6409/5229 nespec.příspěvky (včelaři, STMOU,..) 13 000
6409/5901 ostatní neinvestiční činnosti (rezerva) 0
8121 splátky půjček 3 175 000
  výdaje celkem: 34 744 800

Ing. Jaroslav Šíbl, starosta městyse Jedovnice  
Ing. Oldřich Horák, předseda finančního výboru
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chávali je na slunci, protože z materiálu je jinak 
potom zahnívající břečka a těžko se vyváží.

Marie Gabrielová, tajemnice 
úřadu městyse Jedovnice

Rozkvetlé Jedovnice
Kulturní komise vyhlašuje další ročník soutěže 
Rozkvetlé Jedovnice, opět ve  třech tradičních 
kategoriích Nejhezčí balkon/lodžie, Nejhez-
čí zahrádka/předzahrádka a  Nejhezčí okno. 
Nejlepší 3 v každé kategorii budou vyhodnoce-
ni a odměněni. Fotografování proběhne v mě-

síci červenci z míst veřejně přístupných. Opro-
ti předchozím ročníkům se komise shodla 
na tom, že ti, kdo byli oceněni v minulém roce, 
budou tentokrát „mimo soutěž“, aby se dosta-
lo i na ty, kteří třeba pravidelně zůstávají těsně 
„pod čarou“. A úspěšným z minulého ročníku 
nabídneme činnost v hodnotící komisi. 
Pokud máte zájem se do  soutěže zapojit, při-
hlaste se (není podmínkou) u  paní Ševčíkové 
na  úřadě (e-mail kultura@jedovnice.cz, tel. 
516  528  213) - nebo třeba pošlete fotografii či 
tip (nemusí se týkat jen vlastního).

Ing. Josef Plch, předseda kulturní komise

Struktura a počet obyvatel

Program obnovy vesnice z července 1997 ori-
entačně odhadoval počet obyvatel v roce 2010 
na 2700. Tento odhad se ukázal velmi přesný. 
V  současnosti mají Jedovnice 2727 obyvatel, 
průměrný věk činí 40,32 roku. Přinášíme 
několik (snad) zajímavých přehledů o  obyva-
telstvu naší obce. Jako u  všech statistických 
přehledů je otázkou, co z nich lze vyvodit. Mír-
ný nárůst narozených dětí v kategorii 0-4 roků 
proti předchozím ročníkům by mohl vypadat 
optimisticky, ale pohledem do starších ročníků 
zjistíme, co víme - že dříve se dětí rodilo více. 
Zaujmou nevyrovnané poměry mezi muži a že-
nami v kategoriích 20-35 let. Zato vyšší podíl 

žen ve věkové skupině nad 60 let je opět očeká-
vatelný, obecně známé je, že muži z nejrůzněj-
ších příčin umírají dříve - to odpovídá i pomě-
ru ovdovělých osob.

Přehled rodinných stavů
muži ženy celkem

svobodný (á) 368 255 623
ovdovělý (á) 28 168 196
rozvedený (á) 100 110 210
ženatý, vdaná 625 627 1252

Podíl obyvatel podle věku
Předproduktivní 

věk
Produktivní 

věk
Postproduktivní 

věk
410 1761 556

Vývoj počtu obyvatel
1793 1846 1900 1961 1970 1980 1991 1996 2011 2012
803 1067 1731 1857 1930 2177 2440 2507 2705 2727

Věkové složení po 5 letech
věk 0+ 5+ 10+ 15+ 20+ 25+ 30+ 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+ 75+ 80+ 85+ 90+ 95+ Σ
M 76 67 67 70 105 104 90 127 100 100 80 86 84 79 52 30 17 10 2 0 1346
Ž 79 65 56 67 88 72 113 112 100 105 72 90 98 85 67 40 44 23 4 1 1381
Σ 155 132 123 137 193 176 203 239 200 205 152 176 182 164 119 70 61 33 6 1 2727

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice,  
Ing. Josef Plch, místostarosta 

Personální změny v zastupitelstvu

Mezi koncem měsíce dubna a května rezigno-
vali na  mandát v  zastupitelstvu obce zastupi-
telé za  ODS, MUDr.  Aleš Kleinbauer a  Libor 
Kocman. Na  jejich místa nastupují náhrad-
níci z kandidátky ODS, tedy pan Pavel Gryga 

a Ing. Jaroslav Hloušek. Odstupujícím členům 
patří poděkování za  práci v  zastupitelstvu, 
v případě dr. Kleinbauera navíc za práci v radě 
a v komisi pro mezinárodní spolupráci.
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Z policejních záznamů

Policie na Blanensku a Vyškovsku mění uspořádání

Vedení jihomoravského policejního ředitelství 
rozhodlo o  transformaci dvou územních od-
borů - Vyškova a Blanska, do jednoho organi-
začního článku. Změnu organizační struktury 
schválil 6. března ministr vnitra.
Od 1. dubna letošního roku tak vzniká Územ-
ní odbor Blansko – Vyškov. Jeho součástí bude 
šest obvodních oddělení (Blansko, Boskovice, 
Bučovice, Letovice, Slavkov u  Brna, Vyškov 
s  policejní stanicí Rousínov), dopravní in-
spektorát, dvě oddělení obecné kriminality, 
oddělení hospodářské kriminality, skupina 
případových analýz a oddělení kriminalistické 
techniky. Vedoucím Územního odboru Blan-
sko -Vyškov bude plk. Ing. Jiří Dokoupil, jeho 
zástupcem plk. Mgr. Zdeněk Grénar. 
O  sloučení obou územních odborů se uvažo-
valo již v  minulosti a  samotnému rozhodnutí 
předcházely podrobné analýzy jak množství 
trestných činů, tak i  personální situace a  dal-
ších parametrů na  každém z  teritorií. Dosa-

vadní územní a organizační uspořádání kladlo 
neúměrné nároky na  logistické zabezpečení 
a  provoz obou územních odborů při neade-
kvátním množství trestných činů. 
Cílem sloučení uvedených organizačních 
článků je zejména zefektivnění práce policie, 
funkčnost nového uspořádání a  zajištění bez-
pečnosti a standardu služeb pro občany na ce-
lém území. Nový územní odbor se tak velikostí, 
počtem policistů, počtem obvodních oddělení 
i  rozsahem trestné činnosti přiblíží ostatním 
územním odborům v  působnosti Krajského 
ředitelství policie Jihomoravského kraje. Za-
tímco na všech jihomoravských územních od-
borech slouží kolem dvě stě padesáti policistů, 
na  Vyškovsku a  Blanensku je jich kolem sto 
třiceti. Spojením obou organizačních článků 
se dostaneme na číslo srovnatelné s ostatními. 
Změny se v žádném případě nedotknou poli-
cistů v přímém výkonu služby, ani standardu 
služby pro občany obou územních celků.

nový ÚO  
BK-VY

MŘ Brno ÚO Brno 
-venkov

ÚO 
Břeclav

ÚO 
Hodonín

ÚO 
Znojmo

Počet obcí 197 1 187 63 82 144
Počet obyvatel 196.580 371.399 200.909 113.606 156.894 113.673
Rozloha (ha) 175.124 23.020 149.855 103.817 109.895 159.017
Počet obv. oddělení 7 8 8 4 6 6
Počet trestných činů 3 559 16 310 3 959 2 611 2 468 2 788
Počet přestupků 3 313 12 509 3 780 2 894 4 540 3 907
Počet policistů 263 1 094 281 210 248 237

 mjr. Mgr. Petra Vedrová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie  
Jihomoravského kraje a por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí ÚO Blansko

Z policejního zápisníku

Nalákala ho kabelka v autě
Volně odložená kabelka v autě zřejmě zlákala 
dosud neznámého zloděje k tomu, aby rozbil 5. 
dubna ve večerních hodinách okénko u osob-
ního auta značky Škoda Octavia, zaparkované-
ho v Jedovnicích. Společně s kabelkou přišla její 
majitelka o doklady a mobilní telefon. Celkem 
tak zloděj způsobil škodu za víc jak 4 tisíce ko-
run.

Zloději navštívili hned dvě restaurace - ne 
však kvůli občerstvení
V noci na 6. dubna se vloupal dosud nezjiště-
ný pachatel do  jedné z  restaurací v  Jedovni-
cích. Přestože vypáčil vstupní dveře a dostal se 
do vnitřních prostor, nic neodcizil. Poškozením 
dveří ale vznikla škoda asi za  10 tisíc korun. 
O několik dnů později, kolem 20. dubna, se ně-
kdo vloupal do další z jedovnických restaurací. 
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Tentokrát už ale lup stál za to. Dosud neznámý 
pachatel si vzal asi dva a půl tisíce v hotovosti, 
ale také několik litrových lahví různých alko-
holických nápojů, balení kávy a  způsobil tak 
škodu za víc jak 5 tisíc korun. 

Našli své chaty otevřené
Vypáčené vstupní dveře na  rekreačních cha-
tách v Jedovnicích na Blanensku našli v sobotu 
21. dubna v odpoledních hodinách majitelé ob-
jektů. Obě chaty sice zloděj prošel, nic se však 
neztratilo. Přesto na poškození zárubní, dveří 
a  zámků na  obou chatách vznikla škoda asi 
za  12 tisíc korun a  policisté případ nyní šetří 
pro podezření ze spáchání trestných činů krá-
deže a poškození cizí věci.

Zkontrolovali přes sto řidičů autobusů
Na  autobusová nádraží v  Blansku, Vyškově, 
Letovicích, Boskovicích a Jedovnicích se vydali 
v pátek 27. dubna v časných ranních hodinách 
policisté. Chtěli totiž zjistit, zda především 
řidiči linkových autobusů, kteří denně pře-
vážejí stovky cestujících, neusedají za  volant 
pod vlivem alkoholu. Dechovými zkouškami 
tak prošlo kolem 120 řidičů linkových spo-
jů, všechny skončily s  negativním výsledkem. 

Přesto tato dopravně bezpečnostní akce měla 
svůj význam. Mnozí z  kontrolovaných řidičů 
autobusů totiž přiznali, že právě kvůli obavě 
z podobných kontrol alkohol pijí jen výjimečně 
a vždy v době, kdy je dělí od nástupu do služby 
delší doba.
Přestože kontroly řidičů linkových autobusů 
skončily bez zjištění jakékoliv závady, policis-
té během pátečního rána uložili i 14 blokových 
pokut v celkové výši téměř 6 tisíc korun. A to 
řidičům osobních aut, kteří v době kontrol pro-
jížděli kolem autobusových nádraží. Někteří 
z nich totiž nepoužili bezpečnostní pásy, další 
pak měli auto ve  špatném technickém stavu, 
dva řidiči vyjeli na silnici pod vlivem alkoholu. 
Pokuty neminuly ani 3 cyklisty, kteří v ranních 
hodinách nejeli řádně osvětleni.

Anonym neodhalil trestný čin
Policisté se zabývali anonymním podáním, 
které se týkalo záměru a  hospodaření s  po-
zemky. Věc byla na  policii v  polovině dubna 
uložena, protože se nejednalo o  podezření ze 
spáchání trestného činu zneužití pravomoci 
úřední osoby.

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

Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 16. 3. do 16. 5. 2012

•	 Dne 17. 3. 2012 strážníci přijali oznámení, že 
na křižovatce v Chaloupkách leží podnapilý 
muž. Po příjezdu hlídky na místo se již muž 
nacházel mimo silnici. I přes svoji podnapi-
lost byl schopen samostatné chůze do místa 
svého trvalého bydliště. Přestupek proti ve-
řejnému pořádku dle § 47 odst. 1 písm. c) zá-
kona č. 200/90 Sb. ve znění pozdějších před-
pisů byl vyřešen na místě domluvou. 

•	 Dne 19. 3. 2012 strážníci přijali oznámení 
o  nálezu závodního průkazu firmy Vydos 
bus a.s., který se našel na ulici Zahradní. Ná-
lez uveřejněn na infokanálu.

•	 Dne 20. 3. 2012 strážníci řešili na Havlíčkově 
náměstí sousedské neshody. Přestupek proti 
občanskému soužití dle § 49 odst. 1, písm. c) 
zákona č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších 

novel byl na místě strážníky vyřešen napo-
menutím.

•	 Dne 27. 3. 2012 strážníci přijali oznámení 
od  starší paní, že ji na  Havlíčkově náměstí 
oslovila mladá neznámá žena, která jí nabíze-
la různé služby. K oznamovatelce byla i přes 
její nezájem neodbytná. Z  důvodu obavy 
o své osobní věci učinila oznámení na OPMJ. 
Po příjezdu hlídky strážníků byl zjištěn ze-
vrubný popis ženy, která se již na místě nena-
cházela. Následným pátráním po dané osobě 
nebyl již její výskyt na  Havlíčkově náměstí 
a jeho okolí zaznamenán. V daném okamži-
ku nedošlo ke  spáchání trestného činu ani 
přestupku. Získané poznatky budou využity 
při pravidelných obchůzkových službách. 

•	 Dne 29. 3. 2012 strážníci přijali oznámení 
o nálezu platební karty, která byla nalezena 
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na Havlíčkově náměstí před restaurací Olšo-
vec. Následně byla zjištěna adresa místa byd-
liště držitele karty a provedeno jeho vyrozu-
mění. Druhý den byla platební karta oproti 
podpisu předána. O nálezu byl sepsán úřední 
záznam.

•	 Dne 31. 3. 2012 strážníci provedli zajištění 
místa dopravní nehody za  obcí Jedovnice 
ve směru na Blansko. Na místě bylo zjištěno, 
že řidič osobního vozidla vlivem nepřimě-
řené rychlosti nezvládl řízení svého vozidla 
a vyjel mimo vozovku, kde narazil do břehu. 
Při nehodě nedošlo ke zranění ani ke škodě 
na cizím majetku. Dechová zkouška u  řidi-
če byla negativní. Na vozidle byla způsobena 
škoda ve výši cca 15.000 Kč. 

•	 Dne 2. 4. 2012 strážníci přijali oznáme-
ní o  nálezu svazků klíčů na  ulici Zahradní 
a Havlíčkově náměstí. Nálezy byly následně 
uveřejněny na infokanále. O nálezech byl se-
psán úřední záznam. 

•	 Dne 2. 4. 2012 strážníci přijali oznámení, že 
v lokalitě Záměstí dochází k házení kamenů 
do  zahrad jednotlivých domů. Touto čin-
ností si žáci ZŠ zpestřují cestu ze školy přes 
lesík pod školou. Tím nejenže způsobují ško-
du na osobním majetku, ale hlavně ohrožují 
obyvatele těchto domů na  životě. Strážníci 
po  tomto oznámení provedli řadu šetření 
a opatření ke zjištění totožnosti. Věc nadále 
šetří OP městyse Jedovnice.

•	 Dne 5. 4. 2012 strážníci provedli kontrolní 
měření rychlosti vozidel v obci. Při kontrole 
bylo zjištěno celkem 16 řidičů motorových 
vozidel, kteří v obci překročili danou povo-
lenou rychlost o více než 10 km/h. Přestup-
ky byly vyřešeny na místě uložením blokové 
pokuty.

•	 Dne 7. 4. 2012 strážníci v noční době šetřili 
přestupek proti veřejnému pořádku na auto-
busové zastávce na Havlíčkově náměstí, kde 
tři mladíci znečišťovali veřejné prostranství, 
a  to tak, že na  zem odhazovali plechovky 
od  nápojů. Po  úklidu těchto odpadků byl 
přestupek vyřešen napomenutím.

•	 Dne 16. 4. 2012 strážníci přijali oznámení 
o  nálezu plastového obalu s  osobními do-
klady - OP, ŘP a TP. Doklady byly nalezeny 

v  obci Olomučany. Jelikož majitel dokladů 
má trvalé bydliště v Jedovnicích, nálezce věci 
odevzdal na služebně OPMJ. Po vyrozumění 
doklady s obalem předány majiteli. O nálezu 
byl sepsán úřední záznam.

•	 Dne 16. 4. 2012 strážníci na Havlíčkově ná-
městí odchytili toulavého psa rasy zlatý re-
trívr. Dle evidenční známky byl vyrozuměn 
jeho majitel, který si psa vyzvedl na služebně 
OPMJ. Pro porušení OZV byla majiteli psa 
uložena bloková pokuta.

•	 Dne 16. 4. 2012 strážníci při obchůzkové 
službě nalezli u  benzinové čerpací stanice 
1 ks registrační značky od  motorového vo-
zidla. Po  zjištění majitele vozidla byl tento 
vyzván k převzetí r.z. na služebně. O nálezu 
a předání r.z. sepsán úřední záznam.

•	 Dne 21. 4. 2012 strážníci v  průběhu noční 
služby řešily tři případy přestupků proti ve-
řejnému pořádku. Jednalo se o návštěvníky 
taneční zábavy, kteří při cestě z  restaurač-
ních zařízení do kulturního domu rušili noč-
ní klid a  znečisťovali veřejná prostranství. 
U těchto případů strážníci zamezili v dalším 
protiprávním jednáním těchto osob. Pře-
stupky byly vyřešeny na  místě napomenu-
tím.

•	 Dne 23. 4. 2012 strážníci při obchůzkové 
službě nalezli v blízkosti SPŠ Jedovnice sva-
zek klíčů. Nález byl uveřejněn na infokanále. 
Následně klíče předány majiteli. O  nálezu 
sepsán úřední záznam. 

•	 Dne 25. 4. 2012 strážníci přijali oznámení 
o krádeži litinového poklopu v k.ú. městyse 
Jedovnice. Výjezdem hlídky na  místo bylo 
zjištěno, že dva muži odcizili litinový poklop 
vodovodní šachty, který naložili do  vozidla 
a  z místa odjeli. Ve  spolupráci s kriminální 
policií bylo provedeno okamžité opatření 
ve vytipované sběrně kovového odpadu, kde 
byli muži při prodeji litinového poklopu za-
držení a předáni hlídce Obvodního oddělení 
Blansko. Svým jednáním způsobili škodu 
ve výši cca 4.000 Kč.

•	 Dne 26. 4. 2012 strážníci provedli opětovné 
kontrolní měření rychlosti motorových vo-
zidel v obci. Při tomto měření bylo zjištěno 
celkem 18 případů překročení rychlosti.
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•	 Dne 30. 4. 2012 strážníci přijali oznámení 
o  nálezu dokladu - Průkaz integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kraje 
města Brna. O nálezu sepsán úřední záznam 
a následně doklad předán jeho majiteli. 

•	 Dne 3. 5. 2012 strážníci přijali oznámení 
o nálezu občanského průkazu na Havlíčko-
vě náměstí. O nálezu sepsán úřední záznam 
a doklad následně předán jeho majiteli.

•	 Dne 7. 5. 2012 strážníci přijali oznámení 
o založení černé skládky v chatové oblasti Je-
dovnice. Věc šetří OPMJ jako přestupek pro-
ti veřejnému pořádku dle § 47 odst.1, písm. 
h) zákona č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších 
novel.

•	 Dne 12. 5. 2012 strážníci přijali oznámení 
o narušení veřejného pořádku v ATC Jedov-
nice. Na  místě byli zjištěni dva muži, kteří 
se vlivem podnapilosti chovali hlučně a ná-
sledně se vzájemně fyzicky napadli. Jelikož 
se jednalo o příbuzné, byli oba vyzváni, aby 
zanechali svého jednání a věc si vyjasnili až 
po  vystřízlivění. V  případě, že budou chtít 
své neshody řešit prostřednictvím OPMJ, 
nechť se dostaví ve  střízlivém stavu na  slu-
žebnu k sepsání oznámení o přestupku.

•	 Dne 14. 5. 2012 strážníci přijali oznámení 
o  havárii dodávkového motorového vozidla 
na  výjezdu z  městyse směrem na  Blansko. 
Na  místě hlídka strážníků zjistila, že prav-
děpodobně v  důsledku nepřiměřené rych-
losti řidič dodávky v  pravotočivé zatáčce 
nezvládl řízení a vjel s dodávkou přes příkop 

do pole. Vozidlo uzamkl a z místa havárie se 
vzdálil. Na vozidle vnikla škoda ve výši cca 
50.000 Kč, na dopravním zařízení a poli ško-
da ve výši cca 2500 Kč. Na místě strážníci věc 
telefonicky předali dopravním nehodám.

•	 Dne 14. 5. 2012 strážníci přijali žádost o po-
moc od starší ženy, která na základě neprav-
divých údajů podepsala - uzavřela smlouvu 
na dodávku elektrické energie s dvěma muži 
v  jejím bytě. Poté zjistila, že udělala chybu 
a  chtěla smlouvu zrušit. Hlídka strážníků 
kontrolou v  dané lokalitě zjistila totožnost 
těchto mužů, kteří oficiálně uzavírali smlou-
vy na odběr elektrické energie pro jistou spo-
lečnost. Aby přesvědčili občany k  uzavření 
nové smlouvy, používali nepravdivých in-
formací. Na výzvu strážníků muži ženu opět 
navštívili a smlouvu na místě zrušili. 

•	 Dne 15. 5. 2012 strážníci provedli na žádost 
ekonomického odboru, ohlašovny úřadu 
městyse Jedovnice šetření ke zjištění trvalé-
ho pobytu.

•	 Dne 15. 5. 2012 strážníci přijali oznámení 
o  krádeži kovového roštu z  kanálu na  ulici 
K  Propadání v  Chaloupkách. Krádeží byla 
městysi způsobená škoda ve výši cca 900 Kč. 
Věc šetří OPMJ jako přestupek proti majetku 
dle § 50 odst.1, písm.a) zák. č. 200/1990 Sb. 
ve znění pozdějších novel. 

•	 V uvedeném období strážníci dále šetřili 64 
přestupků.

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Společenská kronika

Jubilanti

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří oslaví 
narozeniny v měsíci květnu a červnu 2012.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
do dalších let života.

Květen
3. 5.  Marie Šebelová, Zahradní 699 

87 roků
6. 5. Helena Formánková, Za Kostelem 455 

82 roků

14. 5. Olga Dvořáčková, K Propadání 228 
86 roků

17. 5.  Danuše Charvátová, Podhájí 211 
82 roků

18. 5.  Marie Kovářová, Podhájí 399 
83 roků

19. 5.  Drahoslava Nejezchlebová, Tyršova 317 
83 roků
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20. 5.  Boris Staněk, Podhájí 162 
86 roků

26. 5.  František Zouhar, K Propadání 232 
75 roků

29. 5.  Jiřina Ševčíková, Za Kostelem 439 
89 roků

30. 5.  Blažena Kunovská, Habeš 340 
80 roků

Červen 
2. 6.  František Kaderka, Zahradní 699 

90 roků
9. 6.  Jaroslav Kunovský, Habeš 340  

84 roků
14. 6.  Jarmila Pernicová, Havlíčkovo nám. 68 

70 roků
16. 6.  Vlasta Ševčíková, K Propadání 405  

88 roků

23. 6.  Milada Kuběnová, Kopeček 532 
84 roků

25. 6.  Marta Kučerová, Havlíčkovo náměstí 21 
70 roků

Dne 2. 6. 2012 oslaví 50 roků manželství – zla-
tou svatbu manželé Anna a Zdeněk Trojáčkovi, 
Jiráskova 236
Dne 23. 6.2012 oslaví 50 roků manželství – zla-
tou svatbu manželé Anežka a František Randu-
lovi, Zahradní 699
Dne 28. 6.2012 oslaví 60 roků manželství – dia-
mantovou svatbu manželé Zdenka a  Jindřich 
Klímovi, Habeš 341
U příležitosti těchto jubileí přejeme manželům 
mnoho dalších spokojených let plných štěstí, 
zdraví a spokojenosti.

Vítáme mezi námi
V obřadní síni jsme v dubnu a květnu uvítali tyto narozené děti:

16. 12. 2011 Metoděj Vágner, 
Na Kopci 636  

5. 12. 2011 Vít Dvořák,  
Kostelní 42  

16. 1. 2012 Jan Petržela,  
Podhájí 241 

23. 1. 2012 Denis Genar, 
U Hrubé lípy 628  

25. 1. 2012 Kateřina Sedláko-
vá, Palackého 313 

3. 2. 2012 Adéla Vojáčková, 
Na Větřáku 563 
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Co se děje v mateřské škole 

Čarodějnické odpoledne v mateřské škole

V pátek 27. dubna se na zahradě mateřské školy 
konalo pálení čarodějnic. Od půl čtvrté se za-
čali scházet čarodějnice a čarodějové ke svému 
reji. 
Čarodějnické odpoledne bylo zahájeno myším 
tanečkem, který nacvičily děti z  pohybového 
kroužku.

Protože byli pozváni světoznámý čaroděj a ča-
rodějnice, začaly je děti netrpělivě vyhlížet 
a  volat. Objevili se až po  vyřčení kouzelného 
zaklínadla. A protože to byli hodní čarodějové, 
naučili děti poznávat různé léčivé bylinky. 
Pro děti byly nachystané tři úkoly. Výroba 
košťátka, hod koštětem a  poznávání bylinek. 

10. 2. 2012 Ellen Šnajdrová, 
Na Kopci 634  

19. 2. 2012 Michaela Krejčířo-
vá, U Hrubé lípy 625  

26. 3. 2012 Eliška Burešová, 
Na Kopci 635  

Zdeňka Nečasová, 
matrikářka ÚM Jedovnice 
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Všechny děti dostaly své řidičské průkazy, kte-
ré byly vydávány pro čtyři skupiny:
Skupina A  opravňovala k  řízení bezmotoro-
vých pometel jednomístných
Skupina B opravňovala k  řízení motorových 
košťat a smetáků do tří osob
Skupina C opravňovala k řízení nadzvukových 
vysavačů pro 4 a více osob
Skupina D opravňovala k řízení nadsvětelných 
zařízení hromadné dopravy

Do  řidičských průkazů se dětem zaznamená-
valy splněné úkoly. Za  všechny splněné úkoly 
se mohly děti těšit na  sladkou odměnu. Další 
odměnou bylo malování obrázků na obličej.
Kdo měl chuť, mohl si opéct párky na připrave-
ném ohništi. Den jsme zakončili spálením ča-
rodějnice, kterou vyrobily děti a paní učitelky. 
Díky krásnému, téměř letnímu dni, se odpo-
ledne vydařilo a  všichni odcházeli najezení 
a spokojení.

Za spokojené rodiče: Ing. Kateřina Holubová

Zápis do mateřské školy Jedovnice

Školka plná dětí… tak by se dal nazvat zápis 
do  mateřské školy Jedovnice, který se konal 
17. a 18. dubna v prostorách I. budovy. Samot-
nému zápisu letos předcházela důkladná pří-
prava: již v měsíci únoru byla na úřední desce 
Městyse Jedovnice zveřejněna kritéria přijetí 
pro školní rok 2012/2013. Zákonní zástupci 

dětí si vyzvedli v MŠ potřebné tiskopisy a doma 
v klidu vyplnili. Druhou novinkou byl časový 
rozpis zápisu, pomocí kterého, jak již samot-
ný název napovídá, si rodiče zvolili den a  čas 
zápisu. A do třetice: uspořádali jsme Den ote-
vřených dveří pro všechny nové děti a jejich ro-
diče, aby se mohli ještě před zápisem seznámit 

Modelujeme (Hastrmánci) Malujeme (Hastrmánci)
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s  prostředím a  podmínkami pro předškolní 
vzdělávání, které v naší školce dětem nabízíme. 
K  zápisu přišlo více než 50 dětí z  Jedovnic 
a z okolních obcí. Na všechny zde čekaly malé 
dárky, které již tradičně vyrobili nejstarší před-

školáci. Tentokrát to byli usměvaví klauni z pa-
pírových krabiček.
Seznamy (umístění dětí do  jednotlivých tříd) 
budou vyvěšeny v průběhu velkých prázdnin v I. 
budově na okně hned vedle hlavního vchodu. 

Na co se mohou děti a rodiče těšit v měsíci červnu

1. června budeme mít na zahradě školky ská-
kací hrad, který bude dětem k dispozici od 8:00 
do 12:00 hodin; 7. června pojedeme na školní 
výlet na zámek Rájec nad Svitavou, kde je pro 
nás připraven program; 14. června vystoupí 
děti z  divadelního kroužku s  nastudovanou 
pohádkou, a  to v  dopoledních hodinách pro 
kamarády ze školky a  odpoledne pro rodiče 
a příznivce divadla – srdečně všechny zveme; 
19. června uskutečníme informativní schůzku 
mezi rodiči nastávajících školáků, zástupci ZŠ 

a městyse Jedovnice; 21. června zveme všechny 
rodiče a děti na pasování předškoláků do  řad 
školáků - tentokrát slavnostně i  s  pohádkou; 
25. června přivítáme v  naší školce „Afriká-
nu“ – promítání filmu o Africe, beseda, otázky 
a odpovědi, ukázka bubnování a tance.
PŘEJI VŠEM KOUZELNÉ PRÁZDNINY PRO-
VONĚNÉ DÁLKAMI, SLUNÍČKEM, LET-
NÍM VÁNKEM. A HLAVNĚ BEZ NEHOD!

Za kolektiv zaměstnanců mateřské 
školy Jitka Kučerová

Z lavic základní školy

Tauplitz 2012

Ve dnech 1. 4. – 4. 4. 2012 jsme se již potřetí 
vydali na lyžařský výcvik do rakouských Alp. 
20 dětí a někteří jejich rodiče obsadili autobus, 
který byl doplněn jedovnickými zájemci o  ly-
žování, druhý, stejně obsazený autobus vyjížděl 
z Černé Hory, která s námi na této akci spolu-
pracuje již třetím rokem. 

Vyjeli jsme ve 3 hodiny ráno a v 11.30 jsme již 
stáli na svahu rozřazeni do družstev. Poté za-
čal výcvik. Žáci z obou škol byli v družstvech 
pomícháni, takže mohla vzniknout, a  také 
vznikla, nová přátelství. Protože jsme mohli 
stavět na  dovednostech získaných v  Olešnici, 
sjížděli již v  pondělí naši malí lyžaři všechny 
typy sjezdovek, včetně těch nejtěžších – čer-

Vlastnoručně vyrobená přáníčka pro maminky Děti z divadelního kroužku
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ných. Později si mohli někteří vyzkoušet i tzv. 
freeride. To je jízda mimo sjezdovky, ke které 
jsme vybírali atraktivní, ale přitom výhradně 
bezpečné terény. 
Každé odpoledne měly děti možnost lyžovat 
s rodiči. Většina však zůstávala ve družstvech 
vedených zkušenými instruktory, se kterými 
pak procvičovaly i  základy funcarvingu. Prá-
ce instruktorů byla precizní, práce s dětmi pro 
ně byla prioritou. Dokonce kvalifikovaní dob-
rovolní instruktoři z  řad rodičů nám ochotně 
pomáhali a individuálně se věnovali některým 
dětem, které potřebovaly „dopilovat“ lyžařskou 
techniku. Patří jim za to obrovský dík. 
Skvělé sněhové podmínky (místy až 3,80 m 
sněhu) nám umožnily maximálně využít všech 
pravidelně upravovaných sjezdovek a  vynika-
jících lyžařských terénů. Ubytování v  objek-
tu přímo na  sjezdovce všem pak poskytovalo 
zázemí a  možnost okamžitého odpočinku. 

Opět, jako každým rokem, bylo jídlo vynikající 
a mohli jsme si několikrát přidat. Mnozí z nás 
si proto domů přivezli i nějaké to kilo navíc. 
Obyčejně, když jsme spokojení, pobyt rychle 
utíká. Stejně se to stalo i letos na Tauplitz. Čtyři 
dny utekly jako voda a ve středu, po dopoled-
ním lyžování a  obědě, jsme se vydali na  zpá-
teční cestu. Již teď máme zamluvený termín 
na  příští rok a  těšíme se, že se s  námi vydá 
na lyžování co nejvíc jedovnických lyžařů. 
Pro zajímavost: nejmladší účastník – prvňáček, 
nejmladší účastník bez doprovodu rodičů – 
druhák, 101 účastníků, nadmořská výška 850 
- 2000 m, 17 vleků a lanovek, 42 km sjezdovek, 
7 km sjezd do údolí, Dachstein na dohled. 
Na pobyt jsme měli zajištěn lékařský doprovod. 
Tak příště třeba i s vámi – SKOL!!! 

Za spokojené lyžaře, instruktory, 
rodiče a lyžařské přátele - Mgr. Hana 

Šíblová, vedoucí zájezdu 

Sportování CIRSIA

Ve středu 4. 4. 2012 se uskutečnily dvě tradiční 
sportovní akce sdružení základních škol regio-
nu Moravský Kras CIRSIUM. 

Dopoledne se v  tělocvičně ZŠ Lipovec utkala 
družstva mladších žákyň ve vybíjené. Všech 6 
týmů podávalo velice obětavé a urputné boje ze 
kterých nakonec vzešlo následující pořadí:
1. ZŠ Jedovnice
2. ZŠ Lipovec
3. ZŠ Sloup
4. ZŠ Podomí

5. ZŠ Křtiny
6. ZŠ Ostrov
Poděkování patří vedení ZŠ Lipovec a tělocvi-
kářům z  této školy za  výbornou organizaci 
a hladký průběh celé akce.
Odpoledne se do bowlingového centra v Blan-
sku sjeli zaměstnanci všech 6 škol sdružení, 
aby poměřili svoje síly v bowlingovém turna-
ji. Celkem se této akce, která byla uspořádána 
i jako opožděná oslava Dne učitelů, zúčastnilo 
téměř 50 účastníků. Po velice kvalitním a vy-
rovnaném průběhu turnaje se z  vítězství na-
konec poprvé v  historii radovalo družstvo ze 
ZŠ Sloup. Na dalších příčkách bylo následující 
pořadí:
2. ZŠ Jedovnice
3. ZŠ Podomí
4. ZŠ Lipovec
5. ZŠ Křtiny
6. ZŠ Ostrov
Nejlepší individuální výkony předvedli Alena 
Míšenská (Sloup) a  Michal Souček (Jedovni-
ce). Po sportovní části následovalo neformální 
posezení a  popovídání nad současnou situací 
ve školství. 
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A že bylo o čem si povídat. Díky nezodpověd-
né politice současné vládní garnitury hrozí 
opět pokles reálných mezd ve školství, omeze-
ní financí na  vzdělávání pedagogů, pomůcky 
a učebnice a další úsporná opatření.
Nicméně i  z  této akce se všichni zúčastnění 
nakonec rozešli s tím, že si v dnešní době našli 
čas udělat něco pro svoje zdraví a s vyhlídkou 
na další společnou sportovní akci, kterou bude 
volejbalový turnaj v Podomí na závěr letošního 
školního roku.

Mgr. Bc. Michal Souček
 

Učitelský sbor ZŠ Jedovnice

Návštěva planetária brněnské hvězdárny

V  pátek 13. dubna měli žáci prvního stupně 
zajímavý program. Vydali se do  Planetária 
Mikuláše Koperníka, které sídlí na Kraví hoře 
v Brně. 
Na jedovnickém náměstí jsme nasedli do au-
tobusů a  ty nás spolehlivě vyvezly na  Kraví 
horu. Jen samotný výstup na vrchol už zůstal 
na nás. 
Po příchodu do nově otevřeného a opraveného 
planetária jsme si odložili v šatně bundy a pak 
se pohodlně usadili do velkého sálu. Velkým 
překvapením a zajímavostí pro nás byla seda-
dla, která jsou polohovatelná a velmi pohodl-
ná. Po  zhasnutí světel jsme všichni vydechli 
úžasem, když se nám nad hlavami rozzářily 
asi tři tisíce hvězd. Bylo to sice díky přístroji 
zvanému planetárium, ale vůbec nikomu ne-
vadilo, že hvězdy nebyly skutečné. 
Měli jsme možnost alespoň zdánlivě proces-
tovat celou naši Sluneční soustavu. Na každé 
planetě jsme se chvíli zastavili a opravdu ji do-
konale prozkoumali. 
Velkým zážitkem byla cesta kosmickou rake-
tou a přistání kosmické sondy na Marsu.
Z  naší návštěvy vesmíru byli všichni nadše-
ni. Po  zakoupení nezbytných suvenýrů jsme 

usedli do autobusů a vrátili se spokojeni domů. 
Už se moc těšíme na další vesmírné cestování. 

Mgr. Jitka Teturová

Celoškolní velikonoční projekt „Jarní inspirace“

Ve  dnech 3. a  4. dubna proběhl na  základní 
škole v  Jedovnicích celoškolní projekt „Jarní 
inspirace“. V jeho rámci v úterý 3. dubna žáky 

1. stupně vyučovali jejich kamarádi z devátého 
ročníku, kteří si pro ně připravili zajímavou 
výuku, kterou již dlouho dopředu konzultovali 
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s  třídními učiteli a  učiteli jednotlivých před-
mětů. 
Někteří žáci 3. ročníků udělali radost svým 
velikonočním vystoupením obyvatelům domu 
s pečovatelskou službou v Jedovnicích. Již po-
několikáté v  tento čas zpříjemnili tyto jarní 
svátky starším lidem a společně s nimi si zazpí-
vali, popovídali a  obdarovali je vlastnoručně 
vyrobenými drobnými dárky. 
Žáci 6.-8. ročníku absolvovali zábavné sportov-
ní dopoledne pod názvem „Modří zajíci proti 
červeným kuřatům“. Žáci napříč ročníky sou-
těžili ve  sportovních disciplínách - v  kopané, 
softbalu, vybíjené a  dalších zábavných hrách. 

Součástí byla i exhibice biketrialu a gymnasti-
ky, kterou předvedli blanenští sportovci.
Náš projekt vyvrcholil ve středu 4. dubna, kdy 
žáci jednotlivých ročníků, pod vedením tříd-
ních učitelů, vyráběli velikonoční dekorace, 
které rozvěšovali na  určená místa v  Jedovni-
cích. Doufáme, že jsme obyvatele městyse Je-
dovnice inspirovali a že se společně s námi po-
kochali pohledem na  velikonočně vyzdobené 
Jedovnice. 
Věříme, že náš projekt byl úspěšný a  že se 
všichni se v dobré náladě rozešli na velikonoční 
prázdniny, aby načerpali sil pro zbytek školní-
ho roku.

Vedení ZŠ Jedovnice

Přírodovědný projekt na ZŠ Jedovnice pokračuje

Ve středu 18. dubna se vydali žáci 1. stupně ZŠ 
Jedovnice na přírodovědnou vycházku do lesů 
v okolí Jedovnic poznávat přírodu a plnit úkoly. 
Tato aktivita proběhla v rámci projektu OPVK 
- Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů 
v terénu. 
Sešli jsme se u kulturního domu v Jedovnicích 
a odcházeli směrem ke hrázi rybníka Olšovce. 
Tam na nás čekal opravdový hajný, pan Karel 
Černý ze ŠLP Křtiny, který se stará právě o lesy 
v okolí Jedovnic. Přivedl si s sebou posilu, své-
ho loveckého psa Bodyho. Po přivítání jsme se 
vypravili do lesa.
Cestou dětem ukazoval jehličnaté i  listnaté 
stromy, učil je pozorovat kůru, šišky, jehličí 
a jarní květenu. Zavedl nás na místo, kde lesní 

pracovníci právě vysazovali nové stromky, vy-
světlil nám, proč se umísťují do  řad, ale uká-
zal nám také novou metodu, kterou ověřují 
studenti brněnské lesnické fakulty, vysazování 
stromků do kruhu. Celou cestu trpělivě odpo-
vídal na dotazy dětí, ale i nás dospělých.
Největším zážitkem pro všechny bylo, když nás 
pustil do „oplocenky” - to je zalesněná paseka, 
odkud nám ukázal nezapomenutelný pohled 
na  Jedovnice, který se otevřel po  předloňské 
vichřici Antonín. Zde jsme posvačili, odpoči-
nuli si a odcházeli plnit zadané úkoly. Ty byly 
především praktického rázu. Odhadovali jsme 
věk a výšku stromů, měřili jejich obvody, počí-
tali letokruhy, větve stromů atd. Když jsme do-
šli ke krmelci, pan Černý vysvětlil, jak a proč se 
o něj myslivci starají po skončené zimě.
Poté jsme se rozloučili s naším průvodcem a šli 
jsme plnit další úkoly. Ty ověřily naši dopole-
dní pozornost a  získané znalosti. Abychom 
nezameškali naši oblíbenou hudební výchovu, 
zazpívali jsme si společně písničky o lese.
Děkujeme vedení ŠLP Křtiny a  panu Karlu 
Černému za příjemně a plnohodnotně strávené 
dopoledne a těšíme se na další společná setká-
ní.

Helena Smejkalová a Blanka 
Svobodová, třídní učitelky
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Jedovnická kuňka slavila již 6. ročník

Již pošesté se v  jedovnickém kulturním domě 
sešli nadaní zpěváci a zpěvačky ze šesti základ-
ních škol zapojených v Regionálním sdružení 
Cirsium k měření svých pěveckých schopností 
v  soutěži nazvané Jedovnická kuňka. Zazpí-
vat přijeli žáci ze ZŠ Křtiny, Podomí, Ostrov, 
Sloup, Lipovec a domácí ZŠ Jedovnice.
Soutěžilo se podle věku žáků ve třech katego-
riích a  v  každé kategorii byly zastoupeny dvě 
skupiny - sólový zpěv a dua či tria. Jednotlivá 
vystoupení hodnotila odborná porota, která 
na konci akce rozdala diplomy a ceny - a také 
výkony soutěžících ohodnotila slovním ko-
mentářem. Někteří zpěváci doplnili svá vystou-
pení tancem, stepem, nápaditým kostýmem či 
rekvizitou, ale také doprovodem na  hudební 
nástroj.
Poděkování patří všem, kteří soutěžili, ale také 
učitelům, kteří žáky připravovali nebo dopro-
vázeli na hudební nástroje. Dále je třeba ocenit 
kvalitní organizaci, na  které se podílely ZUŠ 
Jedovnice a ZŠ Jedovnice.

Výsledková listina:
I. kategorie - sólo
1. místa (byla udělena dvě) Josef Pernica (Li-

povec) a Daniel Veselý (Jedovnice)
2. místo Tamara Sotolářová (Podomí) 
3. místo Matěj Tomek (Podomí)

I. kategorie - duo, trio
1. místo Alžběta Průchová + Josef Pernica (Li-

povec)
2. místo Pavel Vandas + Terezie Quittová 

(Křtiny)

3. místo Terezie Řezníčková + Jana Skořínská 
(Křtiny)

II. kategorie - sólo
1. místa (byla udělena dvě) Michaela Ševčíková 

(Sloup) a Bára Krejčí (Jedovnice)
2. místo Vít Nejezchleb (Jedovnice)
3. místo Terezie Škvařilová (Lipovec) 
Zvláštní ocenění poroty získala Julie Hrivíko-
vá z Jedovnic za stepařský výkon u písně Hon-
ky tonky.

II. kategorie - duo, trio 
1. místo nebylo uděleno
2. místo Terezie Škvařilová + David Štěpaník 

(Lipovec) 
3. místo Kamila Vymazalová + Valerie Sůso-

vá (Jedovnice) 

III. kategorie - sólo
1. místa (byla udělena dvě) Marie Formánková 

(Podomí) a  Marie Vágnerová (Podo-
mí)

2. místo Andrea Vymazalová (Ostrov)
3. místo Klára Pekárková (Ostrov) 

III. kategorie - duo, trio
1. místo Beáta Doleželová + Andrea Vymaza-

lová + Klára Pekárková (Ostrov)
2. místo Dominika Skoupá + Zuzana Sehnalo-

vá (Sloup)
3. místo Lucie Bílková + Monika Soldánová + 

Anna Zouharová (Lipovec)
  a  zároveň uděleno zvláštní ocenění 

za nápaditou choreografii.
Za pořadatele Mgr. Jaroslava Školařová, 

ředitelka ZŠ a MŠ Lipovec

Den matek na ZŠ Jedovnice

Netradiční oslavu Svátku matek připravilo 
na  pondělí 14. 5. 2012 vedení jedovnické ZŠ. 
Pro všechny pozvané ženy, mezi kterými pře-
važovaly především maminky žáků jedovnické 

školy, ale také současné i bývalé zaměstnanky-
ně školy, byl připraven velice pestrý a zajímavý 
program.
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Po slavnostním zahájení a přivítání všech zú-
častněných, kterého se ujal starosta městyse 
Ing. Jaroslav Šíbl a senátor Jozef Regec společ-
ně s ředitelem ZŠ Mgr. Michalem Součkem, si 
mohly maminky vybrat, jakou aktivitou si vy-
plní zbytek odpoledne. 
V nabídce byly následující dílničky vedené pe-
dagogy školy:
•	 zumba – Mgr.Radka Zábranová – 15.45 ho-

din - tělocvična
•	 relaxační chvilky – Mgr. Dana Hrazdírová – 

17.00 hodin - tělocvična

•	 veselé písně – p.uč. Jitka Langrová, DiS - 
17.00 hodin - jídelna

•	 romantický film – Mgr.  Jaroslava Šíblová – 
15.45 hodin - třída 8. ročníku

•	 minikurz PC – Mgr.  Jaroslav Vávra - 15.45 
hodin - počítačová učebna

Pro všechny bylo připraveno malé občerstvení 
u kávy a samozřejmě také květina, protože kdo 
jiný než naše maminky si toto malé ocenění 
zaslouží.

Mgr. Bc. Michal Souček, ředitel školy

Soutěž tříd ve sběru starého papíru

Vedení školy vyhlašuje soutěž tříd ve sběru sta-
rého papíru. 
Soutěž bude probíhat během celého měsíce 
května a vyvrcholí v týdnu od 28. května do 3. 
června, kdy bude u školy přistaven kontejner 
a sběr bude vybírán. Čas a formu odevzdávání 
sběru si určuje každý třídní učitel sám. 
V pondělí 4. června odevzdají třídní učitelé cel-
kovou sumu odevzdaného sběru, přepočtenou 
na  1 žáka třídy. Vedení školy celou sběrovou 

akci vyhodnotí a  na  nejšikovnější třídu čeká 
milé překvapení. 
Věříme, že nejen žáci, ale i  rodiče, prarodiče 
a ostatní příznivci školy se do naší akce, stejně 
jako vždy, velmi aktivně zapojí. 
Výtěžek akce bude věnován na zakoupení dal-
ší interaktivní tabule, neboť výuka s  pomocí 
interaktivních tabulí se nám velmi osvědčila 
a žáky je tato forma výuky velmi vysoce ceně-
na. 

Vedení ZŠ Jedovnice 
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Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

Vystoupení dětí pro maminky

Tradiční akcí žáků ZUŠ je již řadu let veřejné 
vystoupení u příležitosti Dne matek. I v letoš-
ním roce patřily druhou květnovou neděli 
prostory jedovnického kulturního domu dě-
tem z umělecké školy a maminkám všech gene-
rací. Bohatý program připravili žáci tří oborů 
umělecké školy pod vedením svých učitelů. 
Hlavním pořadatelem celé akce byla místní or-
ganizace KDU-ČSL. Do programu bylo zapoje-
no přes 70 účinkujících. 
V  úvodu akce zahrál na  pódiu před  kultur-
ním domem dechový soubor mladších žáků 
pod taktovkou p. uč. Josefa Formánka, v před-
sálí mohli návštěvníci zhlédnout výstavu mla-
dých výtvarníků, kterou připravila Mgr.  Ji-
tka Vávrová a  úderem 15. hodiny v  sále začal 

koncert žáků hudebního a tanečního oddělení 
ZUŠ. 
Diváky přivítal pěvecký sbor, který dirigovala 
p. uč. Iveta Jančíková. Poté se střídala jednotli-
vá hudební i taneční vystoupení. Mezi účinku-
jícími převažovali žáci, kteří se  letos účastnili 
soutěží ZUŠ, ať už ve hře na dechové nástroje 
nebo v sólovém a komorním zpěvu. Na pódiu 
se postupně představili žáci všech věkových 
kategorií, takže posluchači mohli slyšet i vidět 
jak drobná umělecká dílka, tak téměř profesio-
nální výkony.
Děti takto připraveným programem společně 
předaly symbolickou kytičku svým mamin-
kám k jejich svátku. 

Mgr. Josef Škvařil

Výstava ke Dni matek

13. května vystavovali výtvarníci v  předsálí 
KD Jedovnice část svých výrobků. V sále pro-
bíhal koncert a my jsme návštěvníkům zpest-
řili jinak strohé předsálí. Maminky si mohly 
prohlédnout keramiku inspirovanou antickým 
nádobím a  květiny vyrobené z  netradičního 
materiálu - z PET lahví. Po skončení koncertu 
si autoři své výrobky odnesli domů a měli tak 
pěkný dárek pro svou maminku

Mgr. Jitka Vávrová
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Koncerty tanečního orchestru

V  měsíci květnu začalo pro Taneční orchestr 
ZUŠ Jedovnice období veřejných vystoupení 
pod širým nebem. Hned první květnový týden 
vyrazil autobus s  mladými hudebníky na  dvě 
veřejná vystoupení. 
4. května patřilo tanečnímu orchestru pódium 
velkoprostorového stanu v  Ostrově u  Maco-
chy. Vystoupení jedovnických muzikantů bylo 
součástí doprovodného programu soutěžního 
běhu pořádaného u  příležitosti stého výročí 
povýšení obce na městys. 
Ve  sluncem prozářeném sobotním odpoledni 
5. května pak vyrazil taneční orchestr ZUŠ Je-
dovnice do Ochoze u Brna, aby svými melodi-

emi doprovodil slavnostní otevírání a  svěcení 
nové hasičské zbrojnice.
Do  konce školního roku si vystupování ven-
ku hudebníci užijí ještě několikrát. Nejbližší 
vystoupení orchestru se uskuteční 5. červ-
na ve  14.30 na  brněnském náměstí Svobody, 
v rámci konání prestižního hudebního festiva-
lu Mozartovy děti. Ti, kteří nepojedou do Brna, 
mohou orchestr slyšet na  nedělních prome-
nádních koncertech 17. června v 15 hodin v Je-
dovnicích na Barachově nebo 1. července v 10 
hodin znovu na  náměstí Svobody, tentokrát 
ovšem v Blansku. Pak už taneční orchestr ZUŠ 
čekají zasloužené dva měsíce prázdnin.

Mgr. Josef Škvařil

Zápis nových žáků ZUŠ

Ve dnech 28. 5. – 11. 6. 2012 bude v Základní 
umělecké škole Jedovnice 
a  na  všech jejích poboč-
kách probíhat zápis žáků 
pro školní rok 2012-2013. 
Zákonní zástupci nových 
žáků se zájmem o  umě-
lecké vzdělávání v hudeb-
ním, tanečním nebo vý-
tvarném oboru se mohou v  uvedených dnech 
společně se svými dětmi osobně dostavit 

do prostor školy, kde jim učitelé ZUŠ ochotně 
poskytnout bližší informace. 
Potřebné informace je možno získat též telefo-
nicky na čísle 516 442 235, případně e-mailem 
na adrese info@zusjedovnice.cz. 
Přihláška ke  vzdělávání je společně s  mnoha 
dalšími informacemi dostupná na  webových 
stránkách umělecké školy www.zusjedovnice.
eu.

Mgr. Josef Škvařil

Děti a mládež

Pionýři

Setonův závod
Dne 21. 4. 2012 jsme se my, pionýři z Jedovnic, 
zúčastnili v počtu 18 dětí Setonova závodu. Se-
tonův závod je akcí, na níž se sejde každoročně 
více než 350 dětí z tábornických oddílů. Letos 
se soutěž konala v Mariánském údolí u Brna. 
Děti běží ve  trojici samostatnou trasu podle 
mapy a  soutěží v  tábornických znalostech, 
např. stavění stanu, orientace podle buzoly, vá-

zání uzlů, první pomoc, ale i v pohybových dis-
ciplínách, jakou byla stezka mrštnosti a další. 
Naše družinky doběhly jako první, a tak jsme 
měli spoustu času do vyhodnocení, který jsme 
vyplnili zábavnými hrami.
A  zajímá vás, jak jsme dopadli? Překvapila 
mladší družinka dívek, která se umístila na 5. 
místě z 90 ostatních! Děvčata si odvezla domů 
krásné ceny a my gratulujeme ještě jednou k ta-
kovému výkonu. 
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Připravované akce na léto
Na  letní prázdniny připravujeme již tradič-
ní dětský tábor s celotáborovou hrou. Letošní 

táborníci se mohou těšit na  krásnou přírodu 
okresu Prostějov, v  němž je ukrytý Faunův 
labyrint. I  Vaše děti společně s  námi mohou 
zabloudit do nitra labyrintu a objevit nové fan-
tazijní světy plné skřetů, víl a tajemných stvo-
ření. Termín tábora je 4.-11. 8. 2012. Pokud 
máte zájem, posledních pár míst ještě zbývá. 
Kontakt na e-mailu: 
blankapelikanova@centrum.cz
Než se ale dočkáme prázdninového dobro-
družství, čekají nás v  Pionýru připravované 
víkendové akce s  aktuální tematikou Olym-
pijských her a  slavnostní oddílové rozloučení 
před prázdninami a spousta zábavy na oddílo-
vých schůzkách. 

Pionýr Jedovnice

Junák – svaz skautů a skautek ČR

100 let českého skautingu
V  roce 2012  se čeští skauti ohlížejí za  uply-
nulým skautským stoletím. A  protože bylo 
na velké události opravdu bohaté, rozhodně se 
mají za čím ohlížet: skauting byl pro nepohodl-
nost režimu několikrát zakázán, mnoho skautů 
bylo pro svůj životní názor perzekuováno. To, 
že byl skauting po zákazech vždy velmi rychle 
obnoven, svědčí o životaschopnosti skautských 
ideálů. A tak dobrodružství pro desetitisíce lidí 
pokračuje do dalšího století. K oslavám tohoto 
kulatého výročí jsou uspořádány nejrůzněj-
ší výstavy, výchovné projekty (např. Skautské 

století, které zachycuje vzpomínky pamětníků) 
či koncerty. 
Na ČT proběhlo pásmo pořadů věnované sté-
mu výročí, které jste mohli sledovat 24. dub-
na, tedy v den, kdy svátek slaví sv. Jiří – patron 
všech skautů a skautek. Zakladatele skautingu 
lorda Baden-Powella vedla ke  zvolení toho-
to světce za  ochránce a  ideový symbol celého 
hnutí legenda o sv. Jiří, který v boji zabil draka 
zloby a barbarství. Dobře věděl, že daleko víc 
než slovo působí na dětskou duši příklad, a tak 
není divu, že při hledání ztělesněných ideálů, 
které vložil do skautského zákona a slibu, zvo-
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lil právě tohoto jediného patrona rytířů mezi 
světci. 
Jedovničtí skauti si již tradičně připomínají 
tento svátek úklidovou vycházkou kolem ryb-
níka Olšovce. Zúčastnili jsme se však i krojové-
ho dne, který byl pořádán v Brně. 

Závod vlčat a světlušek
Okresní kolo závodu vlčat a  světlušek, tedy 
závodu pro nejmladší junáckou věkovou kate-
gorii, proběhlo v  sobotu 5. května v  Blansku 
na  přehradě Pálava. Strojem času se hlídky 
přenesly nejdříve do  Egypta a  procestovaly 
i dalšími historickými obdobími – jednotlivý-
mi stanovišti na okruhu závodu. Hlídky mimo 
klasické plnění disciplín (orientace v  mapě, 
šifrování, znalost rostlin a živočichů…) plnily 
nelehký úkol – zachránit strom života, který 
kvůli nehezkému chování lidí uschnul. Mimo 
závod byl připraven pro účastníky doprovodný 
program – rukodělné práce, nízká lana, plavba 
po přehradě, střelba ze vzduchovky či z luku. 
Jedovnické středisko bylo zastoupeno bezkon-
kurenčně největším počtem hlídek – celkem 8, 
z toho 3 dívčí a 5 chlapeckých. Na stupně vítězů 
ani jedna hlídka nedosáhla, avšak není důležité 

vyhrát, ale zúčastnit se. Slunný dne jsme si užili 
a strom života byl nakonec zachráněn! 

Na měsíc červen plánujeme se staršími skauty 
(rovery a  rangers) humanitární akci Kapka, 
která proběhne 15.–17. června na benzínkách. 
Bližší informace najdete na  webových strán-
kách: http://www.skaut.cz/kapka/

Ivana Kučerová, středisko Jedovnice

Zprávy z kultury

Jak jsme kulturně žili v březnu a dubnu

Na jaře jsme měli možnost v jedovnickém kul-
turním domě navštívit tři divadelní představe-
ní. 

25. 3. vystoupili herci z Divadelní společnosti 
Háta Praha ve hře Jakeovy ženy. Představení 
profesionálů známých z televizních obrazovek 
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si vždy spolehlivě získávají přízeň místních 
diváků a  kinosál bývá vždy plně vyprodaný 
včetně přístavků. Tuto hru jsem bohužel nena-
vštívila, ale podle referencí účastníků šlo tento-
krát o vážnější téma, což některé potěšilo, jiné 
zklamalo – dá se říci, že většinově mají u nás 
největší úspěch komedie, jako byli např. pro-
sincoví Světáci v podání téhož souboru.
V sobotu 31. března se v jedovnickém kinosá-
le představili žáci dramatického oboru ZUŠ 
Blansko, kteří sehráli „pohádku pro školní děti 
i  pro dospělé“ s  názvem S+7. Šlo o  svéráznou 
úpravu sněhurkovského příběhu, kterou si stu-
denti středoškolského věku sami sepsali, vy-
tvořili si kostýmy i dekorace a myslím, že před-
stavení bylo velmi povedené, přesto jedovničtí 
občané obsadili jen pár řad hlediště. Je pravda, 
že tito mladí herci u nás vystoupili poprvé, tře-
ba příště by to mohlo být lepší.
O  mnoho lépe se ale bohužel nevedlo ani již 
poněkolikáté hostujícímu souboru LMD Kun-
štát, který tentokrát přijel s  inscenací Faust. 
Romantická tragédie se zpěvy na námět J. W. 
Goetha byla odehrána 15. dubna před asi 40 
diváky…
Je opravdu škoda, že vystoupení amatérů se 
v  Jedovnicích těší daleko menšímu zájmu než 
ta profesionální – přitom myslím, že kvalitou 

za  nimi často o  mnoho nezaostávají. (Výjim-
kou zůstává domácí divadelní spolek Vlastimil, 
který svým jadrným humorem pokaždé zaru-
čeně přitáhne plný sál diváků.) Větší návštěva 
je jinak zajištěna, snad pouze pokud účinkují 
jedovnické děti, protože pak se akce účastní ro-
diče i  širší příbuzenstvo. Proto velmi pěknou 
návštěvnost mají akce ZŠ i ZUŠ (v květnu pře-
devším oslava Svátku matek). 
Asi především rodinní příslušníci a skalní příz-
nivci tvoří publikum ženského pěveckého sbo-
ru Píseň. Ten nabídl v březnu a dubnu dokonce 
dva koncerty – 18. března Jarní koncert v KD, 
kde zazněly lidové a populární písně, 29. dub-
na pak koncert duchovních písní v kostele sv. 
Petra a Pavla, na němž vystoupil i hostující sbor 
K-Vocal z  Klobouk u  Brna. Posluchačů přišlo 
jen pár desítek.
Podobně slabá účast diváků trápí rovněž jedov-
nické kino, které kvůli tomu na několik měsíců 
přerušilo promítání. Od  června zahajuje opět 
provoz – tak tedy doufejme, že se my občané 
budeme snažit své kino podpořit hojnou ná-
vštěvností. Kultura na venkově bude vždy spíše 
prodělečná než zisková, ale nebuďme nevděční 
a využívejme nabídek, které pro nás připravili 
zdejší kulturní činovníci!

Soňa Plchová

Jedovnická parohatá delegace v Doksech

Celý autobus zaplnila výprava, která se zúčast-
nila letošního již pátého Setkání parohatých 
měst a obcí. To se konalo 18.-19. května, ten-
tokrát v  Doksech u  Máchova jezera (můžeme 
si připomenout, že poprvé tato akce proběhla 
v  roce 2004 v  zakládajících Semilech, druhý 
ročník 2006 v Horním Jelení, v roce 2008 jsme 
sjezd paroháčů hostili u nás v Jedovnicích a po-
čtvrté se zástupci měst a  obcí s  jelenem nebo 
parožím ve  znaku sešli v  roce 2010 v  beskyd-
ském Pražmu).
Do  Doks přijeli reprezentanti 14 parohatých 
měst: Doksy, Horní Jelení, Hutisko - Solanec, 
Jaroměřice nad Rokytnou, Jedovnice, Kobeřice 
u  Brna, Mnichov, Pražmo, Semily, Šumperk, 
Teplá, Velký Újezd, Zbůch a Železná Ruda.

Velkou část jedovnické výpravy tvořili členové 
divadelního spolku Vlastimil, kteří v sobotním 
programu na pláži Máchova jezera sehráli krát-
kou komedii „100 euro“. Nechyběl ani kamera-
man Jedovnického videožurnálu Ing. Matuška, 
takže se můžeme těšit na filmovou reportáž.
Parohaté setkání však bylo zahájeno už v pátek 
v  rekreačním středisku Poslův mlýn u  Doks, 
kde si v programu Tábornická nostalgie mohli 
všichni přítomní zavzpomínat na  dětská léta. 
V rámci hry nechybělo rozdělení do oddílů pod 
dozorem „přísných vedoucích“, veselé soutěže, 
opékání špekáčků a  zpěv tábornických písní 
u ohně i noční stezka odvahy.
Abych ale nezapomněla – ještě před přesunem 
na Poslův mlýn si pro nás Doksané připravili 
atraktivní uvítací procházku po  městě s  Bo-
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ženou Němcovou a  Karlem Hynkem Máchou 
(a  jeho méně slavným přítelem Emanuelem 
Hindlem, s  nímž básník putoval po  českých 
hradech včetně nedalekého Bezdězu). Navští-
vili jsme také zdejší muzeum Čtyřlístku, zná-
mé komiksové čtveřice z Třeskoprsk na břehu 
rybníka Blaťáku. Malí i  velcí si tu mohli také 
zasoutěžit ve vědomostech o Bobíkovi, Fifince, 
Pinďovi a  Myšpulínovi. Mnozí dosud netuši-
li, že Třeskoprsky jsou vlastně Doksy a Blaťák 
Máchovo jezero… 
V sobotu ráno se pak účastníci sešli na náměs-
tí v  Doksech, kde byly zahájeny první zdejší 
farmářské trhy a  poté všechny přítomné pa-
roháče pozdravila mladá paní starostka Doks 
Eva Burešová spolu s prezidentem Parohatých 
měst, semilským Vladimírem Kubíkem. Své 
zdravice pak postupně přednesli zástupci všech 
účastnických parohatých měst a  městeček, 
kteří přitom museli předvést elegantní výstup 
po schůdkách na stylové pódium v podobě val-
níku se slámou a malovaným výjevem – jelen 
na  břehu jezera s  hradem Bezdězem v  pozadí 
výstižně symbolizoval místo konání. (Mimo-
chodem, hrad Bezděz jsme také stihli cestou 
do Doks navštívit!) Štafličky byly prý testovány 
na nosnost až do hmotnosti losa a musím říci, 
že všichni řečníci včetně našeho místostarosty 
zvládli své vystoupení bez úrazu.
V bohatém programu na náměstí se pak před-
stavily velice šikovné tanečnice z  Doks v  ně-
kolika číslech ve  stylu latino show, přítomné 
dámy mohly obdivovat vypracovaná těla mužů 
ze Semil, kteří předvedli „cvičení s kužely“, vy-

stoupily i děti z mateřských a základních škol 
z Doks a Starých Splavů… 
Před třináctou hodinou se poté začal řadit 
slavnostní parohatý průvod s prapory a trans-
parenty, který se úderem jedné vydal za dopro-
vodu dechové hudby na  hlavní pláž Máchova 
jezera, kde pak pokračoval zábavný program 
až do večera. V jeho rámci vystoupili také naši 
divadelníci, jak už bylo řečeno. Rovněž byla 
symbolickým odemčením Máchova jezera za-
hájena zdejší letní turistická sezóna.
Celým programem nás velice pohotově a vtip-
ně provázel mladý moderátor Vítek, který se 
v průběhu odpoledne představil i jako obratný 
„kejklíř“, zvládající mimo jiné odvážné žong-
lování s  noži či s  pánvičkou, vejcem a  hořící 
loučí… Zde by bylo možná zajímavé pozname-
nat, že Doksy vsadily při zajišťování programu 
především na najaté profesionály, což je velký 
rozdíl např. proti průběhu parohatého setkání 
u nás v Jedovnicích, kde se do přípravy zapo-
jila dlouhá řada místních dobrovolníků z nej-
různějších spolků a  organizací (hasiči, sokoli, 
skauti, pionýři, divadelníci, zpěváci, hudební-
ci…). 
Každopádně i setkání v Doksech se velice vy-
dařilo, k  dobré náladě přispělo i  nádherné 
počasí. A  cenným kulturním zážitkem bylo 
i samotné cestování s Vlastimilem. Příští sjezd 
parohatých měst a obcí se bude podle rozhod-
nutí Parohatého parlamentu konat v roce 2014 
v Jaroměřicích. 

Soňa Plchová
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Aktuality z Jedovnic

Hasiči mají auto jako nové

V sobotu 5. 5. 2012 při příležitosti svátku svaté-
ho Floriána jsme slavnostně uvedli do provozu 
zmodernizovanou cisternovou automobilovou 
stříkačku CAS 24 L 101 S2Z. Po přivítání všech 
přítomných hostů Ing. Jaroslavem Šíblem, sta-
rostou městyse Jedovnice, byli přítomní se-
známení s průběhem oprav velitelem jednotky 
panem Michalem Prausem. Všem, kteří budou 
opravené vozidlo používat, požehnal P. Václav 
Trmač. Za Jihomoravský kraj, který na opravu 
zajistil dotaci, promluvil radní Mgr. Ivo Polák. 
Zbytek opravy doplatil městys Jedovnice ze 
svého rozpočtu. Vozidlo bylo vyrobeno v roce 
1986 a  sloužilo dlouhá léta u  HZS CPS Blan-
sko převážně jako vozidlo prvního výjezdu. 
V roce 2007 bylo od HZS vyřazeno a bezplat-
ně převedeno do  majetku městyse Jedovnice 
k užívání JSDH. Toto vozidlo bylo po dlouhých 
letech služby značně opotřebované, jeho ná-
stavba a karoserie zkorodované a účelové zaří-
zení z části nefunkční. Po drobných opravách 

a  úpravách, především svépomocí členů jed-
notky, sloužilo dál v naší obci od března 2007 
až do konce loňského roku, kdy se díky dota-
ci získané z  prostředků JmK a  dofinancování 
z  prostředků městyse podařilo provést celko-
vou repasi nástavby a kabiny tohoto automobi-
lu v celkové hodnotě 1 250 000 Kč. Na vozidle 
byla provedena kompletní rekonstrukce a  vý-
měna celé nástavby, včetně generální opravy 
čerpadla, veškerých armatur a celého účelové-
ho zařízení, kompletní výměna a montáž vnitř-
ních úložných prostor k  uložení technických 
prostředků a  materiálu, výměna elektroinsta-
lace nástavby a montáž osvětlovacího stožáru, 
dále pak oprava brzd a samozřejmě kompletní 
nalakování karoserie.
První výstřik ze zrepasované cisterny patřil 
mladým hasičům. Všichni přítomní hasičům 
popřáli, aby toto vozidlo vyjíždělo k ostrým zá-
sahům co nejméně.
Od  čtyř hodin jsme uspořádali na  sokolském 
hřišti odpoledne plné ukázek a  her pro děti 
a dospělé. Pro děti a jejich rodiče byl připraven 
pestrý program, kde si mohli prohlédnout naši 
techniku i nově opravenou cisternu a vyzkou-
šet si různé vybavení. Probíhaly také ukázky 
různých zásahů. Např. hašení hořícího oleje 
pěnou, použití kombinovaných proudnic a  je-
jich možnosti využití. Dále bylo přihlížejícím 
ukázáno, co se stane, když do  hořícího oleje 
na pánvičce nalijí vodu a jak správně postupo-
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vat v  takovém případě. Na figurantovi jsme si 
ukázali, co vše musí mít hasič na sobě u ostrého 
zásahu, aby neohrozil svoje zdraví a mohl tak 
pomoci ostatním. Během celé této akce byla 
možnost si vyzkoušet různé štafety a  úkoly, 
které absolvují naši mladí hasiči na závodech. 

Ti, kterým se dařilo, byli sladce odměněni. Ve-
čer jsme zapálili velkou vatru a opekli špekáč-
ky. Musím říci, že některé děti byly z takového 
ohně u vytržení. Škoda jen, že nás vyhnal déšť.

Sbor dobrovolných hasičů Jedovnice

Historie

Ad: Obálka minulého čísla – „Ruský“ tank u lékárny a článek Nálety na Jedovnice v dubnu 1945

Na obálce minulého zpravodaje jsme přinesli kres-
bu „ruského“ tanku u jedovnické lékárny v květnu 
1945, společně se stručným vyjádřením plukovníka 
Mgr. Michala Buriana z Vojenského historického 
ústavu. Připouštěl, že by mohlo jít o kořistní tank 
Rudé armády. Telefonicky jsme od něj měli příslib, 
že zašle fotografii i kolegovi, který by podle výzbro-
je a výstroje vojáků mohl zkusit identifikovat, zda 
jde o  armádu sovětskou či rumunskou. Bohužel, 
i přes naše připomenutí jsme už další vyjádření ne-
získali. Nečekaně se ovšem ozval ředitel jedovnické 
ZUŠ Mgr. Josef Škvařil, který si vyžádal dotyčnou 
fotografii. Bohužel jde již jen o fotokopii dnes ne-
zvěstného originálu (pokud ho někdo máte, prosím 
o zapůjčení), takže kvalita (ostrost) je nevalná. Vy-
jádření Mgr. Škvařila: 
Děkuji moc za  zajímavou fotografii. Myšlenka 
identifikace vojska podle výstroje mě napadla 
ihned po  přečtení zpravodaje, nicméně kvalita 
fotografie mě poněkud nepříjemně překvapila. 
Ovšem o typu tanku není žádných pochybností. 
Na první pohled je zřejmé, že se jedná Pz. Kpfw. 
IV verze Ausf. H. Charakteristickými markanty 
jsou dlouhý kanón ráže 75 mm s dvoukomorovou 
úsťovou brzdou a  přídavné pancéřování na  bo-
cích věže. Vizuálně ovšem nelze rozlišit od  dal-
ších verzí G či J se stejným vybavením. Když se 
však k  uvedenému faktu připojí skutečnost, že 
Rumunsko bylo odběratelem pouze verzí F a H, 
pak je odpověď celkem jasná. Hypotézu o kořist-
ním tanku RA osobně takřka vylučuji, neboť ze 
studia literatury i informací přímých pamětníků 
je doloženo využívání kořistní techniky Wehr-
machtem, nicméně v opačném případě tomu bylo 
jen výjimečně, s výjimkou např. děl a automobilů. 
Identifikace uniforem a  výstroje bude vzhledem 

ke kvalitě snímku obtížná, nicméně je to zajímavý 
materiál k  řešení. Historie a  problematika dru-
hé světové války je mi blízká již od  dětství, kdy 
jsem často napjatě poslouchal vzpomínky rodičů 
na  toto těžké období (Maminka narozená 1933 
pochází z  Kroměříže, kterou osvobodili již zmi-
ňovaní Rumuni, otec je ostrovský rodák, narozen 
1930). Pokud budete řešit další hádanky na  po-
dobné téma, rád se zapojím, i když na svého váleč-
ného a zbraňového koníčka mám stále méně času. 

Josef Škvařil
Díky za pěkný a poučný článek o náletech na Je-
dovnice, uvedený v minulém zpravodaji. Od pra-
rodičů vím, že do našeho domu – Legionářská 165 
(za obecním úřadem) - také spadla menší bomba, 
proletěla střechou a stropem do průjezdu a po ex-
plozi vyrazila vrata do dvora a do ulice.
Se zájmem jsem si tedy přečetl i  něco dalšího 
o tomto období. Souhlasím i se závěrem, kterým 
byl článek zakončen. 

Pavel Šenkýř
Poté, co na  úvodní straně minulého zpravoda-
je zveřejněn „sovětský“ tank před lékárnou a co 
byly připomenuty nálety z  dubna 1945, vzpo-
mněl jsem si ještě na  jednu historku vztahující 
se ke konci války v Jedovnicích. Asi před 15 lety 
mě v  lékárně navštívil starší pán a  velmi slušně 
mě požádal, jestli by si mohl prohlédnout byt i lé-
kárnu, kterou jako nájemce provozoval od  roku 
1936 do  prázdnin 1945 jeho otec PhMr.  Karel 
Rubý. Při prohlídce balkonu na  severozápadní 
straně domu si vzpomněl, že na konci války byl 
v  pokoji s  tímto balkonem ubytován německý 
důstojník, který velmi těžce nesl to, že Německo 
prohraje i druhou válku. Zvláště jej dráždily níz-
ko nalétavající sovětské „kukuruzniky“ (letadla 
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předělaná ze zemědělských letounů na  bojové), 
které se při náletech na  Jedovnice točily mezi 
městečkem a Převážkou či nad Harbešskou plo-
šinou. Pan Rubý mně vyprávěl, že při těchto nále-
tech vybíhal Němec na balkon a z pistole vztekle 
střílel po poněkud neohrabaných letadlech. Jako 
malému chlapci mu to připadalo hrdinské i směš-

né zároveň. Rodiče se ovšem vždycky velmi báli, 
že se některý pilot také naštve a na lékárnu hodí 
bombu. Proto jej uprošovali i  upláceli lihem, ať 
nechá letadla na pokoji. Vzhledem k tomu, že pán 
přežil a  lékárna stojí dosud, dá se předpokládat, 
že úspěšně. 

PharmDr. Stanislav Fránek

Duchovní sloupek

Pravda
Při hledání cíle pro relaxační cestu do  nezná-
ma jsem na  mapě našel Potštátské skalní město 
a na Internetu jeho stručný popis. Zachtělo se mi 
vidět Zakleté město, Kosí údolí, Čertovo kopyto, 
Kamenná vrata a Trpasličí skály; nepočítal jsem 
se setkáním se skřítkem Apellou, který prý dří-
ve štědře obdarovával chudé zlatem, a  také jsem 
necítil potřebu zdolávat Kámen vdavekchtivých 
dívek, ale i  tak byly ty názvy dostatečně lákavé 
na to, abych se tam vydal.
Městečko Potštát je docela sympatické, i když se 
na  něm viditelně podepsala blízkost vojenské-
ho prostoru Libavá a poválečné násilné vyhnání 
původního německy mluvícího obyvatelstva. 
Historické fasády na náměstí nahradil „břízolit“ 
a třídílná okna, původní vzhled si zachovala jen 
jediná. S ní kontrastuje na protější straně náměs-
tí veliká budova bez střechy a bez oken porostlá 
břízkami a  jinou zelení. Zajímavá je hodinová 
věž uprostřed náměstí, jinde jsem neviděl, že by 
stavěli věž jen kvůli hodinám. Tady k tomu měli 
důvod – kostel s  vlastní věží je zastrčený za  ro-
hem. Příjemně mě překvapil zachovaný a vzorně 
opravený mariánský sloup. Pod ním sladce spí 
andělíček s  křížem v  ruce a  poněkud morbidní 
lebkou pod hlavou. V baroku to asi viděli jinak. 
V rohu náměstí můžete v tomto duchu odpočívat 
na lavičce pod kamennou Kalvárií, na jejíž opra-
vu zatím asi nebyly peníze, ale kterou také pře-
kvapivě nikdo (kromě počasí) ani v  nejmenším 
nepoškodil, takže Kristus na kříži i Panna Maria 
se svatým Janem pod křížem nebudou potřebovat 
doplnění prstů nebo celých končetin ani jiných 
částí těla a oděvu. Také krajina kolem městečka 
se za  poslední století téměř nezměnila, zůstaly 
proužky políček a ohrady kolem pastvin. 

Zklamáním však bylo ono skalní město, kvůli 
kterému jsem se tam vydal. Nečekal jsem Adr-
špach, představoval jsem si něco jako Toulovcovy 
maštale u  Proseče, ale ve  skutečnosti tam není 
více skal, než kolik jich vidíme mezi Lažánkami 
a Blanskem. Z těch slibovaných jsem odhalil jen 
tu Trpasličí nejen proto, že u ní byla cedule nauč-
né stezky. Ta jediná by vzbudila můj zájem i bez 
cedule, protože vypadala, jako by byla ve velkém 
spěchu cik cak poskládána ze čtvercových dlaž-
diček různých velikostí. Ostatní skály zřejmě vy-
žadují nejdříve návštěvu bývalé formanské hos-
pody U tlustého Jana, která nabízí své služby pod 
první skalkou v tomto údolí. Možná, že kdybych 
tam strávil pár hodin a  povzbudil svou obrazo-
tvornost výraznějším množstvím alkoholu, viděl 
bych ty skály stejně jako původci těch romantic-
kých názvů.
Ten kraj dotčený civilizací mnohem méně, než 
jsme zvyklí, je krásný sám od sebe i bez falešné-
ho přikrašlování nadnesenými slovy. Proč někdo 
nazval skalním městem údolí, kde sice sem tam 
nějaká skalka je, ale podobných najedeme v naší 
zemi tisíce? Možná byl zamilovaný do  tohoto 
místa, a  tak viděl to, co vidět chtěl, bez ohledu 
na  skutečnost. Možná město potřebovalo něja-
kou přírodní atrakci k získání dotace na opravu 
náměstí, a  proto opatřilo patřičným výkladem 
to, čeho by si jinak nikdo nevšiml. A  je možné 
i  to, že se jedná o  snahu přimět turisty, aby od-
bočili z  nedaleké dálnice z  Olomouce do  Ostra-
vy a navštívili tento zjevně chudý kraj. Vždyť se 
to takhle dělá v nejrůznějších oborech životních 
potřeb. U  nabízeného zboží, ve  sportu, v  umění 
výtvarném, hudebním i literárním, v politice, ale 
i v tom nejběžnějším životě, jde často více o to, jak 
danou věc vynachválit, než o její skutečnou hod-
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notu. Kdo hodně mluví a  umí všechno ‚okecat‘, 
bývá úspěšnější, než ten, kdo se snaží, aby za něho 
mluvily výsledky jeho práce. Mnozí totiž nemají 
čas dívat se a zkoumat, jaká je skutečnost; jedno-
dušší a  rychlejší je ‚zbaštit‘, co mi kdo ‚nakuká‘. 
A  že toho ‚kukání‘ je kolem nás víc, než dost, 
není třeba připomínat. O to důležitější je dívat se 
a přemýšlet. Ono se stejně nakonec ukáže, jak se 

věci mají. Já už podruhé do Potštátského skalního 
města nepojedu a doufám, že podobně to dopad-
ne se všemi Potěmkinovými vesnicemi, které jsou 
kolem nás tak hojně a usilovně budovány. Jedno-
dušší by ovšem bylo, kdyby se i bez této zbytečné 
okliky stala pravda jedním ze základních pilířů, 
na nichž všichni stavíme své životy.

Václav Trmač, farář

Napsali jste nám

Svědectví doby – aneb Jak to bylo
Nedávno jsem zaslechl zřejmě mimoděk řečenou 
poznámku na téma údajně přetrvávajícího dluhu 
naší rodiny vůči státu. Myslel jsem si, že vše už 
dávno došlo vysvětlení ze strany tehdy zaintere-
sovaných osob. Patrně tomu tak není, proto jsem 
se rozhodl vše vysvětlit – a  současně tím podat 
svědectví o tehdejších poměrech. 
Jde o finanční problém spojený s tehdy význam-
ným jedovnickým podnikem, založeným mým 
dědečkem Bohuslavem Julínkem na přelomu 19. 
a 20. století pod názvem B. F. Julínek, parní pila, 
velkoobchod dřívím a mlýn v Jedovnicích. Mlýn 
č. 93 byl ve  vlastnictví Julínků již od  18. století, 
dvě panské pily dědeček pronajal od  rájeckého 
knížete Salma. Bohužel dědeček brzy nato zemřel 
a starost o podnik a k tomu o 5 dětí zůstala na ba-
bičce. Pomohl jí správce panského dvora, který 
jí pomohl zajistit dodávky pro armádu. Babička 
ovšem vedení podniku i  rodiny těžce zvládala, 
proto se dohodla se svým zetěm (mým tatínkem) 
Felixem Kubou (*1885), že starost o pily převezme 
on. K tomu ale mohlo dojít až po ukončení první 
sv. války, po  jeho propuštění do  civilu. Z  vděč-
nosti za  pomoc při vedení podniku nechala ba-
bička mým rodičům postavit na  místě dřevěné 
stodoly v letech 1923-25 náš stávající dům č. 270. 
Postupem doby dospěl nejmladší dědečkův syn 
Jiří, který se stal spoluvlastníkem podniku spolu 
s mými rodiči. Ve 30. letech byl podnik rozdělen – 
mlýn č. 93 byl z podniku vydělen a připadl mému 
strýci Františku Julínkovi, ostatní části byly spo-
luvlastnictvím mých rodičů a strýce Jiřího Julín-
ka. Horní pila pod hrází Olšovce dostala nové č.p. 
343. Na dolní pile č. 204 bydlel Jiří Julínek a byly 
zde i  kanceláře podniku. Pily využívaly vodní 

energie z  vodních kol, v  době nedostatku vody 
byly poháněny parním strojem. Asi v  roce 1934 
prodali Salmové Jedovnicím Olšovec a tehdy byly 
od  Salmů do  našeho podniku přikoupeny obě 
pronajaté pily a potok včetně přilehlých pozemků 
od Olšovce až k Propadání. Jako třetí provozovna 
sloužil tzv. Matuškův mlýn (č. 95 před Propadá-
ním), v něm byla stolárna. Podnik vzkvétal – pro-
vozovny byly vybaveny novým technologickým 
zařízením včetně tří vodních turbin z ČKD Blan-
sko, na přelomu 30. a 40. let byl zásadně moder-
nizován, byly vystavěny velké haly na obou pilách 
(stavitel Trojáček z  Rudice). Těmito investicemi 
byly ale oslabeny finanční možnosti podniku. 
V době okupace byl navíc pro dolní pilu pořízen 
nový parní stroj – tento pohon byl velmi výhodný, 
protože se topilo odřezky a pilinami z pily. 
Rozvoj podniku skončil v roce 1944 - tehdy byla 
při kontrole Okresního úřadu Boskovice nalezena 
neukrytá „černá“ účetní kniha, kam se zazname-
návaly prodeje obyvatelstvu – v té době totiž mu-
sely všechny dodávky směřovat jen do válečného 
průmyslu. Trestem byla pokuta v hodnotě víc jak 
milion korun, která úplně vyčerpala finanční ho-
tovost podniku. Po skončení okupace následovaly 
další tvrdé rány pro podnik - v  r. 1946 vypsána 
na rok 1947 jednorázová daň z majetku, která se 
sice dala zapravit protektorátním měnou, ale pod-
nik si na ni (na tyto protektorátní peníze) musel 
vypůjčit od tehdejší Spořitelny zemského hlavní-
ho města Brna. Celková výše pohledávky z r. 1947 
činila 1.037.731,60 Kč se 2% úrokem a 6% úrokem 
z prodlení. Jako zástava byly určeny provozovny, 
pozemky a také rodinné domy č. 204 strýce Jiřího 
Julínka a dům č. 270 mých rodičů.
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Po Únoru 1948 následovalo neočekávané znárod-
nění (původně měly být znárodněny jen podniky 
s 50 a více zaměstnanci). Soudruzi ovšem byli vy-
bíraví, a tak převzali všechna aktiva včetně zásob 
a bankovní hotovosti, ale pasiva (tedy dluh) zůstal 
bývalým vlastníkům. Za této situace nebylo mož-
no splácet úvěr, z tzv. vázaných vkladů (což byly 
protektorátní peníze) se hradily jen úroky. 
Otec byl od Února 48 národním správcem pod-
niku. Přišlo ale neoprávněné obvinění, že si po-
nechal nájem (20 Kč) z bytu v budově u stolárny, 
která ale v  té době, jak se následně ukázalo, ne-
byla ještě znárodněna. Přesto následovalo jeho 
propuštění bez nároku na penzi i důchod. To bylo 
na něj v jeho 66 letech moc a po těžké depresi a ne-
moci v r. 1952 zemřel. Až do r. 1953 stačila rodina 
splácet úroky, po peněžní reformě už ale nebylo 
z čeho. Spořitelna, v té době už státní podnik, pře-
počítala dluh v poměru 1:5 a tuto částku pak mat-
ka potvrzovala. Zjevně nedobytný dluh vůči státu 
si Místní národní výbor Jedovnice vyložil tak, že 
může se zástavou zatíženým domem nakládat po-
dle svého. Tak vznikl záměr přestavět náš dům č. 
270 na zdravotní středisko. Po zdemolování býva-
lé kuchyně ale MNV od tohoto záměru ustoupil 
a vystavěl středisko nové. Ponechali nás v  jedné 
místnosti v  domě bydlet, nejlepší místnosti ale 
obývala rodina učitele Vrány z místní průmyslové 
školy. To trvalo až do r. 1967, kdy Okresní národ-
ní výbor v  Blansku navrhl matce zrušení dluhu 
za podmínky, že veškerý soukromý majetek, tedy 
to, co v té době přesahovalo hodnotu tzv. osobní-
ho vlastnictví, daruje státu. Tak se to také stalo 
a ONV v roce 1968 potvrdil rozsah darovací listi-
ny a dar, týkající se pozemků, převzal.
Až v roce 1991 jsem při pátrání v archívech nara-
zil na zajímavé dokumenty z počátku 60. let, které 
na závěr celého případu vrhají úplně jiné světlo: 
V  r. 1960 chtěl ONV Blansko převzít náš dům 

i s pozemkem do svého (státního) vlastnictví, vě-
děl ale o zatížení zástavou za půjčku u spořitelny, 
obrátil se proto v prosinci 1960 na Středomorav-
ské dřevařské závody Brno, které po znárodnění 
dostaly nejcennější část - dolní pilu - s dotazem, 
jaký podíl dluhu na  jejich majetek připadá a  jak 
společný dluh likvidovat. Dřevařské závody obra-
tem odpověděly, že pilu převzaly „čistou“, protože 
dluhy se na  nové národní podniky nepřeváděly, 
ty přecházely na Fond národní obnovy, a že se do-
mnívají, že pohledávka již zanikla. Závody ještě 
v lednu 1961 upozornily i Státní spořitelnu Brno 
(nástupce původního věřitele), že podle jejich ná-
zoru pohledávka spořitelny zanikla ze zákona k 1. 
lednu 1961 promlčením. Asi došlo ke sporu, pro-
tože Okresní soud v Blansku dne 10. března 1961 
rozhodl, že se veškeré pohledávky za půjčku z r. 
1947, váznoucí na majetku závodů, vymazávají. 
Tato nová situace bezpochyby přiměla ONV 
Blansko k  tomu, že přestal uvažovat o  převzetí 
domu s pozemkem i o zřízení zdravotního stře-
diska v domě – oficiálním zdůvodněním ale bylo, 
že by přestavba byla příliš nákladná. Mé mamince 
ale výše uvedená rozhodnutí nikdy nikdo nesdě-
lil, žila v přesvědčení, že více než milionový dluh 
stále trvá, a  tak z  obavy z  možné ztráty posled-
ního rodinného majetku podepsala onu darovací 
listinu. A proto nám po roce 1989 byly tyto pod 
nátlakem darované pozemky v  rámci restitu-
cí právem vráceny - s  výjimkou těch, které byly 
v užívání občanů, kteří si zajistili právo trvalého 
užívání.
Tímto textem jsem chtěl připomenout kdysi 
významný jedovnický podnik založený mým 
dědečkem, atmosféru doby po r. 1948 a také vy-
světlit, že už žádný dluh naší rodiny vůči státu 
opravdu neexistuje.

Ing. Felix Kuba

Pozvánky

Pozvánka na hody v Jedovnicích
Jak jsme vás již před časem informovali, při-
pravujeme v Jedovnicích hody, a to, ve srovnání 
s lety minulými, v trošku odlišném provedení. 
Kroje jsou zamluveny, zkoušíme pravidelně 

a usilovně a všichni jsme zvědaví, jak se všech-
no podaří. 
Na  programu se budou spolupodílet i  obě je-
dovnické kapely, Olšověnka a Bivojanka. Věří-
me, že díky snažení, nadšení a také za pomoci 
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a spoluúčasti vás všech, bude tato akce natolik 
úspěšná a příjemná, že na ni budeme rádi vzpo-
mínat a stane se pravidelnou součástí jedovnic-
kého kulturního života. 

Přípravný výbor - sdružení Staré časy

Pátek 29. 6.
18:00  Stavění máje u kulturního domu

Sobota 30. 6.
9.00  Zahájení hodů, chození po vsi , zvaní 

místních občanů.  
Ochutnávka hodového vína

13.00  Slavnostní průvod obcí s muzikou, vy-
vádění stárek.

16.30  Příchod krojované-
ho průvodu pod máji, 
čtení hodového práva, 
Moravská beseda.

20.00  Večerní hodová zába-
va u kulturního domu, 
k poslechu a tanci hraje 
Olšověnka a Bivojanka.

21.00  Moravská beseda, volná zábava, bohatá 
tombola.

Neděle 1. 7.
10.30  Hodová mše ke  cti patronů kostela 

i  městyse, sv. Petra a  Pavla - za  účasti 
krojovaných stárek a stárků

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

Červen: začátky představení vždy v 19.00 hodin
5. 6. úterý – PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ 
SVÉ DNY / Komedie režisérky Alice Nellis, 
v hlavních rolích Ivana Chýlková, Zuzana By-
džovská, Zuzana Krónerová, Ondřej Sokol, 
Vojta Kotek a  další. /110 /́ BONTONFILM / 
Vstupné 74,- + 1,- Kč / MP
12. 6. úterý - TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 
/ Strhující upíří romance, kde opět dojde k celé-
mu řetězu nečekaných událostí, jež mohou mít 
nedozírné následky. Film USA s titulky. /116 /́ 
BONTONFILM / Vstupné 74,- + 1,- Kč / MN 12
19. 6. úterý - MISSION IMPOSSIBLE - 
GHOST PROTOCOL / Bez plánu. Bez pod-
pory. Bez šance. Tahle mise bude skutečně 
nesplnitelná… Akční film USA s titulky /132 /́ 
BONTONFILM / Vstupné 74,-+1,- Kč / MN 15

26. 6. úterý - TINTINOVA DOBRODRUŽ-
STVÍ / Příběh filmu, inspirovaného po celém 
světě oblíbenými příhodami knižního a  co-
micsového hrdiny Tintina, sleduje osudy vý-
jimečně zvídavého mladého reportéra Tintina 
a  jeho věrného psího společníka Filuty. Ani-
movaný film USA. /107 /́ FALCON / Vstupné 
69,- + 1,- Kč / MP

Na měsíc červenec 2012 připravujeme:
úterý 3. 7. Alvin a Chipmunkové 3 
úterý 24. 7. Líbáš jako ďábel
úterý 10. 7. Čtyři slunce   
úterý 31. 7. Kocour v botách 
úterý 17. 7. Probudím se včera   
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Reklamy – inzerce

MGR. ELLEN MÁLKOVÁ
jazykové studio

nabízí od školního roku 2012/2013

KURZY ANGLICKÉHO 
JAZYKA VŠECH ÚROVNÍ
•	 úspěšné	pokračování	kurzů	ze	školního	roku	

2011/2012
•	 otevření	nových	kurzů	všech	úrovní
•	 individuální	výuka
•	 firemní	výuka
•	 příprava	studentů	k	maturitě
•	 výuka	pod	vedením	kvalifikovaných	lektorů	a	rodilých	
mluvčích

•	 cena	od	85,- Kč	za	1	vyučovací	hodinu
•	 1	x	2	vyučovací	hodiny	týdně,	2	x	2	vyučovací	hodiny	
týdně

•	 při	jednorázové	platbě	na	školní	rok	2012/2013	 
do 30. června 2012 sleva 10%

•	 pro	prvních	10	nových	zájemců	 
učebnice	v	hodnotě	800,-	Kč	zdarma

•	 místo	výuky	–	školící	středisko	firmy	Koplast	 
v	Jedovnicích

•	 stačí	poslat	SMS	na	číslo	608	555	177	 
a	my	se	vám	ozveme

JOIN US AND SPEAK ENGLISH FLUENTLYJ
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