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Na obálce: „Matuškův“ mlýn č.p. 95

Kresba Mgr. Jitky Vávrové tentokrát představu-
je pokus o rekonstrukci mlýna na Jedovnickém 
potoce mezi bývalou dolní pilou a  Rudickým 
propadáním. Podle dochovaných fotografií je 
maximálně věrně zachycen stav, jak mlýn vy-
padal před požárem r. 1900.
Zajímavé bude uvést, co o něm píše vlastivědná 
literatura – nejprve bývalý jedovnický kroni-
kář Alois Roudný v nepublikovaném strojopise 
z roku 1978: „Druhý mlýn v Jedovnicích je znám, 
že stál pod dolní pilou směrem k  Propadání. 
Jeho stáří musí být dávné. Je to stavba značně 
menší než horní mlýn, která sloužila ještě k obý-
vání a  je stářím značně sešlá. Chod mlýna byl 
zajišťován vodním kolem. 20. srpna roku 1901 
mlýn vyhořel. Podle vyprávění občanů hospo-
dařilo v  mlýně družstvo jedovnických sedláků. 
Hospodaření nevykazovalo dobré výsledky, pro-
to mlýn z držení pustilo a  jeho řízení se chopil 
stárek, který ve mlýně pracoval. Pro lepší chod 
mlýna byl zaopatřen nový plynový motor, kte-
rý byl v roce 1905 vystavován na výstavě. Roku 
1906 tento mlýn převzal majitel mlýna horního, 
Bohuslav Julinek. Teprve potom dosáhl provoz 
mlýna žádoucího výsledku a  plnil svoji úlohu 
před první světovou válkou až do  roku 1920. 

Potom byla v mlýně zřízena stolárna. I v tomto 
mlýně byla postavena malá vodní turbína. Mlýn 
stojí na velmi odlehlém místě, bez řádné přístup-
né cesty a to i v minulosti byl jeden z hlavních 
důvodů, proč nedosáhl většího rozmachu a vyu-
žití. Celý mlýn podle současného stavu propadne 
v budoucnu zkáze a zapomenutí.“
Neznámý autor (snad Jiří Pokladník) v brožuře 
Rudice v Moravském krasu. 750 let 1247-1997: 
„Po smrti Heralta z Lysic se dostala druhá po-
lovina Rudice pod správu Jana Dúpnika z Nit-
kovic, který byl majitelem mlýnu a  lesa u  Vi-
lémovic a mlýnu v Rudickém propadání, který 
náležel k osadě Tipečku.“
Dále Ivan Balák a kolektiv, publikace Rudická 
plošina v Moravském krasu z r. 1997: „Pod pi-
lou, několik set metrů od propadání, se nachází 
Matuškův mlýn, dříve fungující také jako re-
staurace pro dělníky z blízké hutě.“
A ještě Jan Knies, Vlastivěda moravská, Blan-
ský okres (1902), při popisu zaniklé vsi Tipeček 
uvádí: „Býval zde i mlýn, dle všeho nyní shoře-
lý a  rozbořený mlýn nad propadáním, a  pila.“ 
Další pokračování textu o  mlýnu, který byl 
zachráněn před zkázou, najdete na str. 29.

Josef Plch
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Informace z rady a zastupitelstva

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 34 ze dne 16. 5. 2012

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

mezi městysem Jedovnice a Z. Ondrůjovou, 
Bílovice nad Svitavou, dle předloženého ná-
vrhu

•	 bezplatný pronájem kulturního domu a jeho 
okolí, bezplatný pronájem skládacích stolů 
a lavic, žadatel Staré časy, o. s. Jedovnice

•	 výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřej-
ných produkcí do 01.30 hodin, žadatel J. Per-
nica, Jedovnice

•	 snížení poplatku za kabelovou TV, žadatelka 
L. Štěpánková, Brno, dle předloženého návr-
hu

Rada městyse souhlasí
•	 se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky 

na pozemcích p. č. 1043/1, 1620 a 1776, které 
jsou ve vlastnictví městyse, žadatel M. Matěj-
ka, Adamov, dle předloženého návrhu

•	 se stavbou vodovodní přípojky na pozemku 
p.  č. 1043/1, který je ve vlastnictví městyse, 

žadatel R. Ognar, Jedovnice, dle předložené-
ho návrhu

•	 se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky 
na pozemcích p. č. 1747/1 a 1952, které jsou 
ve  vlastnictví městyse, žadatelka Z.  Gardá-
šová, Brno, dle předloženého návrhu

•	 se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky 
na pozemcích p. č. 1747/1, 1769 a 1715, které 
jsou ve vlastnictví městyse, žadatel I. Tábora, 
Blansko, dle předloženého návrhu

•	 s pořádáním akce Pán Prstenů – Bitva o Stře-
dozem 2012 ve dnech 22. 6.–24. 6. 2012, ža-
datel Moravian LARP Brno, dle předložené-
ho návrhu

•	 s  videoprezentací městyse prostřednictvím 
firmy Aspida, s. r. o. Brno za  předložených 
podmínek

Rada městyse bere na vědomí
•	 konání Srazu majitelů vozidel Chevrolet 

ve dnech 19. 5.–20. 5. 2012 v kempu Olšovec
•	 zápis z  komise pro občanské záležitosti ze 

dne 2. 5. 2012

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 35 ze dne 7. 6. 2012

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku 

na část pozemku p. č. 2551/2 mezi městysem 
Jedovnice a Pionýrskou skupinou, o. s. Dlou-
há Loučka, dle předloženého návrhu

•	 Smlouvy o  poskytnutí finančního příspěv-
ku mezi městysem Jedovnice a  majite-
li chat č.  e.  25 - M. Hackem, Brno, 26 - M. 
Šnajdrová, Brno a  M. Šúrek, Adamov, 27 - 
H. a J. Rybkovi, Kanice, 59 - V. Šrámek, Brno, 
60 - H. a L. Pernicovi, Jedovnice, 61 - Pun-
covní úřad, Brno, 62 - V. a M. Kární, Brno, 
dle předloženého návrhu

•	 Kalkulaci ke Smlouvě o výpůjčce nebytových 
prostor ze dne 30. 4. 2004 včetně dodatků  
č. 1–3 mezi městysem Jedovnice a SPŠ Jedov-
nice na pronájem haly SPŠ, k 31. 12. 2012

•	 výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřej-
ných produkcí na  sobotu 16. 6. 2012 do  02 
hodin v kempu Olšovec, s. r. o., žadatel Klub 
orientačního běhu Start Blansko

•	 na základě zákona č. 565/1990 Sb., v platném 
znění a dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, v  platném znění, navýšení neuhraze-
ných místních poplatků o  50% od  měsíce 
července pro rok 2012

•	 výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 
O pořádání veřejných produkcí – prodlouže-
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ní taneční zábavy dne 27. 07. 2012 do 02 ho-
din, žadatel Iva Kocmanová, Jedovnice

•	 odměnu ředitelce MŠ Jedovnice J. Kučerové 
dle předloženého návrhu

•	 odměnu řediteli ZŠ Jedovnice Mgr. M. Souč-
kovi dle předloženého návrhu

•	 Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici č. 5/2010 Or-
ganizační řád Úřadu městyse Jedovnice ze 
dne 1. 2. 2011 dle předloženého návrhu

•	 předsedu komise pro mezinárodní spoluprá-
ci pana P. Grygu

Rada městyse souhlasí
•	 s  převodem odběrného místa 40031-13 Ba-

rachov z městyse Jedovnice na M. Černého, 
Blansko, jako předsedu o. s. Voda 2012

•	 se stavbou rozšíření vodovodního a  kanali-
začního řadu na p. č. 1747, který je v majet-
ku městyse, žadatel M. Černý, Blansko, dle 
předloženého návrhu

•	 se stavebními úpravami a nadstavbou domu 
č. p. 305, ulice Olšovecká, žadatelka D. Chod-
níčková, Brno, dle předloženého návrhu

•	 s přístavbou chaty č. e. 63, žadatel B. Lamač, 
Drásov, dle předloženého návrhu

•	 s vybudováním vodovodní a kanalizační pří-
pojky na pozemku p. č. 1733, který je v ma-
jetku městyse, žadatel Ing. K. Keprt, Jedov-
nice, dle předloženého návrhu

•	 s vybudováním vodovodní a kanalizační pří-
pojky na pozemcích p. č. 1747/1, 1715 a 1766, 
které jsou v majetku městyse, žadatelé I. a R. 
Kloudovi, Troubsko, dle předloženého návr-
hu

•	 s  přístavbou zádveří, žadatel A. Suchá, Je-
dovnice, dle předloženého návrhu

•	 se stavebními úpravami domu č. p. 19, žada-
telé J. Marková, Z. Šlof, Jedovnice, dle před-
loženého návrhu

•	 s odběrem pitné vody a s odvozem a likvidací 
odpadu LDT Petrov Brno dle předloženého 
návrhu

•	 s  průjezdem závodníků Českého pohá-
ru v  MTBO po  místních komunikacích 
ve dnech 16. 6.–17. 6. 2012, žadatel Klub ori-
entačního běhu Start Blansko

•	 s  podporou projektu Pořízení teleskopické-
ho manipulátoru v rámci programu rozvoje 
venkova (MAS Moravský kras o. s.), žadatel 
AGRO Lipovec, s. r. o., Jedovnice

Rada městyse bere na vědomí
•	 Nařízení JMK ze dne 22. 3. 2012 o  zřízení 

Přírodní rezervace Rakovecké stráně a údolí 
bledulí a jejího ochranného pásma

•	 vyjádření MěÚ/OŽP Blansko ke konání LDT 
Petrov Brno ve dnech 1. 7. – 20. 8. 2012

•	 konání výcvikového víkendu psů Bull a Ter-
rier v kempu Olšovec ve dnech 16. 6.–17. 6. 
2012, žadatel The Working Dogs Breeders 
Association, Hluchov

•	 zápis z komise pro kulturu, vzdělávání, sport 
a volný čas ze dne 24. 5. 2012 

Rada městyse nesouhlasí
•	 s pronájmem bytu na č. p. 83 vzhledem k jeho 

technickému stavu a  s  ohledem na  budoucí 
využití celého objektu

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 36 ze dne 21. 6. 2012

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitos-

tí a jejich zařízení a vybavení v úplném znění 
ze dne 25. 3. 2011 na rok 2012 dle předlože-
ného návrhu

•	 Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 
mezi městysem Jedovnice a majiteli chat č. e. 
30 – J. Novákovou, Šlapanice, 63 - B. Lamač, 

Drásov, 177 – K. a J. Štoudkovi, Blansko, dle 
předloženého návrhu

•	 výjimku z  Obecně závazné vyhlášky 
č.  5/2005 O  pořádání veřejných produkcí – 
prodloužení akce do 02 hodin, na soutěže se 
sníženou hladinou produkovaného hluku, 
do  06 hodin s  výrazně sníženou hladinou 
produkovaného hluku - na  pořádání Stre-
et Dance Kemp 2012, žadatel TS BEAT UP 
Brno
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•	 výjimku z  Obecně závazné vyhlášky 
č.  5/2005 O  pořádání veřejných produkcí – 
prodloužení akce do  02 hodin, na  hodovou 
zábavu, žadatel Staré časy, o. s. Jedovnice

Rada městyse souhlasí
•	 s  vybudováním sdružené vodovodní a  ka-

nalizační přípojky na  pozemku p.  č. 1620 
a  1747/1, které jsou v  majetku městyse, pro 
objekty č. e. 47, 48, 49, 18 a 19, žadatel J. Re-
ichstater, Brno, dle předloženého návrhu

•	 s  vybudováním vodovodních a  kanalizač-
ních přípojek na pozemcích p. č. 1733, 1746/1 
a  1747, které jsou v  majetku městyse, pro 
objekty č. e. 30, 63 a 177, žadatel M. Černý, 
Blansko, dle předloženého návrhu

•	 se stavbou rodinného domu na  pozemku 
p. č. 2322/71, který je v majetku stavebníka, 

žadatel M. Kubáč, Projekční činnost, Olo-
mouc, dle předloženého návrhu

•	 s udělením výjimky z OZV č. 2/2008 Provoz-
ní řád rekreační oblasti Jedovnice, bod VII/2, 
žadatel V. Pernica, Jedovnice, do 15. 7. 2012

•	 s  udělením licence na  provozování veřejné 
linkové osobní dopravy vnitrostátní pro do-
pravce Tourbus, a.s. Brno, pro linku Blansko-
-Jedovnice-Senetářov-Ruprechtov-Vyškov

Rada městyse bere na vědomí
•	 výpověď z  užívání pozemku p.  č. 2662/21  

v  k. ú. Jedovnice k  1. 10. 2013, vlastník  
L. Dvořák, Jedovnice

Rada městyse vyslovuje
•	 poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způ-

sobem zapojili do příprav na soutěž Vesnice 
roku 2012

Usnesení č. 15 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 30. 5. 2012 

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

lovou, tajemnici ÚM
2. schvaluje ověřovatele zápisu Mgr.  Annu 

Bayerovou a Ing. Oldřicha Horáka
3. schvaluje program zasedání dle předlože-

ného a doplněného návrhu
4. bere na vědomí obsazení uvolněného man-

dátu člena zastupitelstva městyse za voleb-
ní subjekt ODS panem Pavlem Grygou, Je-
dovnice, od 1. 5. 2012

5. bere na vědomí obsazení uvolněného man-
dátu člena zastupitelstva městyse za  vo-
lební subjekt ODS panem Ing.  Jaroslavem 
Hlouškem, Jedovnice, od 24. 5. 2012

6. schvaluje veřejnou volbu člena rady městy-
se 

7. zvolilo Jaroslava Hlouška, Jedovnice, čle-
nem Rady městyse Jedovnice

8. schvaluje přijetí účelové neinvestiční fi-
nanční podpory na  opravu komunikace 
Habeš z rozpočtu JMK ve výši 200.000 Kč

9. schvaluje přijetí dotace z Česko-německého 
fondu budoucnosti Praha ve výši 40.000 Kč

10. schvaluje příspěvek ve výši 5.000 Kč na slet 
TJ Sokol Jedovnice

11. schvaluje záměr městyse odprodat část 
pozemku p. č. 2112/1 o výměře 452 m2 dle 
předloženého návrhu

Usnesení č. 16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, konaného dne 26. 6. 2012 

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

lovou, tajemnici ÚM
2. schvaluje ověřovatele zápisu Hanu Šíblovou 

a Jaroslava Zelinku

3. schvaluje program zasedání dle předlože-
ného návrhu

4. bere na  vědomí zprávu starosty městyse 
o kontrole plnění úkolů

5. zastupitelstvo městyse schvaluje s  výhra-
dou dle zjištění uvedených ve Zprávě o vý-
sledku přezkoumání hospodaření městyse 



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2012

6

Jedovnice provedené KÚ JMK ve  dnech  
17. 4. 2012–19. 4. 2012, Závěrečný účet 
městyse Jedovnice za  rok 2011, výsledek 
hospodaření městyse za  rok 2011 včetně 
finančního vypořádání roku 2011 vůči 
státnímu rozpočtu, výsledky inventariza-
ce městyse za rok 2011 a Zprávu o výsled-
ku přezkoumání hospodaření městyse 
Jedovnice provedené KÚ JMK ve  dnech  
17. 04. 2012–19. 04. 2012

6. ukládá radě městyse předložit v  termí-
nu do 14. 7. 2012 na  JMK písemnou zprá-
vu o  projednání, přijetí opatření a  plně-
ní přijatých opatření ve  smyslu §13 zák.  
č. 420/2004 Sb., v platném znění

7. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012  
a č. 3/2012 dle předloženého návrhu

8. souhlasí s prominutím pohledávky ve výši 
1.727 Kč, žadatel J. Sehnal, Jedovnice

9. schvaluje přijetí účelové neinvestiční fi-
nanční podpory na dovybavení požárního 
auta CAS věcnými prostředky z  rozpočtu 
JMK ve výši 150.000 Kč

10. schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene na  parcele 680/1 v  k. ú. Jedovnice, 
která je majetkem městyse, mezi městysem 
Jedovnice a JMP Net, s. r. o., Brno, dle před-
loženého návrhu, a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy

11. schvaluje Smlouvu o  zřízení věcných bře-
men na parcelách 990, 991/1, 988, 876, 985, 
969/6, 969/5, 973, 971/1, 970 v k. ú. Jedovni-
ce, které jsou majetkem městyse, mezi měs-
tysem Jedovnice a Telefónica Czech Repub-

lic, a. s., Praha 4, dle předloženého návrhu, 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

12. schvaluje Darovací smlouvu na  darování 
movitého majetku uvedeného v  přílohách 
č. 1–4 darovací smlouvy mezi městysem 
Jedovnice a Jihomoravským krajem, Brno, 
dle předloženého návrhu, a  pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy

13. neschvaluje kupní smlouvu mezi městysem 
Jedovnice a B. Vaňkem, Ostrava, dle před-
loženého návrhu. Pověřuje radu městyse 
jednat s  právním zástupcem o  dalším po-
stupu

14. schvaluje Smlouvu o  výpůjčce a  o  budou-
cím zřízení úplatného věcného břemene 
mezi městysem Jedovnice a Svazkem vodo-
vodů a  kanalizací měst a  obcí, Boskovice, 
dle předloženého návrhu, a  pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy 

15. schvaluje odprodej části pozemku nově 
vzniklé parcely, která bude oddělena z par-
cely 2112/1, mezi městysem Jedovnice a fir-
mou PS–estate, s. r. o., Brno, cena 850 Kč 
za  1 m2. Zastupitelstvo městyse pověřuje 
starostu městyse, po  vyhotovení geomet-
rického plánu, podpisem kupní smlouvy 

16. schvaluje Smlouvu o  nájmu nemovitos-
ti a  smlouvu o  uzavření budoucí kupní 
smlouvy mezi městysem Jedovnice a B. Ši-
rokým, Rájec-Jestřebí, a Olšovcem, s. r. o., 
Jedovnice, dle předloženého návrhu. Pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.

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

Další důležité informace pro občany

Nabídka pečovatelské služby pro seniory

Jako registrovaný poskytovatel sociálních slu-
žeb na základě zákona č. 108/2006 Sb. o soci-
álních službách, v  platném znění, poskytuje 
městys Jedovnice pečovatelskou službu pro 
naše občany. Pečovatelskou službu poskytuje-
me nejen v domě s pečovatelskou službou, ale 
i v terénu, to znamená u Vás doma.

Jedná se o  různou drobnou výpomoc; pro 
představu uvádíme dovážku oběda, nákupy, 
předpis a donášku léků, různé pochůzky, malý 
a velký úklid, praní, žehlení, doprovod k lékaři, 
doprovod na úřady či na vycházku, pomoc při 
podání jídla, pomoc s osobní hygienou, popří-
padě další úkony dle požadavků klienta.
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Pečovatelskou službu v Jedovnicích provozuje-
me již mnoho let ke spokojenosti všech klien-
tů. Je zajišťována pomocí 3 pečovatelek, které 
jsou připraveny na  základě Vašich požadavků 
pomáhat s chodem Vašich domácností. Rovněž 
je možno se obrátit se žádostí o  radu z oblas-
ti sociální, dávek apod. na  sociální pracovni-
ci, která sídlí v domě s pečovatelskou službou, 
schůzku si můžete dohodnout telefonicky 
na telefonu číslo 516 442 245 nebo 777 362 200, 
protože není přítomna každý den.
Jednotlivé úkony jsou hrazeny dle platné vy-
hlášky. Jedná se o  malé částky, které nezatíží 
Vaše rozpočty.

Nabízíme obědy, kde je možnost výběru ze 4 jí-
del. Jsou připravovány speciálně pro důchodce.
V  případě, že byste měli zájem seznámit se 
podrobněji s nabízenými službami, můžete se 
obrátit na úřad městyse, kancelář č.24, na paní 
Gabrielovou, telefon 516 528 211, 606 760 194, 
nebo přímo na pečovatelky v domě s pečovatel-
skou službou, číslo telefonu 516 442 245. 
Rádi vyhovíme Vašim požadavkům. Vaše spo-
kojenost a klidné stáří bude odměnou za naši 
práci.

Marie Gabrielová, tajemnice úřadu

Tříděný odpad

U nás se již řadu roků snažíme třídit odpad. 
Speciální kontejnery jsou umístěny na  více 
stanovištích po  Jedovnicích. Třídíme sklo, 
papír a plasty.
Tento vytříděný odpad je od  nás zpětně ode-
bírán. Získáváme za  něj do  rozpočtu městyse 
finanční prostředky. Firma, která ho odebírá, 
si odečítá náklady za dopravu. Proto je nutné, 
abychom plasty i  krabice „sešlapovali“, aby 

nezabíraly moc místa a nebyly vyváženy polo-
prázdné kontejnery. 
Proto se na  Vás obracíme s  prosbou, abyste 
tříděný odpad před vhozením do  kontejneru 
upravili, aby zabral co nejméně místa. Tím 
budeme šetřit finanční prostředky. Děkujeme 
za pochopení. 

Marie Gabrielová, tajemnice úřadu

Podomní prodej

V  poslední době se u  nás rozmohl podomní 
prodej různých produktů. Týká se to hlavně 
nabídek na změnu dodavatele plynu nebo elek-
třiny. Tímto způsobem se nabízejí i  některé 
zdravotní pojišťovny.
Mnozí z  vás mají s  prováděním změn tímto 
způsobem velmi špatné zkušenosti. Podepíše-
te jim nějaké papíry a ve  skutečnosti se jedná 
o  smlouvu. Pak se to mnohdy velmi obtížně 
napravuje.
Doporučujeme vám, abyste si do svých domo-
vů raději nikoho nepouštěli. Tito „agenti“ jsou 
mnohdy neodbytní, ale nedejte se. Jsou jiné 

formy, jak provést změnu dodavatele, je lepší se 
napřed s někým poradit, než něco podepíšete.
Mnohdy se prodejci vymlouvají na  to, že je 
posílá pan starosta a  podobně. Nikdy to není 
pravda. Pokud by městys měl zájem vám něco 
nabízet, byli byste s touto skutečností seznáme-
ni v  textžurnálu kabelové televize v  dostateč-
ném předstihu.
Proto buďte opatrní, abyste si nezpůsobili zby-
tečné problémy.

Marie Gabrielová, tajemnice úřadu
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Z policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 16. 5. 2012 do 17. 7. 2012

Obecní policie řešila v  uplynulém období ná-
sledující události :
•	 Poškozování obecního majetku ze strany ob-

čana Jedovnic – vyřešeno blokově
•	 66 přestupků v dopravě vyřešeno blokově
•	 7 případů nalezení svazků klíčů – 1 svazek 

klíčů předán majiteli
•	 Požár kontejneru 
•	 Regulace dopravy a zajištění místa dopravní 

nehody
•	 Zajištění dopravy při průvodu Sokolů
•	 Žádosti o doručení písemnosti ze strany PČR 

Blansko 2x
•	 Zajištění dopravní obslužnosti v průběhu zá-

vodů motorových člunů
•	 Zajištění dopravy při průjezdu automobilo-

vého srazu VW Brouk městysem
•	 Zajištění dopravní obslužnosti + průjezd 

městysem při závodu GT NASCAR
•	 Zajištění průjezdu městysem při motosrazu 

JAWA
•	 Zajištění dopravní obslužnosti při pořádání 

tanečního kempu
•	 Vloupání do  osobního motorového vozidla  

– předáno PČR
•	 Krádež osobních věcí v ATC Jedovnice – šet-

ří OP jako přestupek proti majetku
•	 Nález registrační značky – předání majiteli
•	 Zajištění a  následný převoz podnapilého 

muže do PAZS

•	 2x ujetí od benzinové stanice – vypátrání pa-
chatelů s následným uhrazením škody

•	 Krádež motorové nafty z osobního vozidla 
•	 Zjištění nepovolených zemních úprav – pře-

dáno k vyřízení na stavební úřad
•	 2x vloupání do  rekreační chaty – předáno 

PČR
•	 Žádost o zjištění skutečností 2x
•	 Poškození závory v ATC Jedovnice – předá-

no PČR.
•	 Krádež kola 
•	 Nález odcizených dokladů – předáno majiteli
•	 Dva případy odchytu zatoulaného psa a  je-

jich následné předání majitelům – přestupek 
porušení OZV

•	 Nedovolené pálení rostlinného odpadu – vy-
řešeno blokově

•	 Krádež měděného okapového svodu – šetří 
OP jako přestupek proti majetku

•	 Zajištění uzavírky ulice u  pošty – složení 
nadměrného nákladu

•	 Likvidace uhynulého psa
•	 Jednání k řešení průjezdnosti městysem, ze-

jména k připravované realizaci úpravy křižo-
vatky v Chaloupkách

•	 Nález ztraceného mobilního telefonu a  jeho 
následné předání majiteli 

•	 Zajištění uzavírky ulice Wanklova - výkopo-
vé práce

 Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Z policejního zápisníku

Policisté šetří případy vloupání do chatek, 
pokojů i aut
Množství turistů, kteří během léta hledají uby-
tování nebo stravování v  Jedovnicích, je bo-
hužel i  velkým lákadlem pro zloděje. Během 
června a první poloviny července tak policisté 
vyjížděli do  městyse hned k  několika vloupá-
ním, například do  hotelových pokojů nebo 
do  chatek v  místním autokempu. Zloději zde 

brali nejen peněženky s penězi, ale také note-
booky, fotoaparáty a další věci, které si zde lidé 
nechali. Škody se tak v  některých případech 
vyšplhaly až na deset a více tisíc korun. Mezi 
okradenými nebyli pouze lidé z Česka, ale také 
cizinci.
Na dovolenou v tuzemsku tak nebudou určitě 
v  dobrém vzpomínat turisté z  Polska, kterým 
se před osmou hodinou večer 1. července do-
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sud neznámý zloděj vloupal po rozbití okénka 
do  osobního auta Opel Vectra, které měli za-
parkované na silnici vedoucí ke kempu. Zloděj 
si pak z  vozidla vzal batoh a  další zavazadla 
i  s  penězi, notebooky, kameru, MP3 přehrá-
vač, externí disk k počítači a další věci včetně 
kosmetiky. Poškozením auta a odcizením věcí 
způsobil škodu za téměř 30 tisíc korun.
Policisté proto upozorňují rekreanty na  zá-
kladní pravidla pobytu v  kempech nebo re-
kreačních zařízeních. Jedním z nich je omezit 

na minimum počet cenných věcí braných s se-
bou na dovolenou. Ve stanu, chatce ani v hote-
lovém pokoji nenechávejte žádné doklady ani 
platební karty. Pokud to jde, využijte na úscho-
vu cenností bezpečnostní schránky nebo tre-
zory, které kempy nabízejí. A  pamatujte, ani 
vozidlo bohužel není bezpečným úkrytem pro 
věci. Tím, že tam věci necháte, pouze zvýšíte 
riziko vloupání.

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

Společenská kronika

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

Červenec
4. 7. Anna Hégrová, Olšovecká 7  

90 roků
5. 7. Eliška Keprtová, Brněnská 219 

88 roků
13. 7.  Eliška Nejezchlebová, Habeš 599 

86 roků
14. 7.  Josef Hýzl, Na Větřáku 715 

75 roků
14. 7.  Jindřich Klíma, Habeš 341 

86 roků
22. 7.  Hana Tesařová, Tyršova 740 

83 roků
26. 7.  Anna Opltová, Wanklova 184 

81 roků
30. 7.  Jaroslava Dohnalová, Barachov 214 

70 roků

Srpen 
3. 8.  Magda Zezulová, Palackého 291 

70 roků
4. 8.  Jaroslav Pernica, Havlíčkovo nám. 68  

75 roků
4. 8.  Helena Kuncová, Podhájí 386  

80 roků
5. 8.  Věra Szláviková, U Hrubé lípy 536 

70 roků
5. 8.  Dominik Štelmach, Záměstí 101 

82 roků

5. 8.  Marie Doleželová, Za Kostelem 444 
83 roků

8. 8.  Hynek Pavelka, Zahradní 699 
80 roků

9. 8.  Helena Polyáková, Hybešova 154 
75 roků

9. 8.  Vlasta Daňková, Hybešova 216 
90 roků

7. 8.  Jaroslav Němec, Na Kopci 531 
70 roků

17. 8.  Robert Švéda, Hybešova 516 
86 roků

23. 8.  Dobroslav Zamazal, Habeš 378 
70 roků

29. 8.  Anna Rumíšková, U Hrubé lípy 549 
75 roků

31. 8.  Soňa Jurková, Zahradní 699  
81 roků

Vítáme mezi námi
Vítáme do  života našeho nového občánka 
Václava Suchého, Na  Kopci 543, narozeného 
dne 19. 3. 2012

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice 
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Co se děje v mateřské škole
V  měsíci červnu jsme pro děti a  jejich rodiče 
v mateřské škole připravili spoustu rozličných 
akcí: 
ke  dni dětí skákací hrad, výlet na  zámek Rá-
jec nad Svitavou, sportovní dopoledne na téma 
dětské olympijské hry, besedu mezi rodiči dětí 
předškoláků, zástupci ZŠ Jedovnice a Městyse 
Jedovnice, děti z divadelního kroužku při ma-
teřské škole pozvaly rodiče a ostatní příznivce 

divadla na pohádku Zvířátka a loupežníci, slav-
nostně jsme pasovali předškoláky do řad ško-
láků, Kamarádi Moravského krasu pozvali ro-
dinné týmy na poznávací vycházku Po stopách 
vodníka Olšovečka, poprvé jsme připravili 
přespání předškoláků v MŠ a na závěr školní-
ho roku jsme společně se společností Afrikána 
poznávali africkou kulturu. Pojďme si některé 
z těchto akcí více přiblížit:

Naši malí herci se představují…

Ve čtvrtek 14. 6. 2012 žila mateřská škola diva-
delním nadšením. Od rána jsme stavěli kulisy, 
zkoušeli kostýmy, líčili se. Dopoledne vypuk-
la premiéra a  hned na  to, odpoledne, derniéra 
pohádkového příběhu „Zvířátka a  loupežníci.“ 
Divadlo sehrály děti z divadelního kroužku při 
MŠ. Pohádka o  tom, kterak zvířátka napravila 
bandu strašlivých loupežníků, měla zasloužený 
úspěch. Naši nejmenší herci pobavili publikum, 
které se sešlo v opravdu hojném počtu.
Pro některé z herců to bylo poslední představení, 
protože se s námi rozloučí a odejdou do ZŠ. Pro 
příští školní rok budeme hledat talenty nové.
Vedoucí divadelního kroužku Alena Dostálová

Sportovní dopoledne v mateřské škole Jedovnice, tentokrát na téma Olympijské hry 2012

V letošním roce se konají letní olympijské hry 
v Londýně. Tato událost nás v mateřské škole 
inspirovala k  organizaci dětských olympij-
ských her.
Celý týden probíhala příprava. Děti ve  spolu-
práci s  rodiči zjišťovaly informace týkající se 
OH. Např. jaké jsou hlavní symboly nebo které 
druhy sportů se na olympiádě objeví. Nejzná-
mějším symbolem je olympijská vlajka složená 
z pěti překrývajících se barevných kruhů: mod-
rého, černého, červeného, žlutého a  zeleného 
kruhu na bílém poli. Modré nebe zahalil černý 
mrak a oblohu lemovaly červené blesky, pak se 
objevily pampelišky v  trávě. Věděli byste, co 
se v  souvětí ukrývá? Myslím, že nezasvěcení 
jen stěží rozluští. Ale nejstarší děti z jedovnic-
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ké školky neváhají ani minutu: „To jsou přece 
barvy olympijských kruhů!”
Dalším úkolem bylo přinést si bílé tričko a po-
mocí vyrobených tiskátek je ozdobit těmito 
olympijskými kruhy. Kam umístit jakou barvu 
bylo pro děti snadné, vždyť je to tak jednodu-
ché – modré nebe zahalil černý mrak a oblohu 
lemovaly červené blesky…Jestlipak už i vy víte, 
jaká barvička je na prvním místě? 
V  pátek 15. června jsme si „objednali“ pěkné 
počasí a sešli jsme se na zahradě mateřské ško-
ly. Začali jsme nástupem všech čtyř přihláše-
ných týmů a  vzájemně se pozdravili. Poté se 
sportovci vydali na pomyslnou cestu letadlem, 
aby navštívili některé země světa – Ameriku, 
Japonsko, Rusko, Rakousko a  zpět do  České 
republiky. 
Olympijský oheň přiběhl zapálit zaslouži-
lý sportovec Josef Ševčík, za  což sklidil velký 
potlesk. Zástupci jednotlivých týmů umístili 

vlajky poblíž olympijského ohně a  sportování 
mohlo začít.
A  jaké byly disciplíny? Hod míčkem do  terče, 
trojskok, kroket a překážková dráha. Závěreč-
nou disciplínou, které se mohli zúčastnit všich-
ni přítomní, byl maraton - běh kolem obou za-
hrad mateřské školy.
Celé sportovní dopoledne se neslo v  duchu 
pravidel: buď laskavý, hraj fair play, pomáhej 
ostatním, protože není důležité vyhrát, ale zú-
častnit se.
Olympijský oheň byl uhašen, aktivní sportovní 
dopoledne končí. Děti spolu s paními učitelka-
mi odcházejí do tříd na vyhlášení vítěze. A kdo 
jím byl?? Samozřejmě všichni. Odměnou pro 
sportovce byly medaile a malá sladkost.
Tak zase příští rok na  sportovním dopoledni 
v MŠ na shledanou a sportu zdar!! 

Jitka Kučerová 

Pasování dětí do řad školáků - 21. 6. 2012

A je to tady! Červen, čas loučení. Z našich ma-
lých školčátek – všech dětí z Hastrmánků a ně-
kolika kamarádů ze třídy Kapříků - se prvního 
letního dne oficiálně stali velcí školáci. Výji-
mečnost dne bylo možno vnímat již od samého 
rána. Místečka v šatně zdobily krásné aktovky, 
tématem číslo jedna bylo dnešní odpoledne. 
Nadšení dětí až dojímalo. Konečně se dočka-
ly! Úderem půl čtvrté byla třída přeplněna 
právem pyšným příbuzenstvem a  v  herně se 
začal odehrávat milý a  humorný pohádkový 
příběh. Málokteré dítko sledovalo herecké vý-
kony sympatických hereček z divadélka Úsměv 
se zavřenou pusou. Po následné nezbytné pře-
stávce nastal vrchol vlastně celé předškolní 
docházky! Usměvaví Kašpárci si zvali dvojice 
dětí a pokládáním meče na obě ramena a hlavu 
je jménem svým, jménem dětí a paní učitelek 
slavnostně pasovali na prvňáčky! Připomínkou 
na dnešní den jim budou postavičky kašpárka, 
vrány a  víly, které dostaly od  paní učitelek. 

A jak poznáte opravdového budoucího školáč-
ka? Zdobí ho stužka s nápisem Ahoj školičko!!! 

Veronika Němcová
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Po stopách vodníka Olšovečka - 22. 6. 2012

Poslední akce Kamarádů Moravského krasu 
pro školní rok 2011/2012 byla nazvána „Po sto-
pách vodníka Olšovečka“.
Podařilo se jí přilákat velký počet rodičů s dět-
mi, až 20 rodin si našlo čas a chuť jít soutěžit. 
Podíl na tom mělo jednak velmi příznivé slun-
né počasí, ale také skutečnost, že akce Kamará-
dů Moravského krasu bývají pro rodiče a děti 
velmi vítanou možností, jak aktivně společně 
trávit čas.
Mnohé děti si s  sebou přivedly nejen rodiče 
a  sourozence, ale dokonce i  prarodiče. Sou-
těže nebyly totiž zaměřené jen pro malé, ale 
byly zde úkoly i  pro dospělé. Startovalo se ze 
zahrady mateřské školy, kde rodinné týmy do-
staly startovní kartičky, do kterých se zapiso-
valy splněné úkoly. Trasa s úkoly vedla kolem 
celého rybníka Olšovce, kde byla připravena 
4 stanoviště. Na každém z nich čekala dvojice 
mladých pionýrů, aby objasnila soutěžícím, co 
za  daný úkol zde musí splnit. Děti si tak vy-
zkoušely svoji znalost lučního kvítí, pohybovou 
obratnost v  chůzi přes „kameny“, zazpívaly si 

píseň s vodnickou tematikou a prokázaly svou 
znalost vodní živočišné říše. Během toho plnili 
svoje úkoly i rodiče, kteří byli prověřeni ze zna-
losti rostlin, názvů jedovnických rybníků, času, 
kdy probíhá rybolov v Jedovnicích a na závěr si 
zkusili zodpovědět i  vodnicky záludnou há-
danku. Zkuste i vy uhádnout: „Potápějí se tři 
muži v  rybníku, a  když se vynoří, jenom dva 
mají mokré vlasy, proč?“ (ýtašelp lyb íteřt).
Na  konci celé trasy čekal na  všechny vodník. 
Po krátkém přivítání pověřil děti, aby mu po-
mohly nachytat rybičky do rybníka a rodičů se 
tázal, kterých ryb je v jeho rybníce nejvíce.
Závěrem vodník všem poděkoval a  odměnil 
každého účastníka bez rozdílu věku jedním 
kapříkem – to se ví, že ne živým, nýbrž slad-
kým.
Chtěli bychom poděkovat maminkám, A. Vág-
nerové a B. Pernicové za upečení perníkových 
kapříků a mladým pionýrům za ochotnou po-
moc na stanovištích.

Mgr. Karla Pavlů

Nostalgické vzpomínání…

Je čtvrtá hodina ranní, venku pomalu svítá. 
Netradiční prostředí a  velká zodpovědnost 
mi nedají spát. Sedím ve  třídě a  vzpomínám 
na  uplynulých několik hodin. Z  „lehárny“ se 
sem tam ozve úsměvné zachrupkání, hluboké 
oddychování nebo nedefinovatelné zamumlá-
ní. Moje pocity jsou smíšené. Nával štěstí 
a obrovskou radost z vydařeného večera střídá 
smutek nad blížícím se koncem, s nemalou dáv-
kou nostalgie vzpomínám i  na  celý uplynulý 
rok. S našimi dětmi jsme toho prožili spoustu, 
ale Spaní ve školce bylo určitě tím nejsilnějším 
a nejkrásnějším společným zážitkem. 
První vlaštovkou stojící nesměle ve  dveřích 
byla tichá blondýnečka Zuzanka. Jestlipak vy-
drží bez maminky až do rána?!, říkám si v du-
chu. Tak o  tyhle strach nemám…, polykám 
větu při pohledu na  nadšeného Oliverka, dva 
Lukášky a  Šimonka. Stále usměvavá Anežka, 
bezprostřední Stellinka a  v  jednom kuse ště-
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betající Terezka jsou zárukou dobré nálady, 
usmívám se při pozorování dívenek. Konečně 
je tu už i  moje pravá ruka Lenička, oddechla 
jsem si. „Budu spinkat vedle vás,“ ujišťuje mě 
s  roztomilým výrazem Maximek. S  okouzlu-
jícím úsměvem na  rtech už se vítáme i  s  Ve-
runkou, jež je vzápětí vystřídána nebojácným 
Danečkem a  křehkou Andrejkou. S  kapkou 
nesmělosti si hledají místo Andrýsek, Mareček 
a Denisek a ve dveřích už vesele volá i Ondra. 
19 statečných je pohromadě - ano, i sebe a paní 
učitelku Moniku řadím mezi odvážlivce!!
Je pondělí 16. července 2012, venku prší. Tra-
diční prostředí domova a momentální bezsta-
rostnost mi umožňují dokončit tohle psaní. 
Sedím u stolu, nasávám vůni pečícího se obě-
da a  vzpomínám na  onu pro mě kouzelnou 
noc. Mám opět ten zvláštní pocit nostalgie. 
Vzpomínám na  Ondru se spacákem na  ra-
meni, na  Šimonkovo a  Oliverkovo netrpělivé 
vyptávání, kdy už konečně budeme hledat ten 
poklad, vzpomínám, jak si Denisek rošťácky 
svítil baterkou do pusinky, na Maximkův hrdý 
výraz, když našel mapu, na Andrejku, která se 

zapřela a nedala na sobě znát skoro žádný stesk, 
na  Lukáškovo a  Andrýskovo nadšení z  týpí, 
na Stellinčin indiánský tanec a klapky na očích, 
na Lukáškovu velikou radost z nalezeného po-
kladu, na  Leniččino bádání nad objevenou 
stopou, na Terezčino oněmění při poslechu in-
diánské pohádky, na Verunčin pevný stisk při 
večerním obcházení zahrady, na Marečka, kte-
rý nemohl usnout, na Anežčin nechápavý a ro-
zespalý výraz při ranní rozcvičce, na  Daneč-
kovu ochotu pomáhat vždy a všude, na Zuzku, 
která překonala samu sebe.
Vzpomínám a dlouho nezapomenu na jiskřič-
ky v očích všech, kteří se 22. 6. 2012 účastnili 
historicky prvního (snad ne i posledního) spin-
kání v jedovnické školce!

Veronika Němcová
Vážení rodiče, prázdninový provoz v  měsíci 
srpnu bude pro přihlášené děti probíhat v obou 
třídách II. budovy od 27. 8. do 31 .8. 2012. 
Školní rok 2012/2013 začíná 3. 9. 2012 v jed-
notlivých třídách. Na  všechny děti a  jejich 
rodiče se těší kolektiv zaměstnanců mateřské 
školy Jedovnice. 

Z lavic základní školy

Střípky ze života školy - červen 2012

 1. 6. Návštěva HZS Brno (Teturová)
 Hec-olympiáda v partnerské škole 

Budišov nad Budišovkou (Souček, 
Slaninová, Němec)

 Propagační akce AVE (1. stupeň)
4. 6. Den otevřených dveří na KÚ JMK Brno 

(Souček, Vávra)
5. 6. Okresní kolo v bowlingu (Svobodová)
 Návštěva žáků ZŠ Kotvrdovice a Rudice
 9. 6. Návštěva delegace z partnerského 

Aschheimu
11. 6. Krajské kolo soutěže v malé kopané - 

Letovice (Srnec)
12. 6. Odborná školení v rámci projektu 

OPVK

 Schůzka s rodiči předškoláků v MŠ 
Jedovnice (Souček, Štěpánková, Šíblová, 
Fajfrová, Zábranová)

13. 6. Odborné školení pro ředitele (Souček)
15. 6. Návštěva zábavního parku Bongo Brno 

(1. stupeň)
20. 6. Přebor ČR v plážovém fotbale - Sokolov 

(Souček, Srnec)
 Terénní vyučování - 8. a 9. ročníky (Ne-

časová, Hrazdírová, Vávra, Souček)
28. 6. Sportovní den se SPŠ Jedovnice (Srnec, 

Souček)
-MS-
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Dějepisná exkurze 7. tříd v Praze

Vyrazili jsme (žáci 7. třídy, Mgr.  Jaroslava 
Šíblová, Mgr.  Světlana Štěpánková) ve  středu  
23. 5. 2012 v osm hodin ráno autobusem Student 
Agency z Brna a v 10.30 jsme vystoupili na Flo-
renci v Praze. Potom jsme se přesunuli metrem 
na Václavské náměstí ke stanici Můstek a uby-
tovali se v AZ Hostelu v Jindřišské ulici číslo 5. 
Po  jedenácté hodině jsme už stáli před bu-
dovou Národního muzea. Tady všichni žáci 
dostali pracovní listy, do  nichž si po  celé dva 
dny zaznamenávali poznatky a splněné úkoly, 
a dějepisná exkurze po našem hlavním městě 
mohla začít. 
Prošli jsme si Václavské náměstí s  nezbytnou 
zastávkou u sochy sv. Václava a po Národní tří-
dě jsme došli k Národnímu divadlu. Dále jsme 
pokračovali po Smetanově nábřeží na Betlém-
ské náměstí až k  Betlémské kapli, v  níž kázal 
Jan Hus. Dále vedla naše cesta na  Staroměst-
ské náměstí. Zde jsme obdivovali kromě orloje 
i Týnský chrám. 
Z náměstí jsme došli k majestátnímu Karlovu 
mostu, na jehož malostranské straně nás čekal 
vybraný oběd ve školní jídelně na Dražického 
náměstí. Poté jsme procházkou okolo Čertovky 

přes Kampu došli až ke  stanici lanové dráhy, 
která nás vyvezla na Petřín. Lehce jsme zdola-
li 299 schodů rozhledny a  obdivovali pražské 
panorama hluboko pod námi. Po  občerstvení 
a  prohlídce zrcadlového bludiště následoval 
další přesun k  Prašné bráně, poblíž které se 
nachází Slovanský dům. V něm jsme zakončili 
slunečný den návštěvou kina. Vraceli jsme se 
procházkou večerním Václavským náměstím. 
Druhý den - 24. 5. 2012 - jsme vyjeli opět 
metrem. Tentokrát jsme vystoupili na  stani-
ci Hradčanská a  kolem letohrádku královny 
Anny došli na Pražský hrad, kde nás očekávala 
průvodkyně. S  ní jsme procházeli prostorami 
katedrály sv. Víta, Starého královského paláce 
a Vladislavského sálu. I tento den bylo nádher-
né počasí a my jsme mohli z terasy Hradu obdi-
vovat Prahu z ptačí perspektivy. 
Dál nás čekala prohlídka baziliky sv. Jiří, Zla-
té uličky s  Daliborkou, výměna hradních 
stráží, Hradčanské a  Malostranské náměstí 
s barokním chrámem sv. Mikuláše. Po dalším 
výtečném obědě na  Dražického náměstí jsme 
přes Staroměstské a  Václavské náměstí do-
šli do  místa ubytování v  Jindřišské ulici. Zde 
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jsme si vyzvedli zavazadla a v 16 hodin jsme už 
všichni seděli na  Florenci v  autobuse Student 
Agency směr Brno. 
Ačkoli se to nezdá, první den jsme po  Praze 
nachodili 17 km a druhý asi 13 km. Domů jsme 

dorazili po dvacáté hodině - unavení, ale spo-
kojení. 

Mgr. Jaroslava Šíblová

Den dětí se společností AVE CZ

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, 
s. r. o. pravidelně pořádá ke  Dni Země a  Dni 
dětí oslavy, kde děti vzájemně poměřují své síly 
v zábavných ekohrátkách a získávají za to růz-
né sladkosti a dárky. 
Letos společnost AVE vyhlásila soutěž „EKO-
LOGICKÉ DNY s AVE“ se zaměřením na ob-
rázky nebo jiné výtvarné práce s  tématikou 
třídění odpadů, vaše svozová společnost AVE, 
čisté životní prostředí v našem městě. 

I  naše základní škola se letos zapojila do  této 
soutěže. Dne 1. 6. přijela společnost AVE do Je-
dovnic a děti si na vlastní kůži vyzkoušely, jaké 
to je stát na  stupačce nebo sedět za  volantem 
pravého popelářského auta. Součástí dne bylo 
i třídění odpadů do barevných nádob. 
Děkujeme společnosti AVE za hezký program 
a dárky. 

Mgr. Radka Zábranová

Jedovnická družba se severem

V pátek 1. června 2012 se vydala výprava žáků 
z  jedovnické ZŠ do  moravskoslezského kraje, 
aby se - v rámci družebních kontaktů s místní 
základní školou - již podruhé zúčastnila tra-
diční Hec-olympiády, kterou pořádá ZŠ Budi-
šov nad Budišovkou. 
I  když počasí odpovídalo spíše podzimu, celá 
akce se uskutečnila v původně plánovaném are-
álu místního autokempu. Po zahájení se celkem 
22 pětičlenných týmů vydalo plnit rozmanité 
úkoly, které byly pro ně připraveny. Jednalo se 
jednak o znalostní a vědomostní kvízy, jednak 
o sportovně-pohybové soutěže. A tak jednotli-
ví soutěžící získávali body například v hodech 

šipkami, Kimově hře, petanque nebo skákání 
v pytli. Jen velice oblíbená plavba po přehradě 
vzhledem k  nepřízni počasí odpadla. A  letos 
nás velice potěšily i konečné výsledky; v kate-
gorii 6. a  7. tříd, kterou jsme obsadili, získaly 
naše nejlepší týmy celkové 1., 2. a 4. místo. Poté 
jsme se naobědvali ve školní jídelně, rozloučili 
se s kamarády i učiteli a vyrazili na cestu k dal-
šímu cíli našeho programu, kterým bylo lanové 
centrum Davidův mlýn Kružberk. 
Zde bylo na výběr hned několik možných akti-
vit. Podle svých fyzických možností si mohli naši 
žáci vybrat některou z lanových atrakcí, z nichž 
ta nejtěžší končila lanovým sjezdem na  ostrov 
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uprostřed rybníka. A pro ty, co nechtěli šplhat 
po lanech, byl připraven pstruhový rybník, kde 
si každý zájemce mohl zapůjčit udici, návnadu 
a  zkusit svoje štěstí při rybolovu. A  vzhledem 
k  počasí a  kvalitně připravenému materiálu 
jen málokdo odcházel od vody s prázdnou ná-
dobou. Poté následovala ještě vynikající večeře 

v místní restauraci Myslivna a pak nás čekala asi 
2,5 hodinová cesta k domovu. 
A  protože se vedení škol domluvilo na  po-
kračování další spolupráce, těšíme se již nyní 
na  další vzájemné setkání, které se uskuteční 
na jaře příštího roku u nás v Moravském krasu.

Michal Souček

Mistři ČR jsou z Jedovnic!

V úterý 19. 6. 2012 odpoledne se malá sportov-
ní výprava žáků jedovnické ZŠ vydala na po-
slední sportovní akci školního roku 2011/2012.
Jejich cílem byl západočeský Sokolov, kde se 
uskutečnil 1. ročník Mistrovství ČR v  plá-
žovém fotbale základních škol. Celý turnaj 
odstartovaly zápasy ve  skupinách ve  středu 
dopoledne v  nádherném areálu přírodního 
koupaliště Michal, které vzniklo rekultivací 
vytěženého povrchového dolu. 
I  když jsme měli školní tým složený z  vyni-
kajících fotbalistů, s  plážovým fotbalem však 
zkušenosti téměř nikdo z  nich neměl, a  tak 
jsme trošku s  obavami nastupovali k  prvním 
zápasům proti soupeřům, kteří hrají tento 

druh kopané pravidelně. Našimi soupeři byly 
postupně týmy ZŠ Mírová Ústí nad Labem, 
ZŠ Škvorec, ZŠ Jablonné v Podještědí, ZŠ Hor-
ní Slavkov a ZŠ Rakovník. Až na jediný zápas 
jsme ve všech zvítězili, když se do listiny střelců 
dvakrát zapsal i gólman Jenda Matuška. Do vy-
řazovací fáze turnaje jsme tedy vstupovali  
z 1. místa. Naším soupeřem ve čtvrtfinále bylo 
družstvo domácího Sokolova. A klíčový zápas 
celého turnaje jsme zvládli na jedničku, hladká 
výhra 5:0, k ostrostřelci Ivovi Loulovi se přidal 
i další útočník David Vymazal. I díky jeho dvě-
ma trefám jsme se posunuli do semifinále. Zde 
nás čekal celek ZŠ Aš a  po  vyrovnaném boji 
jsme odcházeli ze hřiště opět jako vítězové, což 
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znamenalo postup do  finále. Finálovým sou-
peřem byl již podruhé ambiciózní celek ze ZŠ 
Rakovník, nad kterým jsme v základní skupině 
zvítězili jen těsně 1:0. Úvod nám vyšel famóz-
ně, když jsme se hned v 1. minutě dostali do ve-
dení. To jsme postupně navýšili až na konečné 
skóre 4:1 a zisk premiérového titulu Mistr Čes-
ké republiky v plážovém fotbale! 
Na mimořádném (a  troufám si říci, že asi jen 
těžko opakovatelném) triumfu se podíleli ná-
sledující žáci: Martin Dresler, Michal Kašpá-
rek, Petr Košťál, Ivo Loula, Tomáš Magda, ka-

pitán Jenda Matuška, Filip Urbánek, Vladislav 
Vasiliev, Daniel Vágner a David Vymazal. Nej-
lepším střelcem turnaje se stal Ivo Loula, jako 
nejlepší brankář byl vedením turnaje vyhodno-
cen Jenda Matuška. 
Titul mistra České republiky se tak stěhuje pro 
rok 2012 do  Jedovnic. Je to vrchol mimořád-
ných sportovních úspěchů, kterých v  tomto 
školním roce žáci jedovnické základní školy 
dosáhli. 

Michal Souček 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 2. pololetí školního roku 2011/2012 

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Opakují
1. 27 27 0 0 0
2. 31 31 0 0 0

3. 38 36 2 0 0

4. 39 33 6 0 0

5. 35 24 11 0 0
Celkem za I. stupeň 170 151 19 0 0
6. 34 16 18 0 0

7. 35 11 24 0 0

8. 24 9 15 0 0

9. 29 6 23 0 0
Celkem za II. stupeň 122 42 80 0 0
Celkem za školu 292 193 99 0 0

Vedení školy

Zahájení školního roku 2012/2013 na ZŠ Jedovnice

Školní vyučování ve  školním roce 2012/2013 
bude zahájeno v pondělí 3. září 2012 slavnost-
ním shromážděním všech žáků a učitelů v ki-
nosále Kulturního domu v Jedovnicích. 
Začátek shromáždění je v 8 hodin. Na toto za-
hájení jsou srdečně zváni také rodiče, případně 
prarodiče všech žáků. Po jeho skončení budou 
žákům poskytnuty v Kulturním domě základ-
ní informace k  organizaci nového školního 
roku jejich třídními učiteli.
Žáci 1. a 6. ročníku budou po skončení progra-
mu v  Kulturním domě převezeni autobusem 
do  budovy školy, kde budou přivítání třídní-

mi učitelkami ve svých třídách. Budou jim zde 
poskytnuty informace o  chodu školy, školní 
jídelny a  družiny. Následovat bude společná 
prohlídka všech prostor školy, které budou vy-
užívat.
V  úterý 4. září 2012 bude ve  školní sborovně 
probíhat prodej sešitů, vhodných pro výuku 
ve  všech ročnících. Třídní učitelé provedou 
ve  svých třídách všechny práce, související se 
zahájením nového školního roku a bude zahá-
jena řádná výuka dle rozvrhu, provoz školní 
jídelny i školní družiny.

Vedení ZŠ Jedovnice
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Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

Úspěchy jedovnických výtvarníků

Během školního roku 
2011/2012 se žáci výtvarného 
oboru jedovnické ZUŠky za-
bývali obsáhlým tématem – 
antickou kulturou a  uměním, 

z  něhož nenásilnou formou čerpali náměty 
i vědomosti, na jejichž základě si osvojovali vý-
tvarné techniky a tříbili své schopnosti.
Po zpestření jsme sáhli tu a tam i po nějaké té 
soutěži nebo tématu vhodném na  konkrétní 
výstavu (viz vánoční cukroví nebo jarní trpas-
ličí stádo).
Nutno podotknout, že účast v soutěžích nezů-
stala bez odezvy. Ve výtvarné soutěži na téma 
„Dobrodružství“, vyhlášené výtvarným atelié-
rem SPŠ a VOŠ technické v Brně, získal za svo-
ji keramickou mapu Michal Vondál krásné  
1. místo. 
Hojnou účast zaznamenala i  soutěž „Její ve-
ličenstvo kniha“, kterou vyhlašuje brněnské 
Ekocentrum a zapojují se do ní děti z celé ČR. 
Knížky, které jsme odeslali my, vznikaly zčásti 
v hodinách, ale většinu práce na nich žáci dě-
lali navíc, ve svém volném čase. Reprezentova-
ly nás J. Hrivíková, G. Plchová, J. Vávrová, A. 
Klinkovská, Ž. Prausová a M. Kalinová. Se svo-

jí knížkou „Ekologická strašidla“ se na druhém 
místě v individuální kategorii umístila Johana 
Vávrová. V kategorii kolektivní s knížkou „Kr-
vavý život“ obsadily také druhé místo Ž. Prau-
sová a J. Vávrová.

Doufám, že tyto úspěchy inspirují i  ostatní 
žáky, zvláště ty, kteří by chtěli zkusit vytvořit 
vlastní autorskou knížku a  teď o prázdninách 
tu a tam najdou chvilku k přemýšlení nad jejím 
námětem.

ZUŠ Jedovnice v soutěži Mladí tvůrci pro Dunaj 2012

Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje 
(ICPDR) se sídlem ve Vídni vyhlásila letos již 

9. ročník výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro 
Dunaj 2012 na  téma „Zapojme se pro řeky“. 
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Loňské vítězství jedovnické ZUŠ v  národním 
kole patřičně nabudilo žáky ve snaze být opět 
úspěšnými. Zkoušeli jsme PET-art, body-art 
i  land-art. Děti pracovaly ve skupinách i indi-
viduálně. Vznikla tak spousta krásných dílek, 
jejichž fotografie byly zaslány organizátorům 
národního kola – Unii pro řeku Moravu. Dál 
nezbývalo, než čekat na  verdikt poroty. Pří-
jemným překvapením byl telefonát oznamující 
umístění mezi 10 oceněnými pracemi. Jednalo 
se o objekt sypaný z barevných rudických písků 

s názvem „Řeky 2021!“, jehož autory byli Jakub 
Vávra a Dalibor Urban.
Při slavnostním vyhlašování výsledků soutě-
že a předávání cen v Olomouci dne 27. 6. jsme 
byli mile překvapeni ještě jednou, neboť se tato 
práce stala i národním vítězem a postupuje tak 
do mezinárodního kola soutěže.
A nám nezbývá, než našim výtvarníkům držet 
palce!

Mgr. Jitka Vávrová, učitelka 
výtvarného oboru ZUŠ

Závěrečný koncert ZUŠ

Školní rok v základní umělecké škole v Jedov-
nicích tradičně vrcholí závěrečným koncertem, 

na kterém se představují všechny tři umělecké 
obory. Nejinak tomu bylo i  letos. Datum kon-
certu připadlo na čtvrtek 28. června. Úderem 
šestnácté hodiny zahájily slavnostní odpoledne 
tóny dechového orchestru mladších žáků, kte-
rý svůj půlhodinový program představil poslu-
chačům na venkovním pódiu před kulturním 
domem. Ve  stejný čas se otevřela veřejnosti 
výstava výtvarného oboru instalovaná ve ves-
tibulu kulturního domu. V  16.30 pak úvodní 
skladby v podání pěveckého sboru ZUŠ zahá-
jily hlavní program v  sále. V  něm se střídala 
vystoupení žáků hudebního a  tanečního obo-
ru. Posluchačům se postupně představili sólis-
té i komorní tělesa s melodiemi různých žánrů. 
Během programu byla také slavnostně předána 
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vysvědčení absolventům výtvarného oboru. 
Po  doznění poslední skladby všichni žáci ob-

drželi od  svých učitelů vysvědčení. A  co bylo 
potom? Přece prázdniny! 

Promenádní koncerty tanečního orchestru

K  létu neodmyslitelně patří promenádní kon-
certy a  k  promenádním koncertům zase Ta-
neční orchestr ZUŠ Jedovnice. Když se k těm-
to ingrediencím přidá ještě slunečné počasí, 
krásná příroda na břehu rybníka Olšovce a po-
četné publikum, vznikne příjemné nedělní 
odpoledne. Právě takové mohli zažít všichni, 
kteří v neděli 17. června přišli posedět nebo jen 
procházeli výletištěm na  jedovnickém Bara-
chově. Taneční orchestr ZUŠ Jedovnice se pub-
liku představil dvouhodinovým promenádním 
koncertem, ve  kterém převažovaly evergreeny 
a  známé swingové melodie. Nechyběly však 

ani koncertní skladby či repertoár klasické 
dechovky. Zatímco nedávný festivalový kon-
cert orchestru na brněnském náměstí Svobody 
provázelo chladné a deštivé počasí, Jedovnice si 
pro mladé muzikanty přichystaly krásný letní 
den. Inu, doma je doma… 
Tóny známých melodií přilákaly široké pub-
likum, a  tak kromě rekreantů, turistů či ná-
hodných kolemjdoucích tvořila obecenstvo 
i početná skupina věrných příznivců souboru. 
Mladí hudebníci sklízeli od  svých posluchačů 
zasloužený potlesk a slova uznání. 
Ten, kdo si nechal ujít vystoupení tanečního 
orchestru na  Barachově, mohl tuto chybu na-
pravit hned první červencovou neděli. Taneč-
ní orchestr jedovnické ZUŠ se opět veřejnosti 
představil na  náměstí Svobody. Tentokrát 
ovšem nikoli v  Brně, ale v  Blansku. V  10 ho-
din ráno zahájily melodie v  podání mladých 
hudebníků tradiční prázdninový promenád-
ní koncert před budovou radnice. Počasí or-
chestru přálo, publikum nešetřilo potleskem, 
a tak všichni společně prožili příjemné hudeb-
ní dopoledne, po  kterém se muzikanti rozjeli 
na  prázdniny. Společně se soubor sejde opět 
v září, aby začal pracovat na programu nového 
školního roku.
Je skutečností, že orchestrů s podobným zamě-
řením a v podobné kvalitě je v našem okolí jen 
velmi omezený počet. O  to více můžeme být 
hrdí, že právě v Jedovnicích se mladým muzi-
kantům takto daří. 

Mgr. Josef Škvařil, ředitel ZUŠ Jedovnice

Doplňující zápis žáků ZUŠ

Doplňující zápis žáků do  základní umělecké 
školy bude probíhat ve dnech 3. až 7. září 2012. 
Rodiče, kteří chtějí své děti přihlásit do  zá-
kladní umělecké školy a  neučinili tak během 
řádného zápisu, mohou dodatečně požádat 
o přihlášku ve výše uvedeném termínu osobně 

v  učebnách ZUŠ nebo telefonicky na  tel. čísle 
516  442  235, případně e-mailem info@zusje-
dovnice.cz, kde rádi poskytneme bližší infor-
mace. Přihlášku do  umělecké školy lze nalézt 
také na  oficiálních internetových stránkách 
školy www.zusjedovnice.eu.
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Děti a mládež

Mateřské a rodinné centrum Dymáček, o.s.

Naše centrum je pro zájem-
ce otevřeno i v době letních 
prázdnin. V pondělí dopo-
ledne mohou rodiče využít 
„Hravé hlídání“, odpoled-
ne pak volnou hernu, která 
je otevřená i ve středu dopoledne i odpoledne 
a v pátek dopoledne. Rovněž můžete podpořit 
projekt „Mámy pro mámy“, do kterého se naše 
centrum zapojilo. Připravili jsme pro rodiče 
s dětmi i dvě větší prázdninové akce:
28. 7. Závod nejen odrážedel
25. 8. Sportovní odpoledne
Obě akce se uskuteční na Sokolském hřišti v Je-
dovnicích. V případě nepříznivého počasí bu-
dou přesunuty do kulturního domu. Mimo to 
je na 15. srpna připravena přednáška na téma 
Finance (změny v roce 2012) a 22. srpna je pro 
rodiče připraveno promítání filmu o  výcho-
vě a  rodičovství spojené s  besedou. Bližší in-
formace na  našich webových stránkách nebo 
na plakátcích. 

V září opět začnou naše pravidelné akce jako je 
Cvičení a Rodičovská skupina a nebude chybět 
ani „Hravé hlídání“. 22. září proběhne oblí-
bený Bazárek. O možnosti přihlásit se do na-
šich kurzů a  o  dalších aktivitách pravidelně 
informujeme na  našich webových stránkách 
www.marcdymacek.cz a také formou plakátků 
na obvyklých místech.

RODIČE POZOR!
Máte doma dítě starší 2 let, které nebylo při-
jato k  předškolnímu vzdělávání v  MŠ pro 
rok 2012/2013 a  rádi byste se vrátili do  prá-
ce? MaRC Dymáček, o. s. vám nabízí řešení. 
Od září plánujeme otevřít „Dětskou skupinu“, 
která zajistí plnohodnotnou péči o  vaše děti. 
Máte-li zájem o tuto službu a bližší informace, 
kontaktujte nás na tel.: 608 036 810 – Miroslava 
Kakáčová, nebo na našem e-mailu: marcdyma-
cek@gmail.com

Eva Hinštová

Pionýr Jedovnice

Letní olympijské hry 2012
O víkendu 15.–17. června 2012 jsme v počtu 22 
dětí vyrazili na letní olympijské hry do Rájce–

Jestřebí. Všichni sportovci jsme se ubytovali 
v místní škole, kde pro nás bylo připraveno vý-
borné hřiště. Před zahájením olympijských her 
jsme navštívili místní zámek, kde jsme zhlédli 
prohlídku v kostýmech s připravenou scénkou 
na téma Tří mušketýrů. 
Po návštěvě zámku jsme se přemístili na hřiště, 
kde započalo slavnostní zahájení LOH 2012. 
Společně jsme přislíbili, že budeme hrát féro-
vě, a z dálky již přibíhal běžec s olympijským 
ohněm, aby zažehnul naše víkendové soutěže-
ní. Celý víkend jsme pak soutěžili v  různých 
disciplínách, např. hodu oštěpem, vrhu koulí, 
skoku do dálky, střelbě z luku a ze vzduchovky, 
vzpírání činek a v dalších mnoha disciplínách. 
K večeru se konala i soutěž v kolektivním spor-
tu, kde proti sobě soutěžily tři týmy. 



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2012

22

Den se pomalu chýlil ke  konci a  my čekali 
na výsledky rozhodčích. Každý z nás byl spra-
vedlivě odměněn, většina vybojovala poháry, 
někteří úspěšně i dva, ale všechny na krku hřá-
la medaile z kolektivních sportů. Naši olympiá-
du jsme ukončili tradičním ohňostrojem a plní 
dojmů jsme se nemohli dočkat rána, až pojede-
me domů a  budeme se moci pochlubit svými 
výkony rodičům.

Konec školního roku v Pionýru
Každý rok, i  když neradi, se společně loučí-
me před prázdninami. Letos na  oddíl Kuněk 
čekala dobrodružná cesta, během níž měly 
přemoci čaroděje Gargamela a vybojovat zpět 

pro všechny děti prázdniny, které Gargamel 
ukradl. Hra byla vyvrcholením celoroční hry 
„Po stopách Šmoulů“, kdy děti sbíraly do svých 
deníčků nálepky těchto postaviček.
Zlý Gargamel nám ukryl zprávu v našem ryb-
níku a  my si tak vyzkoušeli plavbu na  člunu. 
Nikdo nespadl přes palubu a  my mohli podle 
vylovené mapy pokračovat v  hledání. Proti 
Gargamelovi jsme vymysleli zaklínadlo, kte-
rým jsme přičarovali prázdniny zpět.
Na  závěr cesty jsme si opekli špekáčky a  vy-
hodnotili celoroční činnost v oddíle. Každý si 
odnášel domů krásné ceny a někteří i oddílové 
tričko s žabkou nebo šátek. Už se všichni těší-
me, až se společně setkáme v září.

Pavlína Héčová, Pionýr Jedovnice

Sport

Ohlédnutí za XV. všesokolským sletem

Mnohačetné hodiny nácviků sletových skla-
deb, secvičných během víkendů, předsletová 
vystoupení na župních a krajském sletu v Brně 
a  vlastní cvičení na  XV. všesokolském sletu 
v Praze jsou již minulostí. 
Z naší jednoty se sletu zúčastnilo 6 mužů a 3 
ženy ve  skladbě „Chlapáci III“ a  8 žen, které 
cvičily skladbu „Kontrasty“. Ve  sletové Pra-
ze jsme prožili nezapomenutelný týden, který 
začal v neděli mohutným sletovým průvodem. 

Ten vyšel z  Václavského náměstí, pokračo-
val kolem Národního divadla a  Rudolfina až 
na  Staroměstské náměstí. Ve  stejný den od-
poledne byla v  chrámu sv. Víta sloužena mše 
pro účastníky XV. všesokolského sletu, kterou 
celebroval Dominik Duka. Katedrála byla za-
plněna Sokoly doslova z  celého světa. Při mši 
také zazpíval náš pěvecký sbor Píseň pod ve-
dením Magdaleny Javorské. Kromě Dvořákovy 
Lužanské mše zde zazněl i sokolský pochod Lví 
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silou, Svatováclavský chorál a  na  závěr jsme 
všichni společně zazpívali státní hymnu.
Vlastní sletová vystoupení se konala ve  čtvr-
tek 5. července od 21 hod. a v pátek 6. července 
od 14 hod. v Synot Tip aréně v Praze. Na zahá-
jení sletu nám počasí nepřálo (průtrž mračen 
a bouřka), ale páteční slunečné odpoledne nám 
to vynahradilo. Diváci zhlédli celkem 12 sleto-
vých skladeb, které nacvičili nejen čeští Soko-
lové, ale také naši krajané z Austrálie, Ameriky, 

Anglie a Rakouska. Nejpočetněji obsazenou se-
stavou byla skladby pro seniory a seniorky s ná-
zvem „Jen pro ten dnešní den“ a  skladba žen 
na Dvořákovu hudbu „Česká suita“. Vše dobře 
dopadlo a slavnostní zakončení sletu bylo stej-
ně krásné jako vlastní zahájení.
Tak za šest let na příštím sletu NAZDAR!

Mgr. Milada Sotolářová, jednatelka 
TJ Sokol Jedovnice

Zprávy z kultury

Čtenářský projekt „H+Z - výpravy za snem“ odstartoval v Jedovnicích

Pětašedesát let uplynulo od  roku 1947, kdy  
22. dubna dva mladí inženýři, Jiří Hanzelka 
a  Miroslav Zikmund, odstartovali v  osobním 
automobilu TATRA 87 na svou první cestu ko-
lem světa. Po projetí pouštěmi do nejjižnější čás-
ti Afriky pokračovali v  cestě zeměmi Latinské 
Ameriky a 1. listopadu 1950 se vrátili do Prahy. 
Po  návratu neodpočívali, ale zpracovávali 
materiály, které z  cesty přivezli. Vedle běžné 
přednáškové a  novinářské publikační činnos-
ti, pravidelných pořadů do  státního rozhlasu 
a spolupráce s filmovými ateliéry napsali a vy-
dali celou desítku cestopisných knih, včetně 
výběrů pro mládež.

O všechna jejich díla byl mezi veřejností velký 
zájem. Hanzelka + Zimund a také Emil Záto-
pek – to byly populární osobnosti té doby.
Metodické oddělení Městské knihovny Blan-
sko využilo letošního výročí startu H+Z k vy-
volání zájmu o tuto cestovatelskou dvojici mezi 
mládeží vyhlášením čtenářského projektu 
pro mladé čtenáře školního věku „H+Z - vý-
pravy za snem“. Vedení projektu se ujala paní 
Mgr. Jana Trubáková. Společně s vedoucí me-
todického oddělení MěKB, paní Helenou Ja-
lovou, v  říjnu - Měsíci knihy 2011 - zahájily 
projekt úvodní besedou se žáky na  základní 
škole v  Jedovnicích za  účasti vedoucí místní 



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2012

24

knihovny paní Marie Grimové a  paní učitel-
ky Mgr. Jany Nezvalové, která měla z podobné 
úspěšné akce zkušenosti již z minulého školní-
ho roku. 
O průběhu projektu paní Mgr. Trubáková poz-
ději napsala: „Když jsme jej v  říjnu 2011 v  Je-
dovnicích zahájili, netušili jsme, jak rychle nám 
zimní období s cestováním s mapou a knihami 
po našem regionu uteče... Vidělo, slyšelo a hrá-
lo si s námi celkem 502 posluchačů, účastníků 
besed a deskových her. A to v Jedovnicích, Blan-
sku, Bořitově, Černé Hoře, Drnovicích, Lysicích, 
Němčicích, Rájci-Jestřebí. Do  Vysočan se chys-
táme...“
Zapojením do  projektu měli mladí čtenáři 
možnost seznámit se s tím, že cestovatelé H+Z 
byli na cestách 1290 dní, že projeli 44 zeměmi 
tří kontinentů, že včetně lodí, letadel a  vlaků 
urazili celkem 111 tisíc kilometrů, z toho v Tat-
ře 61700 km, a  řadu dalších zajímavostí, které 
jsou v  dnešní době, podle vyjádření Ing.  Zik-
munda, neopakovatelné. Kromě vlastností Ta-
try 87. Ta budila všude obdiv nejen v tehdejší, 
ale i v dnešní době. Protože v tisku o ní napsali: 
„Vítězem soutěže deníku The New York Times 

o veterána roku se stala česká Tatra T 87... Fi-
nále klání se zúčastnilo 30 vozů, o kterých roz-
hodovalo zhruba 9000 hlasujících. Vítězství 
automobilu ve Spojených státech jen velmi málo 
známé značky, již podle deníku vyráběla málo 
známá firma v malé zemi ve středovýchodní Ev-
ropě, je přitom překvapivé.“ 
Zapojení dětí do projektu bylo všestranné, ne-
jen literární. Články, kresby, modely, dokonce 
i verše a píseň. Odevzdané práce byly vystavené 
v blanenské knihovně a 27. dubna byly předá-
ny p. Ing. Zikmundovi a pak do Archivu H+Z 
ve Zlíně. Jedovnické žáky tam reprezentují dvě 
velké a obdivované plastické mapy, na kterých 
žáci výtvarného oboru místní ZUŠ pod vede-
ním paní učitelky Mgr.  Jitky Vávrové kresle-
ním a vlepováním barevných papírových pás-
ků a obrázků vyznačili trasu cesty T-87. 
ZŠ i ZUŠ obdržely za zapojení do projektu di-
plom Městské knihovny Blansko.
Protože na  besedách se promítaly dětem také 
dokumentární fotografie cestovatelů a vystavo-
valy se některé přístroje z cestovního vybavení 
H+Z, patří poděkování ředitelství ZŠ Jedovni-
ce za  poskytnutí učebny s  interaktivní tabulí 
a za zapůjčení dataprojektoru, paní Mgr. Anně 
Bayerové a panu Ing.  Josefu Matuškovi za za-
půjčení „historických“ cestovních kufříkových 
psacích strojů. Dále také Marii Hlouškové a Ši-
monu Přibylovi, členům divadelního kroužku 
z 5.B třídy a paní učitelce ZUŠ Zuzaně Perni-
cové za přednesení pásma s kytarovým a zpí-
vaným doprovodem v  sále v  Chaloupkách 
na schůzi místní organizace Svazu tělesně po-
stižených. 

IM
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Jedovnické hody – jako za starých časů

Jak již tomu v obci většinou bývá, nic se neutají 
a než se člověk naděje, lidé si všechno řeknou. 
Tak se začátkem letošního roku začala po  Je-
dovnicích šířit zpráva, že se připravují na svá-
tek patronů našeho kostela sv. Petra a  Pavla 
první novodobé jedovnické hody. Někomu se 
myšlenka hned napoprvé zalíbila, někdo třeba 
pochyboval o  její reálnosti. Netrvalo ale moc 
dlouho, než se začaly objevovat oficiální články 
v jedovnických médiích, a tak již nikdo nemo-
hl pochybovat, že se nejedná o  žert, ale že se 
povedlo skupince, která stála na počátku myš-
lenky o uspořádání hodů, nadchnout více lidí. 
Nejvíce nadšení měli mladí, kteří se těšili, že se 
budou moci na  několik dní v  roce stát z  oby-
čejných lidí neobyčejnými stárkami a  stárky. 
Po  krátkém čase se počet tanečníků ustálil 
na  osmi párech plus jedněch náhradnících. 

Zkoušelo se každou sobotu večer, abychom 
stihli do konce června nacvičit dlouhou a taky 
trochu obtížnou Moravskou besedu. S  blížící-
mi se hody se stupňovala i  intenzita příprav. 
Oficiální program čtyřdenních hodů započal 
ve čtvrtek 28. června v 19 hod., kdy stárci vy-
razili se zpěvem po  obci, aby postavili svým 
stárkám před domem májku, kterou předem 
nazdobili. V pátek večer se již sešla menší sku-
pinka lidí před kulturním domem. Prohlédli si 
nachystanou výzdobu, ale hlavně chtěli vidět, 
jak se bude stavět hodová májka. Aby ale bylo 
co stavět, museli nejprve stárci vlastnoručně 
přinést májku ke  kulturnímu domu. Pak již 
první stárek Josef Tesař mohl slavnostně májku 
poklepat - a poklepal ji dobře, protože nám ji 
nikdo neukradl. V sobotu jsme si všichni při-
vstali, abychom mohli co nejdříve v krojích vy-
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razit po  Jedovnicích zvát spoluobčany na  od-
polední veselí. Rádi bychom se omluvili těm, 
které jsme nestihli pozvat osobně. Jedovnice 
jsou velké, a  tak nebylo možné přijít ke  kaž-
dému domu. Zvaní skončilo úderem poledne. 
Ve 13 hodin se sešli stárci s kapelami před rad-
nicí, odkud vyrážel průvod k první stárce Petře 
Hemzalové. Každý stárek si vyvedl svoji stár-
ku, zatancovalo se, zazpívalo, muzikanti pěkně 
zahráli a pak se pokračovalo dál. Když průvod 
dorazil v 16.30 ke kulturnímu domu, proběhlo 
slavnostní předání hodového práva rychtářem, 
požehnání panem děkanem a  pak již došlo 
na Moravskou besedu. Během večera postupně 
přicházeli další lidé, zaplnili všechny připrave-
né stoly a vydrželi se bavit až do pozdních noč-
ních hodin. V  neděli ráno vyvrcholil hodový 
program slavnostní mší svatou v našem kostele 
za účasti krojované chasy. 

Jsme velmi rádi, že se první novodobé jedov-
nické hody vydařily a že jste nás přišli podpořit 
ve  velmi hojném počtu. Jménem pořadatele, 
občanského sdružení Staré časy, o.s., bychom 
rádi poděkovali všem, kteří nám pomohli 
s  uspořádáním hodů. Děkujeme všem stár-
kám a  stárkům, úřadu městyse, sponzorům, 
místním kapelám Bivojance a Olšověnce, hasi-
čům, MS Českého červeného kříže, rychtářovi 
p.  Šíblovi, p.  děkanovi Trmačovi, p.  Koutné, 
p. Ševčíkové, p. Vávrové a všem, kteří s přípra-
vou hodů jakkoliv pomáhali. V neposlední řadě 
patří velké poděkování vám všem, kteří jste nás 
podpořili v našem úsilí dobrým slovem či svojí 
účastí na hodové zábavě. Do budoucna je jistě 
co zlepšovat, ale ohlas akce vnímáme jako po-
vzbuzení, že naše snaha měla smysl, a příští rok 
snad vše proběhne ještě úspěšněji.

Petra Hemzalová, Josef Tesař,  
Petr Gabriel ml., Josef Plch ml.

Historie

Spějme dál!

Když jsem v  neděli 10. června na  chodníku 
před hotelem RADO sledoval čelo blížícího se 
průvodu sokolského Župního sletu, v  slucho-
vém podvědomí jsem slyšel zvučné tóny pocho-
du Spějme dál! Pochodu, který přetrval věky 
a který dodnes neztratil nic na svém významu. 
Kdy zazněl poprvé? Zřejmě před 120 lety, v ne-
děli 18. června 1882, kdy Prahu ohromil prů-
vod 1600 krojovaných Sokolů ze 76 jednot s 57 
prapory, kterému do pochodu vyhrávala Kmo-
chova kolínská sokolská hudba.
Průvod tehdy směřoval ke  Střeleckému os-
trovu. Připravené cvičiště ostrostřelců bylo 
po obvodu vyzdobené českými vlajkami, slav-
nostními girlandami a velkými nápisy „Tužme 
se“ a „Na zdar“. Více než tři tisíce diváků ne-
dočkavě čekalo na první velkou sokolskou ex-
hibici, v jejímž úvodu vystoupilo v jednotném 
úboru na 720 cvičenců se cvičeními prostných. 
Bez hudby, cvičení řídil sám dr. Miroslav Tyrš, 
povely dával úderem tyče do  ozvučné desky. 
Po  prostných vystoupilo 40 družstev v  ukáz-

kách cvičení na nářadí a v atletických vložkách, 
v  závěru předvedla své umění skupina 70 vy-
braných cvičitelů. Po skončení tělocvičné části 
se rozproudila družná zábava, která v noci vr-
cholila ohňostrojem. 
Toto veřejné cvičení, přezvané později na prv-
ní sokolský slet, bylo pro zakladatele Sokola 
dr. Miroslava Tyrše velkým úspěchem, protože 
splnilo jím sledovaný cíl: „Povzbudit sokolské 
hnutí!“ A to se podařilo.
Projevilo se v následném šíření vzniku dalších 
sokolských žup a  jednot. Organizační snahy 
v našem kraji se v roce 1892 sjednotily vyhlá-
šením Sokolské župy Rastislavovy se sídlem 
v Brně. Pro narůstající počet sokolských jednot 
byla tato župa v  roce 1897 rozdělena vyhláše-
ním nové, samostatné Sokolské župy Krále Ji-
řího v Boskovicích. 
I  v  Jedovnicích, jako pokračování místního 
pokrokového a  kulturně vlasteneckého hnu-
tí, po  letech významného působení profesora  
F. B. Ševčíka, po utvoření čtenářsko-pěveckého 
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spolku Vlastimil (1863), po založení hasičské-
ho sboru (1876), po vzniku dělnického spolku 
Jednota (1885), po založení Sociálně demokra-
tické strany (1896) a po odhalení sochy K. Ha-
vlíčka Borovského (1900) vznikla v  roce 1907 
místní jednota Sokol. 
Sokolská tělovýchova značně přispěla také 
k  prosazování emancipační myšlenky. Tím, 
že k pražskému Sokolu patřil „Tělocvičný spo-
lek paní a  dívek pražských“ a  dále tím, že již 
na  čtvrtém sletu v  roce 1901 cvičily poprvé 
i ženy (s kužely). 
Vývoj sokolského hnutí byl od  prvopočátku 
spjat s  hudbou Františka Kmocha. Již v  roce 
1872 pojmenoval své hudební těleso „Sokolská 
hudba v Kolíně“, známé také jako „Kolínská so-
kolská hudba“, která šířila slávu oblíbených po-

chodů Lví silou, Jdou sokolské šiky, jdou a mezi 
dalšími také Spějme dál!
Ideový základ a  cíle sokolského hnutí, vyjád-
řené zásadami dr. Miroslava Tyrše, jsou věčné: 
„Harmonický rozvoj krásy tělesné a ušlechtilosti 
duševní, láska k volnosti a vlasti, to vše založené 
na dobrovolnosti a kázni, vyjádřené hesly Tuž-
me se! a Ni zisk, ni slávu!“
Stávajícím členům jednoty Sokol a těm novým, 
které přitažlivost ušlechtilých cílů Sokola při-
láká do sokolských řad, zejména však do jejich 
cvičení, nechť až do dalšího sletu v jejich aktiv-
ní činnosti povzbudivě a radostně zní „Spějme 
dál!“

Ve spolupráci s panem kronikářem 
Roudným napsal IM

Kterak naši sousedé rudičtí 765 let od první písemné zmínky oslavili

Při sledování našeho Videožurnálu mne „za-
tahala za  uši“ věta, že Olšověnka vyhrávala 
v Rudici při oslavách 765 let od první písemné 
zmínky o obci. Slavnosti ve dnech 15.-17. červ-
na byly bezpochyby veliké a vydařené, slavily se 
Antonínské hody i čtyři výročí – 765 let od prv-
ní písemné zmínky (1247), 210 let od prvního 
sestupu starohraběte Hugo Salma do Rudické-
ho propadání (1802), 120 let od zahájení stav-
by rudické školy (1892) a 10 let od dokončení 
a otevření nové kaple svaté Barbory (2002). 
Zaujalo mne, že zatímco my jsme v roce 2011 
oslavili „teprve“ 760 let, Rudice letos slaví už 
765 let – a rozhodl jsem si tu informaci ověřit. 
Díky archeologickým nálezům je nepochybné, 
že osídlení Rudice spojené s těžbou železa sahá 
hluboko před zmiňovaný rok 1247, ale to patr-
ně byli „svobodní“ horníci a hutníci, spadající 
přímo pod jurisdikci zeměpána, jemuž náležel 
„horní regál“, tedy výsadní právo dobývat rudu. 
Samotný název Rudice (i rudy) je patrně odvo-
zen od  načervenalé barvy železitých hornin 
(německy rot = červený, odtud i „rudý“). Jinou 
záležitostí bylo založení „řádné“ poddanské vsi 
s poplatnými sedláky hospodařícími na vyme-
zené půdě, s rychtářem atd. Tato zárodečná část 
dnešní Rudice se nazývá příznačně Dědina. 

Vzpomněl jsem si, že mám doma rudickou bro-
žuru. Nese název „Rudice v Moravském krasu. 
750 let 1247-1997.“ Zajímavé je, že na 84 stra-
nách textové části se již nikde rok 1247 nevy-
skytuje, natož aby bylo osvětleno, kde se vzal. 
Na  str. 6 se bez uvedení zdroje píše: „Po  roce 
1245 přišli první Slované i do prostoru naší obce 
a usadili se v místě nazývaném Dědina.“ Na str. 7  
se nejdříve (opět bez uvedení zdroje) tvrdí, že 
v  r. 1350 a  1351 Rudice patřila lysické větvi 
pánů z  Kunštátu, že Rudici vévodila tvrz, že 
po r. 1350 získal část Rudice Jan Dúpník z Nit-
kovic… Pak následuje zajímavá věta: „Jan Dúp-
ník na tento svůj (rudický) majetek upsal v roce 
1353 své manželce (věno) 35 hřiven a tento zá-
znam v zemských deskách je prvním záznamem 
o  naší obci Rudici.“ Vyvstává pochopitelně 
otázka, kde autor vzal údaje k roku 1350 a 1351 
a  kde se vzal na  obálce letopočet 1247, když 
první záznam je až z roku 1353.
Rok 1353 potvrzuje i  Jan Knies ve  Vlastivědě 
moravské z  roku 1902. Ten je opravdu ověři-
telný v Moravských zemských deskách brněn-
ských. Prohledal jsem i kodex moravských lis-
tin (CDM), k roku 1247 jsem žádnou zmínku 
o Rudici nenašel.
Při hledání zmínek o Rudici jsem narazil ješ-
tě na  jeden problém – protože název Rudice 
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je spojen s místy, kde se těžila železná ruda, je 
podobných lokalit povícero – Rudice u  Uher-
ského Brodu, dále několik Rud a  Rudek… 
A  mnohdy je obtížné odlišit, které lokality se 
ten který zápis týká. Roku 1353 je nepochybně 
zmíněna „naše“ Rudice. Ale fakt, že „naši“ Ru-
dici drží po částech drobní zemané a současně 
by zde měli mít své majetky i  lysičtí Kunštáti 
(pro něž by Rudice byla izolovanou enklávou) 
vede PhDr.  J. Doležela k  úvaze, že by onou 
lysickou Rudicí mohla být nějaká ves v  oko-
lí Lysic, protože i  tam je doložena středověká 

těžba železných rud. Celá věc by si zasloužila 
vyhledání všech historických zmínek a  jejich 
důkladný rozbor – pak by patrně historie Ru-
dice vypadala jinak, než ji popisuje zmíněná 
brožura z r. 1997.
Obrátil jsem se na OÚ Rudice i na redakci ru-
dického zpravodaje s dotazem, kde se vzal rok 
1247 jako rok první písemné zmínky. Utekl 
delší čas, odpověď nepřichází. Buď rok 1247 
dohledávají, nebo začínají na rok 2013 připra-
vovat oslavy 660 let…

Josef Plch

Okrojované hody

Samotné jedovnické hody 2012 jsou hodnoce-
ny na  jiném místě. Šlo bezpochyby o akci ne-
čekaně (a velmi) vydařenou, uznání a dík patří 
všem, kdo se na ní jakkoli podíleli.
Chtěl bych se ale zastavit u  vlastních krojů, 
do nichž se stárci a stárky oděli. Na místě bylo 
možno zaslechnout dotazy, zda je toto jedov-
nický kroj, popřípadě realističtější otázku, 
odkud jsou kroje zapůjčeny. Sami tanečníci 
mnohokrát odpovídali, že jde o hanácké kroje 
z Letonic, vesnice u Bučovic. 
Publikace Moravské a  slezské kroje, vydaná 
Moravským zemským muzeem v  roce 2000, 
představuje barevné kresby lidových krojů 
vzniklé kolem roku 1814; nám nejbližšími za-
chycenými lokalitami jsou Kunštát, Šebetov 
a  Plumlov. Z  kreseb je zřejmé, že kroje byly 
na Moravě původně velmi rozmanité co do ba-
revnosti, složení i střihu, následný vývoj patrně 
vedl k jisté typizaci – a dnes už je zřejmě sna-
hou udržet nějaký zakonzervovaný stav, který 
se v rámci udržení tradic dále nevyvíjí.
Jedovnice jako poměrně rušnou křižovatku 
s napojením na průmyslová centra postihlo mi-
zení krojů dříve, než okolní zemědělské vesni-
ce. Nejstarší informace o místním kroji, kterou 
znám, přináší Jan Knies ve Vlastivědě morav-
ské (díl Blanský okres) z roku 1902: „V západní 
části okresu podnes tu či onde najdeme zbytky 
kroje původního. Nosí se vysoké boty, koženky 
nejdříve žluté - a  ušpiní-li se, dají se obarviti 
na  černo. I  muži mívají korduly černé, modré, 
nejčastěji červené se žlutými knoflíky. Hlavu po-

krývá v  létě nízký klobouk se širokou střechou, 
v zimě schořovice, sobolovice neb beranice tvaru 
hulánských čepic se střapcem, pod níž také nosí 
„michlovku“, pletenou čepici. Na cestách v zimě 
užívá se všeobecně bílé haleny s kapucí, do chů-
ze krátkého, beránkem podšitého kožichu. Děv-
čata nosí také kordulku, krátké, pestře barvené 
sukně; okolo Jedovnice uvazují šátek pod bra-
du, okolo Molenburka nosí se šátek již svázaný 
na záušnice.“ (Koženky = kožené kalhoty; kor-
dula, kordulka = vesta). 
Po  vzniku Československa se zajímal o  kroje 
Sokol, asi se snažil zmapovat (a zachránit) mi-
zející folklórní prvek. Ve  2. jednatelské knize 
Sokola Jedovnice je „zápis o  schůzi správního 
výboru“ konané v pondělí 19. dubna 1920, kde 
se mj. píše: „Bratr jednatel čte dopisy od  hejt-
manství a  bratrské župy. Co se týče prvního 
dopisu, podá jednota ihned žádost velkostatku 
Hugona Salma za  pronájem pole vedle ško-
ly za  hřiště a  letní cvičiště ve  výměře 2 měřic. 
Ke druhému dopisu budiž odpověděno župě, že 
v Jedovnicích i okolí místních krojů není a které 
jsou, jsou neúplné a méně správné.“
O místním kroji se letos zmínila i Marie Chrás-
tecká z Kotvrdovic: Kroje začaly mizet po polo-
vině 19. století. Podle zápisu v  obecní kronice  
z r. 1958 se mužský sváteční šat skládal ze žlu-
tých kalhot, vysokých holenkových bot, červené 
vesty a bílé lněné košile se širokými rukávy (no-
sily se však i  tmavé kalhoty a vesta mohla mít 
barvu i  zelenou či modrou). Od  dob první re-
publiky v naší obci kroje úplně vymizely. Ženský 
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kroj v místní kronice popsán není. Dle výzkumu 
Ervína Černého vypadal asi takto: Na  jemně 
naškrobené spodničky se vázaly tmavé suknice 
s drobnými květy (černé, červené, modré, fialo-
vé). Na suknici se uvazovala úzká, většinou bílá 
dlouhá zástěrka do  pasu. Na  bílou halenku se 
širokým límcem se oblékala černá vestička. Přes 
tu se křížem přes prsa dozadu vázal ozdobný šá-
tek zvaný „pulka“. Kroje se používaly hlavně při 
slavení církevních svátků, v kotvrdovické škol-
ní kronice je ale záznam, že při slavnostním 
žehnání rozšířené školy v r. 1911 šly v průvodu 
i „dívky v národních krojích“.
Kresby E. Černého přikládáme. Mužský kroj 
byl patrně poměrně univerzální, jeho popis 
u  Kniese odpovídá kotvrdovickému zápisu 
a oba se shodují s tím, co měli oblečeno letošní 
stárkové – jen korduly se údajně nosily zapnuté 
až ke  krku, ne rozhalené. Popis dívčího kroje 
z Podomí podle Černého odpovídá také velmi 
přesně dívčímu letonickému kroji, zřejmě jde 
o  vliv hanáckého Vyškovska, situace na  Bla-
nensku ale byla podle Kniesova popisu poně-
kud odlišná. 
Příkladným počinem je obnova (či spíše re-
konstrukce) šošůveckého kroje - místní ženy 
několik let vytvářely kroj za  konzultací s  Et-
nografickým ústavem Moravského zemského 
muzea v Brně, s paní, jež je učila vyšívat, vlast-
noručně si kroj vyráběly… klobouk dolů. Stojí 
za povšimnutí, že mužský kroj ze Šošůvky opět 
odpovídá obvyklému hanáckému schématu, 
ženský je v souladu s Kniesovým popisem včet-
ně „krátké sukně“ – tedy do půli lýtek.

Letošní krojované jedovnické hody nejsou prv-
ním pokusem tohoto druhu - podle paní Věry 
Daňkové (*1934) se v roce 1951 konaly v Jedov-
nicích krojované dožínky, Jedovničtí si tehdy 
zapůjčili slovácké kroje z půjčovny v Brně.
Mladí iniciátoři jedovnických hodů se zaobírají 
myšlenkou „šošůvecké cesty“, tedy vytvoření 
místního kroje za spolupráce s odborníky. Ale 
to je dlouhodobá záležitost, vyžaduje vůli i tr-
pělivost.
S mírnou nadsázkou lze říci, že jak Olšověnka 
s  červenými vestami, tak Bivojanka s  modrý-
mi vlastně udržují linii místního kroje – třeba 
právě tak by dnes vypadalo slavnostní lidové 
oblečení, kdyby nedošlo k vymizení krojů a po-
kračoval jejich přirozený vývoj…

Josef Plch

„Matuškův“ mlýn č.p. 95

Na text ze druhé strany obálky plynule naváže-
me citacemi dosavadních zmínek v  literatuře. 
Ve 2. díle knihy Moravský kras popisuje Karel 
Absolon mlýn na několika místech: „Před po-
sledním, idylicky položeným mlýnem, dříve zva-
ným Matuškovým, vstupuje (potok) do památné 
kotliny.“ Dále zmiňuje (leč bohužel nepubliku-
je) Wankelův akvarel asi z  roku 1860, který 
zobrazuje: „Slepé údolí, celá kotlina z větší dál-
ky, v popředí mlýn Matuškův, uprostřed amfite-
átr skalisek, v pozadí výšiny rudické a Tumperk; 

20x14 cm“. Dále expedice do propadání Floria-
na Koudelky: „Druhá expedice spodní chodbou 
28. 7. 1884. Toho dne byla vůbec nápadně malá 
voda, ale mimo to zarazili jak Julinek, tak Ma-
tuška ve svých stavidlech odtok, takže do propa-
dání vůbec žádná voda netekla.“ (Mlynář Ma-
tuška byl tehdy i účastníkem expedice.) 
Dále Absolon popisuje vlastní expedici do pro-
padání, ke dni 24. 8. 1904 uvádí: „Zatím jsem 
promyslel útočný plán, jehož zdárné provedení 
bylo závislé na porozumění jedovnických notáb-
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lů. Jelikož vodopád ve spodním patře byl naším 
úhlavním nepřítelem, dorozuměl jsem se s mly-
náři B. Julinkem, správcem pily, a  Pařízkem 
na Matuškově mlýnu, že provedeme opravdový 
atentát na  přirozené poměry. Potok byl tehdy 
od  Olšovce začínaje regulován po  celé délce 5 
stavidly, jež budou po  celou noc dokořán ote-
vřena a vodám po celou noc bude povolen volný 
odtok. Ráno čtvrtého dne 25. 8. budou stavidla 
rázem hermeticky uzavřena. Stalo se a očekáva-
ný výsledek se dostavil. Řečiště před propadáním 
téměř vyschlo.“
A nakonec informátoři nejspolehlivější, Martin 
Kříž – Florian Koudelka, Průvodce do morav-
ských jeskyň, díl II z roku 1902: „My opustíme 
silnici nad řečeným potůčkem a dáme se vpra-
vo (západně) a dojdeme brzo k bývalé, rozsáhlé 
huti na  tavení železné rudy, z  níž stojí ale jen 
tu a  tam trosky (staví se tu nyní panská pila). 
U  této bývalé huti máme hranice vápencové 
a drobové (kulmové) a zároveň důležitou stud-
ni (ještě na břidlici). Z této studně čerpají totiž 
vodu netoliko rodiny bydlící na  blízku, nýbrž 
i obyvatelé v Rudicích; sem (přes 20 minut) musí 
chodit pro vodu na  vaření a  na  pití. Studně je 
5 m hluboká a bylo v ní i za velkého sucha v září 
1900 přes 2 metry vody. (…) Za touto hutí při-
jdeme k  mlýnu, který dříve patřil manželům 
Matuškovým, nyní jej ale má družstvo rolníků, 
jehož předsedou je Dr. Med. Polčák z Jedovnic. 
Mlýn vyhořel 21. srpna 1900; jest ale nyní znovu 
postaven a rozšířen (také s parním pohonem – je 
tu též hostinec).“
Zkratka Dr.  Med. znamená doktor medicíny; 
MUDr. František Polčák byl také v letech 1907-
1932 prvním starostou místního Sokola.
Tím končí výčet zmínek ve vlastivědné litera-
tuře, je třeba je doplnit. Pokud jde o nejstarší 
historii mlýna, zůstává mnoho nejasností. 
Zmiňovaná příslušnost mlýna k  osadě Tipe-
ček je nedoložitelná (a  tedy i  nevyvratitelná). 
Faktem je, že osada Tipeček je lokalizová-
na k  drobné vodoteči na  louku nad mlýnem, 
vzdálenost mezi vsí a mlýnem je takřka „co by 
kamenem dohodil“. Není ovšem jisté, že mlýn 
existoval před zánikem vsi, v souvislosti s osa-
dou Tipeček se v písemných pramenech žádný 
mlýn (ani pila) nezmiňuje. Na indikační skice 

z r. 1826 je ovšem vidět, že pozemky nad mlý-
nem směrem k dnešní silnici k mlýnu č. 95 pa-
třily, takže nějaký vztah mlýna k Tipečku zcela 
vyloučit nelze.
Z  roku 1376 je v  zemských deskách zápis, že 
Všebor z Rájce prodal Henzlínovi z Brna a Ště-
pánovi z  Jedovnic šest lánů a  jeden podsedek 
v Rudici a jeden mlýn „in Ponykwa“. Název Po-
nikev, Ponikva je odvozen od slovesa ponikati 
(sklánět se k zemi), užíval se pro vody tekoucí 
do podzemí. Může jít tedy nejen o dnešní říčku 
Punkvu, ale i Jedovnický potok. Jako Punqua je 
označena r. 1826 na  indikační skice Holštejna 
i  dnešní Bílá voda. Vzhledem k  tomu, že teh-
dejší držitel části Rudice Jan Dúpník z Nitkovic 
vlastnil také mlýn „v  Lažánkách na  Ponikvi“ 
(1358), zdá se být pravděpodobnější, že i v roce 
1376 jde o mlýn na dnešní Punkvě. O existenci 
mlýna č. 95 ve středověku nemáme tedy žádné 
spolehlivé doklady, nelze ji však ani vyloučit.
V  Moravském zemském archivu v  Brně je 
ve  fondu C17 uložen i  soupis dědičně proda-
ných vrchnostenských mlýnů. Víme, že horní 
jedovnický mlýn byl prodán 1. ledna 1750 Ur-
banu Julinkovi a dolní jedovnický mlýn (mož-
ná ve  stejný den) Matěji Toufarovi. Další pře-
hled držitelů by se dal dohledat v  matrikách, 
fondu rájeckého panství, pozemkových kni-
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hách či ve sčítacích operátech. Tento průzkum 
jsem nepodniknul, třeba se najde někdo ze stu-
dentů, kdo tyto prameny zpracuje…
Z  indikační skici je zřejmé, že držitelem mlý-
na byl r. 1826 František Toufar, mlýn se tedy 
udržel v rodině. Na mapě jsou vidět 4 budovy 
obklopující dvůr ze tří stran – jako zděné jsou 
označeny budova na  půdorysu dnešní obytné 
budovy a  severní hospodářské stavení, jako 
dřevěné západní hospodářská budova (dnes 
zděná na  stejném půdorysu) a  dřevěná mlý-
nice, přistavěná z  jihu k hlavní budově. Omy-
lem není nakresleno vodní kolo, je ale vidět 
na  mapě stabilního katastru z  r. 1826. Voda 
za kolem odtékala povrchovým kanálem. 
Mlynář Matuška, po  němž dostal mlýn jmé-
no, je zmiňován při průzkumu propadání  
r. 1884. Zda družstvo rolníků získalo od  Ma-
tušky mlýn před požárem 21. srpna 1900 (rok 
potvrzují i záznamy z Rudice), nebo až po něm, 
není z výše uvedených zmínek jasné. Fotografie 
mlýna před požárem ukazují složitěji tvaro-
vanou střechu hlavní budovy (polovalbovou), 
přízemní zděnou mlýnici (se suterénem, kam 
vstupoval hřídel vodního kola) s vysokou sed-
lovou střechou a  lednici zakrytou jen roštem 
z prken (lednice je kryt vodního kola, aby bylo 
chráněno před vyschnutím či naopak namr-
záním). Stopy požáru v  hlavní budově byly 
patrné i  po  polovině 20. století. Mlýnice byla 
po požáru radikálně přestavěna, prodloužila se 
směrem do dvora, takže byla delší, než hlavní 
budova, šlo již o budovu patrovou. Kryla ji sed-
lová střecha stejné výšky, jakou měla střecha 
na  hlavní budově, ale orientovaná byla štítem 
ke vstupní straně, tedy kolmo na hlavní budo-
vu. Na štítě mlýnice se až do jejího zboření v r. 
1972 dochoval nápis PARNÍ A VODNÍ MLÝN 
/ DRUŽSTVA ROLNÍKŮ / V JEDOVNICÍCH 
– to odpovídá Křížově informaci o  parním 
pohonu (viz foto). Jelikož šlo vlastně o  novo-
stavbu, stopy požáru mlýnice nenesla. Snad 
před r. 1900 došlo i na jižní straně k uzavření 
dvora díky postavení dalších hospodářských 
staveb. Patrně shořely, dlouho zde byly vidět 
ruiny. Vznikla nová dřevěná stavba na západní 
straně jižního křídla, jež se někdy před r. 1970 
zhroutila pod tíhou sněhu. Nejisté jižní křídlo 

na naší kresebné rekonstrukci chybí. Z Křížovy 
informace vyplývá, že restaurace byla ve mlýně 
zřízena až po požáru, což ale vylučuje možnost, 
že by se zde stravovali dělníci z hutě – huť v té 
době již byla v  ruinách, stravovat se zde ale 
mohli dělníci, budující v  areálu zaniklé hutě 
novou panskou pilu. Následovalo převzetí ne-
prosperujícího mlýna stárkem (Pařízkem?), vy-
bavení plynovým (?) motorem r. 1905 a konečně  
r. 1906 převzetí mlýna B. F. Julinkem. Tím došlo 
k  začlenění do  velikého a  prosperujícího pod-
niku „Bohuslav František Julinek – parní pila, 
velkoobchod dřevem a mlýn v Jedovnicích“. Je-
likož mlýn nebyl zapotřebí (firma měla mlýn Ju-
linkův), byla v mlýnici zřízena stolárna (1920?).
V archivu ČKD Blansko se dochovala část do-
kumentace z  roku 1931, která zachycuje (teh-
dy) stávající stav s  vodním kolem a  projekt 
nové turbíny. Dodací lhůta byla stanovena na   
11. 6. 1931. Kolo na  horní vodu mělo průměr 
4850 mm, bylo široké 1660 mm, výška korečků 
300 mm, částečně se brodilo v odtékající spod-
ní vodě, otáčky jsou uváděny 6/min. Z rybníč-
ku byla voda přiváděna potrubím o  průměru 
600 mm do dřevěných vantrok šířky 1455 mm. 
Voda za  kolem odtékala vyzděným podzem-
ním kanálem a teprve za mlýnem pokračovala 
uměle hloubenou rýhou až do soutoku s Jedov-
nickým potokem. Kolo bylo umístěno ve  vy-
zděné lednici s dřevěnou střechou.
Nová turbína měla výkon 18 ks, spád 6 m (roz-
díl mezi horní a spodní hladinou), 365 otáček 
za  minutu, průtok 280 l/s. Šlo o  Francisovu 
turbínu s  betonovou kašnou, ruční regulací 
a  horizontálním hřídelem. Vzhledem k  da-
ným dispozicím strojovny byla použita dlouhá 
sací roura (4 metry), koleno za  oběžným ko-
lem mělo průměr 390 mm. Oběžné kolo bylo 
bronzové o  průměru 350 mm s  10 lopatkami. 
Projekt nové turbíny si vyžádal i další staveb-
ní úpravy. Maximální rozdíl hladin byl zvýšen 
z 5855 m na 6855 mm (aby se dosáhlo vyššího 
tlaku a tedy vyššího výkonu), to si při zachová-
ní horní hladiny vyžádalo snížení dna zděného 
kanálu i prohloubení povrchové rýhy o 1,4 m. 
Do prohloubeného podzemního kanálu pod 
areálem mlýna mělo být vloženo odtokové po-
trubí dlouhé 23 metrů, následovala odtoková 



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2012

32

rýha 150 metrů. Přívodní kanál u hladiny byl 
zrušen a  nahrazen novým potrubím o  prů-
měru 600 mm u dna rybníčku, což si vyžádalo 
i nové hradidlo.
Rozdělení podniku, jeho osud za  Protektorá-
tu a  následné znárodnění popsal v  minulém 
zpravodaji Ing. Felix Kuba. Mlýn č. 95 převzal 
Místní národní výbor v  Jedovnicích a  zřídil 
v hlavní budově 4 nájemní minibyty. Používalo 
se společné suché WC na hnojišti na dvoře, pro 
vodu se chodilo ke  studni u  pily, kterou zmi-
ňuje Kříž. Kolem r. 1965 v  přízemí žili Veselí 
a Sedlákovi, v patře Kotoučkovi a Stloukalovi. 
Nájem činil 10 Kč za měsíc. Turbína byla stále 
provozuschopná, sloužila k výrobě proudu pro 
samotný mlýn, ale vzhledem ke zmenšení obje-
mu vody vlivem nánosů v rybníčku i vzhledem 
ke značnému průtoku vody turbínou bylo mož-
no tento zdroj používat jen krátkodobě. Franti-
šek Kotouček z č. 423 (*1945) vzpomíná: „Jako 
školák jsem psával úlohy při petrolejce. Paní 
Stloukalová uměla turbínu obsluhovat – občas 
ji spustila a  tehdy jsme svítili elektřinou. Ale 
jak žárovka začala blikat, bylo jasné, že voda 
došla – šli jsme ven a ryby se mrskaly v bahně.“ 
Roku 1966 Stloukalovi odešli, jejich byt dosta-
li mladomanželé Kovaříkovi. Po  odstěhování 
Sedláků a Veselých přišli krátce Nejezchlebovi, 
po nich mistr z pily Peterek. 
Kovaříkovi odešli asi r. 1970 na  bytovku č. 
502, jako poslední se odstěhovali r. 1971 Ko-
toučkovi. Mlýn zůstal prázdný a  MNV s  ním 
další plány neměl, byl předurčen k  likvidaci. 
Koupil ho jako stavbu ke zboření odstěhovaný 
Josef Kovařík (*1941), v  dubnu 1972 zažádal 
o  povolení bouracích prací svépomocí, mate-

riál měl posloužit uvažované stavbě rodinného 
domku. Skutečně došlo ke  zbourání mlýnice. 
Ze stavby rodinného domu ale sešlo a  navíc 
se objevil zájemce o  koupi – správce Tyršovy 
osady Sedláček. V srpnu 1972 tedy J. Kovařík 
žádá o zrušení demoličního výměru, následná 
situace je poněkud nejasná, protože v létě 1976 
píše Sedláček na MNV, že nevěděl, že je stav-
ba určená k demolici, že ji již začal opravovat, 
i když bez řádného ohlášení, ale že už o opra-
vu mlýna ztratil zájem a že by ho koupil jeho 
přítel Kuchař. Bohužel součástí Sedláčkových 
oprav bylo kromě okopání omítek i  vytrhání 
oken, takže mlýn se stal volně přístupným růz-
ným zvědavcům i nocležníkům a jeho devasta-
ce pokračovala. Ovšem již v říjnu 1976 kupují 
od manželů Kovaříkových mlýn do spoluvlast-
nictví manželé Planerovi a  Drápelovi. Podle 
vyprávění Planerových jim při výletu do pro-
padání romantická stavba mlýna padla do oka, 
rozhodli se mlýn koupit, potíž byla přesvědčit 
úředníky MNV, aby stavba zůstala zachována. 
Nakonec se vše v dobré obrátilo – Planerovi se 
brzy stali jedinými vlastníky mlýna, odvedli 
zde spoustu práce. Nejen, že opravili střechy 
a  vlastní budovy, ale i  betonové tarasy kolem 
rybníčka, pan Planer vyčistil i  turbínu a  váž-
ně uvažoval o  jejím znovuzprovoznění. Tomu 
ovšem bránil částečně propadlý odtokový ka-
nál (i  když by zde mělo být snad neporušené 
potrubí?), zasypání výstupního hřídele sutí 
po zboření mlýnice i fakt, že rybníček má jiné-
ho majitele. Konec úvah znamenala velká voda 
v březnu 2006, kdy voda obemlela pravou stra-
nu hráze a  došlo k  jejímu zborcení. Případná 
obnova rybníčku je v nedohlednu. Před zborce-
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ním hráze sem na výlet zašla i školní družina, 
děti se mohly povozit na rybníčku na  lodičce. 
K  mlýnu původně patřila i  zahrada, zřetelně 
ohraničená kamennými tarasy severně od pří-
stupové cesty. Prý se tu, snad v době existence 
restaurace, konaly i taneční zábavy. 
Dávná sláva mlýna se už asi nevrátí. Mlýnice je 
zbořena, rybníček zpustl, turbína není provo-

zuschopná… Ale malebný mlýn zůstal zacho-
ván, za jeho kultivovanou opravu patří stávají-
cím majitelům jistě uznání. 
Závěrem děkuji za cenné informace a fotogra-
fie p. Planerovi, Kotoučkovi a Kovaříkovi.

Josef Plch

Duchovní sloupek

Vlaštovky

Jednou z drobných letních radostí jsou pro mne 
vlaštovky na farním dvoře. Jejich přílet očeká-
vám každý rok s trochou zvědavosti, kolik jich 
bude. Jednou přiletěly jen dva páry, to bylo 
docela smutné. Letos to bylo naopak radostné, 
přiletělo jich víc, než bylo hnízd vybudovaných 
v minulých letech. 
Na  to, že jeden pár přebývá, jsem přišel až 
po  několika dnech. Vedle obydlených hnízd 
byla ještě plošinka, kterou jsem považoval 
za zbytek starého hnízda, které už podlehlo zu-
bům času. Téměř pokaždé, když jsem šel okolo, 
tam seděla jedna nebo dvě vlaštovky. Domní-
val jsem se, že tam jen odpočívají na čerstvém 
vzduchu, i když mě také napadlo, že tam mají 
‚trucovnu‘, protože v omezeném prostoru hníz-
dečka přece musí působit „ponorková nemoc“. 
Nebo jsou ty dvě vlaštovky lenoši, kterým se 
nechce pracovat a  vychovávat vlastní potom-
stvo, takže se spokojí s tímto minimalistickým 
hnízdečkem, které je chrání aspoň před deštěm 
a kočkami?
V  té době jsem křtil dvě děti nepokřtěných 
rodičů. Chodily do  náboženství už v  mateř-
ské škole a pak i na základní a byly pravidelně 
na mši v jedné z kaplí jedovnické farnosti, tak-
že bylo vhodné je pokřtít, aby mohly s ostatní-
mi také chodit k přijímání. Problém byl v tom, 
jak mám při obřadu mluvit o  významu křtu 
a při tom ‚neshodit‘ jejich rodiče, kteří se přece 
mohli nechat pokřtít také. Při pohledu na tor-
zo hnízda obsazené dvěma ptáčky a pak na su-
chou trávu na  dvoře mě napadlo, že to dám 
dohromady a  budu dětem před jejich křtem 

vyprávět o tom, jak ty vlaštovky nemohou do-
končit své hnízdo, protože je moc sucho, nikde 
ani trochu bláta, a k Olšovci je to na dopravu 
stavebního materiálu příliš daleko, takže těm 
dvěma nezbývá nic jiného než čekat, až zaprší. 
Pak jsem to přirovnal k  situaci lidí, kteří si – 
jak nám to líčí první kapitoly Bible – mysleli, 
že jim bude lépe bez Boha, protože podlehli 
dojmu, že je ošidil, když nechce, aby poznali 
zlo. Tím spustili celou tu lavinu všeho špatné-
ho v  dějinách lidstva, které se dodnes potýká 
s problémem rozlišování mezi dobrem a zlem 
a  také s  tím, že i  když má ty nejlepší úmysly, 
výsledky jim někdy neodpovídají. Byli na tom 
stejně jako ty vlaštovky čekající na déšť. Ten je 
pro nás obrazem křtu, k němuž ovšem musíme 
přidat své úsilí. Déšť umožní stavbu hnízda, 
budovat ale budou muset vlaštovky samy. Pro 
nás křest znamená možnost, kterou můžeme, 
ale také nemusíme využít, není to nějaké čaro-
vání fungující bez aktivní účasti pokřtěného.
Nevím, nakolik bylo srozumitelné to křestní 
kázání, ale křest proběhl v pohodě, malí kate-
chumeni zvládli obřad na jedničku, jejich spo-
lužáci a kamarádi jim zazpívali a všichni se při 
odchodu tvářili radostně a  spokojeně. Jen mě 
trošku trápila výčitka, že jsem si to s tím hníz-
dem nedostavěným kvůli extrémnímu suchu 
vymyslel, že je to možná ve  skutečnosti jinak 
a že to děti v září, až budou s ostatními školáky 
trávit víkend na faře, zjistí a budou se mě ptát, 
proč to hnízdo pořád ještě není hotové, když už 
tolikrát pršelo.
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Pršet začalo ještě týž den a  pršelo pak celou 
noc a den následující. To už jsem musel mys-
let na jiné věci a vlaštovky jsem pustil z hlavy. 
Vzpomněl jsem si na  ně, až když jsem večer 
schovával auto do  garáže. Při odchodu jsem 
pozvedl hlavu ke  stropu a  chvíli zůstal zírat. 
Ono to nehotové hnízdo už bylo z poloviny ho-
tové! A zítra to jistě ty malé stavitelky dodělají, 
takže můžu dětem ukázat, jak voda pomohla 
vlaštovkám, a  připomenout, že podobně nám 
pomáhá křest.

Když budete chtít, můžu to nové hnízdo ukázat 
i  vám. Pro mě je teď připomenutím toho, jak 
se kolem nás dějí drobná dramata neřešitelných 
situací, pro které často máme nesprávný a ne-
spravedlivý výklad, a  teprve když jsme sami 
v tísni, vyburcuje to naši fantazii, abychom se 
na věc podívali z jiného pohledu, uvědomili si 
širší souvislosti a  abychom ty postižené, když 
už jim nemůžeme pomoci, alespoň pochopili.

Václav Trmač, farář

Pozvánky

Olšovec, s.r.o. Jedovnice - půjčovna 
šlapadel a loděk
otevírací doba červenec a srpen: 10.00 až 19.00 
hodin
ceník: šlapadlo 120,- a 150,- Kč/hod.
lodička 100,- Kč/hod., zapůjčení vest zdarma

Spolek Bivoj a Restaurace Barachov si Vás do-
volují pozvat na tradiční

Koncert Bivojanky pod dožínkovým 
věncem
aneb Škola volá ...
který se koná v neděli 2. září od 15.00 do 18.00 
hod. na výletišti Barachov u rybníka Olšovce.
Letošním hostem je Sivická kapela.
Vstupné dobrovolné. Děkujeme.
Děkujeme i firmě Agris Jedovnice, s.r.o. a Měs-
tysu Jedovnice.

Divadlo Pavla Trávníčka Praha
pro Vás připravuje v kinosále KD Jedovnice di-
vadelní představení

Pozvání na večírek
pátek 5. října 
2012, začátek 
v  19.00 hodin, 
kinosál KD Je-
dovnice
Předprodej 
vstupenek 
v Informač-
ním středisku 
na náměstí 
(knihovna), tel. 
516 442 284.
Autor: Neil 
Simon, režie: 
Pavel Trávníček
V představení hrají: 
Pavel Trávníček, Jana Švandová, Světlana 
Nálepková, Ladislav Frej, Kateřina Janečková, 
Radim Jíra a další

Různé
Olšovec, s.r.o. Jedovnice nabízí propan-butanové láhve

provozní doba od 6.00 do 22.00 hodin
výdejna - recepce kempu

cena: 2 kg – 110,- Kč, 10 kg – 400,- Kč, 33 kg – 1170,- Kč
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Program kina Jedovnice
Adresa: Na Kopci 571, 679 06 Jedovnice, tel. 516 442 624

Začátky představení vždy v 19.30 hodin 
7. 8. úterý – OCELOVÁ PĚST / Akční sci-fi 
snímek z  blízké budoucnosti. Příběh býva-
lého boxera Charlieho, jehož milovaný sport 
ovládli dva a půl metru vysocí oceloví roboti. 
Kvůli přílišné brutalitě jsou zakázány zápasy 
mezi lidmi a  do  ringu nastupují pouze stroje. 
Charlie (H. Jackman) se podílí na přípravě ro-
botů k boji, přičemž naráží na  jednoho, který 
je téměř nezastavitelný. V soukromí se při tom 
musí hlavní hrdina vypořádat se zjištěním, že 
má jedenáctiletého syna, který chce vědět více 
o  svém otci. Film USA s  titulky. /127 /́ FAL-
CON / Vstupné 69,- + 1,- Kč / MP
14. 8. úterý – MUŽI V  NADĚJI / Může být 
nevěra základem šťastného manželství? Šar-
mantní bonviván Rudolf (B. Polívka) je o tom 
přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa 
musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. 
A hlavně, ženská se nesmí nudit!” Česká kome-
die režiséra J. Vejdělka. Dále hrají J. Macháček, 
É. V. Kerekesová, P. Hřebíčková, S. Stašová, O. 
Zach, J. Čvančarová… /110 /́ FALCON / Vstup-
né 74,- + 1,- Kč / MN 12
21. 8. úterý – SIGNÁL / Kája (Kryštof Hádek) 
a Filip (Vojta Dyk) tráví čas na cestách Vysoči-
nou. Zabloudí i do malé obce a tamní obyvatele 
včetně místního policisty obalamutí lží o plá-

nované výstavbě mobilního vysílače v  jejich 
katastru. Z  žertu a  chuti trochu se povyrazit 
se však stane břímě, které se mladíkům může 
vymstít. Co až vesničané odhalí, že jejich na-
děje na  výhodný prodej pozemků byly úplně 
falešné? Česká tragikomedie režiséra T. Řehoř-
ka. Dále hrají B. Polívka, K. Roden, J. Menzel,  
K. Winterová, E. Josefíková… /118 /́ BONTON 
FILM / Vstupné 74,-+1,- Kč / MN 12
28. 8. úterý – ŽELEZNÁ LADY / Britské ži-
votopisné drama s  vynikající  M. Streepovou 
v roli cílevědomé Margaret Thatcherové, která 
dokázala, že vysoká politika není jen výsadou 
mužů, a  jako první žena se stala premiérkou 
Spojeného království Velké Británie a Severní-
ho Irska (1979-1990). Pro svůj nekompromisní 
přístup k  politickému, ale i  osobnímu životu 
získala přezdívku Železná lady. Film však tuto 
kdysi nejmocnější ženu světa ukazuje také jako 
dnešní osmdesátnici bojující s Alzheimerovou 
chorobou… /105 /́ BIOSCOP / Vstupné 74,- + 
1,- Kč / MN 12

Co bude s naším kinem dál? V příštím čísle Je-
dovnického zpravodaje se podíváme na bilan-
ci návštěvnosti během letních měsíců, obecně 
to s osudem malých kin příliš optimisticky ne-
vypadá…

Reklamy – inzerce

TJ Sokol Jedovnice  
nabízí k dlouhodobému pronájmu

sportovně rekreační zařízení Tyršova osada 
v Jedovnicích od 1. 10. 2012.

Možnost celoročního ubytování správce. 
Bližší informace na tel. 608 918 579.
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