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Na obálce: Spálený mlýn u propadání

Titulní kresba Mgr.  Jitky Vávrové přináší po-
hled na  (tehdy) Jedovnické propadání někdy 
kolem r. 1900 s ruinami mlýna. Již v Informa-
cích Obecního úřadu Jedovnice z prosince 2000 
vyšel můj příspěvek O Spáleném mlýně, faráři 
Mikuláši a jiných zajímavostech. Text byl zamě-
řen na popis mlýna, který kdysi stál na pravém 
břehu Jedovnického potoka, necelých 50 metrů 
před propadáním. Pro ty, kdo o  tomto mlýně 
nevědí, uvedu jednoduchý návod: Stačí se po-
stavit zády k  informační tabuli u  Rudického 
propadání. Před sebou mírně nalevo uvidíme 
sníženinu a v ní „zátoku“ potoka ohraničenou 
kolmými stěnami. „Zátoka“ vymezuje plochu 

mlýnice, kolmé stěny jsou opravdu kamennými 
stěnami onoho mlýna. 
Již v květnu 2004, kdy jsem v Moravském zem-
ském archívu (MZA) spatřil staré katastrální 
mapy, se objevily první pochybnosti o  správ-
nosti některých tvrzení v  mém článku. Po-
stupně se objevovaly další poznatky – a  další 
pochybnosti. Posledním impulsem k  revizi 
historie této stavby byl příspěvek o mlýnu č. 95 
v minulém Zpravodaji. Tato revize byla spojena 
s důkladným sběrem informací a jejich analý-
zou. Výsledek naleznete na str. 22.

Josef Plch
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Informace z rady a zastupitelstva

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 37 ze dne 19. 7. 2012

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 záměr na pronájem levé části budovy městy-

se na Havlíčkově náměstí 44 dle předložené-
ho návrhu

•	 nájemní smlouvu na  pronájem nebytových 
prostor v  lihovaru mezi městysem Jedovni-
ce a J. Sýkorou, Jedovnice, dle předloženého 
návrhu

Rada městyse souhlasí
•	 se stavbou kanalizační přípojky na  pozem-

cích p. č. 1375/26 a 1375/27, které jsou v ma-
jetku městyse, žadatelka H. Mannová, Jedov-
nice, dle předloženého návrhu

•	 se stavbou pergoly na pozemku p. č. 1747/1, 
který je v majetku městyse, žadatel M. Host, 
Brno, dle předloženého návrhu

•	 s  udělením výjimky počtu dětí ve  třídách 
do  28 na  dobu neurčitou, žadatel Mateřská 
škola Jedovnice

•	 s  jízdami motorového člunu na rybníce Ol-
šovec ve  dnech 21. 7. – 28. 7. 2012, žadatel 
Vodní záchranná služba Českého červeného 
kříže Blansko

•	 s natáčením České televize Brno v rekreační 
oblasti a v kempu Olšovec dle předloženého 
návrhu

•	 s použitím znaku městyse Jedovnice na klu-
bové známky Občanského sdružení Fiat 
Multipla klubu ČR Brno

•	 s umístěním kříže na „náves“ v Chaloupkách 
dle předloženého návrhu

Rada městyse bere na vědomí
•	 informaci o  pokračování příprav stavby 

sběrného dvora
•	 informaci z kontroly ČIŽP v aleji u rybníka 

Olšovce dne 3. 7. 2012
•	 obsah odpovědi L. Dvořákovi, Jedovnice, 

na výpověď z užívání pozemku
•	 termín konání závodů plachetnic na rybníku 

Olšovec ve dnech 28. 7. – 29. 7. 2012, žadatel 
Jachetní klub Olšovec, o. s., Adamov

•	 Protokol č. 462/12/771 ze dne 16. 07. 2012 
o  kontrole plnění povinností v  nemocen-
ském pojištění, v důchodovém pojištění a při 
odvodu pojistného na  sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
za období 1. 3. 2010 – 30. 6. 2012, s výsled-
kem bez závad

•	 zápis z jednání stavební komise ze dne 28. 5. 
2012

Usnesení ze schůze Rady městyse Jedovnice č. 38 ze dne 16. 8. 2012

Na základě předložených zpráv a projednaných 
záležitostí:

Rada městyse schvaluje
•	 pronájem levé části budovy městyse na Ha-

vlíčkově náměstí 44 P.  Jelenovi, Jedovnice, 
dle předloženého návrhu

•	 výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 
O pořádání veřejných produkcí – prodlouže-
ní taneční zábavy dne 17. 8. 2012 do 01 ho-
din, žadatelka Iva Kocmanová, Jedovnice

•	 výjimku z OZV č. 5/2005 O pořádání veřej-
ných produkcí – prodloužení kynologické 

akce v kempu Olšovec ve dnech 31. 8. – 2. 9. 
2012, do  24 hodin, žadatelka E. Nezvalová, 
The Working Dogs Breeders Association, 
Kostelec na Hané

•	 Dohodu o  provedení stavebních prací 
na  pronajatém pozemku mezi pronajímate-
lem městysem Jedovnice a Olšovcem s. r. o. 
Jedovnice, dle předloženého návrhu

•	 Smlouvu o  nájmu pozemku na  pozemek 
p.  č.  2662/24 mezi městysem Jedovnice a  J. 
Kubešem, Jedovnice, dle předloženého ná-
vrhu
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•	 rozpočtové opatření č. 4/2012 dle předlože-
ného návrhu

•	 na  základě Nařízení vlády č. 448/2011 Sb. 
platový výměr řediteli ZŠ M. Součkovi 
s účinností od 1. 8. 2012

•	 ceny pro soutěž Rozkvetlé Jedovnice dle 
předloženého návrhu

Rada městyse souhlasí
•	 se stavbou Jedovnice, ulice Hybešova – vý-

měna vodovodu, žadatel VAS a. s. Boskovice, 
dle předloženého návrhu

•	 se stavbou vodovodní a  kanalizační přípoj-
ky na pozemcích p. č. 1747 a 1733, které jsou 
v  majetku městyse, žadatel M. Klasa, Brno, 
dle předloženého návrhu

•	 se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky 
a přípojky NN na pozemku p. č. 1733, který 
je v majetku městyse, žadatelé J. a Z. Švédovi, 
Jedovnice dle předloženého návrhu

•	 s výjimkou z Řádu rekreační oblasti rybníka 
Olšovec na provádění stavebních prací, žada-
telka I. Teclová, Jedovnice

•	 s  pořádáním veřejné kynologické akce 
v kempu Olšovec ve dnech 31. 8. – 2. 9. 2012, 
žadatelka E. Nezvalová, The  Working Dogs 
Breeders Association, Kostelec na Hané

Rada městyse bere na vědomí
•	 informaci z jednání k dopravní situaci v měs-

tysi ze dne 16. 8. 2012
•	 znalecký posudek č. 57/1228/12 na posouze-

ní 3 stromů v lokalitě Na Kopečku
•	 konání cyklistického závodu dne 8. 9. 2012, 

pořadatel Acer Czech Republic s. r. o., Brno
•	 petici na podporu činnosti MVDr. K. Kulha-

vé v  Jedovnicích – provoz veterinární ordi-
nace v Jedovnicích

•	 veřejnou vyhlášku – opatření obecné pova-
hy KHS JMK Brno, dočasný zákaz používá-
ní vody ke koupání pro přírodní koupaliště 
rybník Olšovec s okamžitou platností

Rada městyse nesouhlasí
•	 se snížením poplatku za odpad, žadatel ZV 

ZOOS KOVO Metra Blansko

Rada městyse rozhodla
•	 zadat Zajištění zadávacího řízení dle záko-

na č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, 
v platném znění, a v souladu s pravidly pro-
gramu OPŽP, a  na  dotační management 
v  době realizace na  stavbu Úspory energie 
a využití OZE v objektu ATC Olšovec Jedov-
nice firmě Ing. L. Kratochvíl, Strhaře

Rad městyse podporuje
•	 provoz veterinární ordinace v  Jedovnicích, 

která je přínosem pro jedovnické občany

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice,  konaného dne 28. 8. 2012

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

lovou, tajemnici ÚM
2. schvaluje ověřovatele zápisu Danielu Sta-

rou a Josefa Matušku
3. schvaluje program zasedání dle předlože-

ného a doplněného návrhu
4. schvaluje kupní smlouvu mezi městysem 

Jedovnice a  Ing.  B. Vaňkem, Ostrava, dle 
předloženého návrhu ze ZM 26. 6. 2012 
na  2 navrhované splátky. Pověřuje radu 
městyse jednat s právním zástupcem o dal-
ším postupu a pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy

5. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2012, kterou se ruší Obecně závazná 
vyhláška č. 9/2007 O  místním poplatku 
za provozovaný výherní hrací přístroj 

6. schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012 dle 
předloženého návrhu

7. schvaluje přijetí podpory na spolufinanco-
vání projektu v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí z  prostředků SFŽP 
ČR ve výši 213.456 Kč

8. schvaluje poskytování odměny dle Naří-
zení vlády č. 375/2010 Sb., O  odměnách 
za  výkon funkce členům zastupitelstva, 
novým členům zastupitelstva ode dne ob-
sazení uvolněného mandátu, tj. P. Grygovi, 
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Jedovnice, od 1. 5. 2012, Ing. J. Hlouškovi, 
Jedovnice, od 24. 5. 2012

9. schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene na  parcelách číslo 593 a  833 v  k. ú. 
Jedovnice, které jsou majetkem městyse, 
mezi městysem Jedovnice a JMP Net, s. r. o., 
Brno, dle předloženého návrhu, a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

10. schvaluje Smlouvu 1030003340/001 
o  smlouvě budoucí o  zřízení práva odpo-
vídajícího věcnému břemenu na  pozemku 
parcelní číslo 585 v k. ú. Jedovnice, který je 
majetkem městyse, mezi městysem Jedov-
nice a E. ON Distribuce, a. s., České Budě-
jovice, dle předloženého návrhu, a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

11. pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břeme-
nu na  pozemku parcelní číslo 585 v  k. ú. 
Jedovnice, který je majetkem městyse, mezi 
městysem Jedovnice a E. ON Distribuce, a. s., 
České Budějovice, po jejím obdržení

12. schvaluje Smlouvu o  převodu práv a  povin-
ností ze stavebního povolení na stavbu Sběrný 
dvůr, mezi městysem Jedovnice a E. ON Dis-
tribuce, a. s., České Budějovice, dle předlo-
ženého návrhu, a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

13. souhlasí s prominutím pohledávky ve výši 
1.200 Kč, žadatel T. Jančík, Jedovnice

14. schvaluje Smlouvu darovací mezi městy-
sem Jedovnice a investory:
H. Navrátilová, Brno,
J. Šenkýř, Semanín,

K. Vitula, Brno,
F. Muselík, Brno, 
R. Beránek, Babice nad Svitavou, 
Mgr. J. Černý, Pohořelice,
Mgr. L. Černá,
M. Vašuta, Pohořelice, 
M. Vašutová, Pohořelice,
V. Žůrek, Pohořelice, 
V. Pernica, Jedovnice, 
B. Pernicová, Jedovnice, 
J. Bitomská, Brno,
M. Drozdová, Brno, 
J. Vrtěnová, Blansko, 
Ing. Z. Gardášová, Brno, 
dle předloženého návrhu a pověřuje staros-
tu městyse podpisem smlouvy

15. schvaluje Smlouvu o  bezúplatném převo-
du vlastnictví k  vodnímu dílu Vodovodní 
řad z potrubí PE profilu 90 x 8,2 mm délky 
216,45 m, včetně sekčního uzávěru DN 80, 
3 ks sestav podzemních hydrantů, které je 
popsáno v projektové dokumentaci zpraco-
vané Ing.  J. Vágnerem pod názvem Jedov-
nice, rekreační oblast – rozšíření vodovo-
du a sdružená kanalizační přípojka (2012) 
mezi městysem Jedovnice, a  Svazkem vo-
dovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice, 
dle předloženého návrhu a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy

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

17. bere na vědomí dopis N. Galitové, Blansko, 
ze dne 1. 8. 2012

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Starosta městyse Jedovnice podle § 27 odst. 
1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastu-
pitelstev krajů, a  o  změně některých zákonů, 
ve  znění pozdějších předpisů, a  vyhlášky Mi-
nisterstva vnitra č. 152/2000 Sb., o  provedení 
některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., 
o volbách do zastupitelstev krajů, a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční:
v pátek 12. října 2012 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 13. října 2012 od 8.00 do 14.00 hodin.

Místo konání voleb:
okrsek č. 1 - Městečko - obřadní síň v přízemí 
budovy Úřadu městyse Jedovnice, Havlíčkovo 
nám 71, pro voliče bydlící v ulicích: Havlíčkovo 
náměstí, Jiráskova, Vyškovská, Habeš, Podhájí, 
Nad Rybníkem, Na Větřáku, Barachov, Záměs-
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tí, Olšovecká, Legionářská, Kostelní, Za Koste-
lem, U Hrubé lípy, Sadová, Riviera
okrsek č. 2 - Chaloupky - zasedací místnost č. 
3 v přízemí budovy Úřadu městyse Jedovnice, 
Havlíčkovo nám 71, pro voliče bydlící v  uli-
cích: Na  Kopci, Tyršova, Kopeček, Palackého, 
Brněnská, Salajna, K  Propadání, Absolonova, 
Hybešova, Wanklova, Zahradní, U  Dymáku, 
Kniesova, Pod Horkou

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost, státní občanství Čes-
ké republiky a  údaje o  oprávněnosti hlasovat 
v  uvedeném okrsku. Všechny doklady, jimiž 
se prokazuje totožnost nebo státní občanství, 
musí být platné.
Každému voliči budou doručeny nejpozdě-
ji tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve  dnech voleb může volič obdržet hlasovací 
lístky ve volební místnosti.
Každý volič se musí před hlasování odebrat 
do prostoru, určeného pro úpravu hlasovacího 
lístku, jinak mu okrsková volební komise neu-
možní hlasování.
Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, okrskovou volební komi-
si o  to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost. V tomto případě okrsková volební komise 
vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Složení okrskových volebních komisí pro 
volby do zastupitelstev krajů
okrsková volební komise č. 1 (Městečko)
Předseda: 
Barbora Řezníčková, Hochmannova 2179/14, 
Brno
Místopředseda: 
Lukáš Vavrčík, Na Kopci 636, Jedovnice
Členové:
Emílie Kvasnicová, Havlíčkovo náměstí 2, Je-
dovnice
Mgr. Jiří Přikryl, Na Větřáku 564, Jedovnice
Ondřej Stejskal, Tyršova 519, Jedovnice
Zapisovatelka:
Marie Gabrielová, Havlíčkovo náměstí 234, Je-
dovnice 

okrsková volební komise č. 2 (Chaloupky)
Předseda: 
Markéta Pernicová, Na Kopci 636, Jedovnice
Místopředseda: 
Radovan Bartošek, Na Kopci 636, Jedovnice
Členové: 
Alois Musil, Na Kopci 543, Jedovnice
Kristýna Málková, Za Kostelem 456, Jedovnice
Jiří Přikryl, Na Větřáku 564, Jedovnice
Martina Šenkýřová, Jiráskova 461, Jedovnice
Zapisovatelka:
Zdeňka Nečasová, Hybešova 521, Jedovnice

Marie Gabrielová, tajemnice ÚM 

Další důležité informace pro občany

Vesnice roku 2012 

Jak jsme vás informovali v Jedovnickém zpra-
vodaji květen / červen, městys se přihlásil 
do soutěže Vesnice roku. V  letošním roce náš 
městys ocenění nezískal. 
Doprovodnou akcí byla soutěž vyhlášená Jiho-
moravským krajem Jihomoravský krajáč. Zú-
častnili jsme se s  jídlem Starojedovnický kapr 
s bramborovým salátem. V této soutěži jsme se 
umístili na 2. místě. Autorkou soutěžního jídla 
byla paní Růženka Zouharová, které tímto dě-
kujeme za vzornou reprezentaci městyse. 

Marie Gabrielová, tajemnice ÚM

Podílel jsem se na  přípravě přihlášky i  vlastní 
prezentace naší obce, proto si dovoluji napsat 
pár postřehů. Již jen zpracování přihlášky bylo 
velmi náročné, mj. bylo třeba sestavit podrob-
ný přehled všech získaných dotací od  r. 2000. 
S překvapením jsme zjistili, jak vysoká je úspěš-
nost Jedovnic v získávání dotací v celém tomto 
období, protože převládá subjektivní pocit, že se 
vše „rozjelo“ až v posledních pár létech. Zajíma-
vé byly i některé hlasy zesměšňující naši účast, 
přičemž bylo zjevné, že kritici ani nevědí, že 
existují ocenění v různých kategoriích. Od za-
čátku bylo jasné, že nemůžeme usilovat o metu 
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nejvyšší – zlatou stuhu. Ale doufali jsme, že by-
chom mohli získat stuhu modrou za společen-
ský a spolkový život – ten je v Jedovnicích jistě 
bohatý. Důsledkem velikosti obce ovšem je, že 
si tyto spolky vystačí samy, zatímco v soutěži je 
spíš oceňována pospolitost a spolupráce. Otáz-
kou je i forma vlastní dvouhodinové prezentace 

před hodnoticí komisí - nakolik tuto prezentaci 
spolků a organizací inscenovat jako divadlo pro 
komisi. Nepochybuji, že Jedovnice mohou být 
na své organizace hrdé – a fakt, že se máme jako 
obec v tomto směru čím pochlubit, je nezávislý 
na udělení či neudělení stuhy či diplomu.

Josef Plch, místostarosta 

Týden sociálních služeb 

Motto: „Aby se člověk cítil být člověkem“
Ve dnech 8. 10. – 14. 10. 2012 proběhne celo-
státní akce Týden sociálních služeb, ke které se 
připojíme. Jedná se o představení naší sociální 
služby veřejnosti.

Ve  středu 10. října máte možnost využít Dne 
otevřených dveří na  Domě s  pečovatelskou 
službou Jedovnice od 8 do 17 hodin. Zde vám 
bude k dispozici pečovatelka nebo sociální pra-
covnice, které rády zodpoví všechny vaše dotazy.

Marie Gabrielová, tajemnice ÚM

Z policejních záznamů

Zpráva o činnosti Policie Městyse Jedovnice za období od 18. 7. 2012 do 18. 9. 2012

Obecní policie řešila v  uplynulém období ná-
sledující události:
•	 Zajištění dopravní obslužnosti při poruše 

a opravě vodovodního řádu na ul. Hybešova 
v Jedovnicích.

•	 Výtržnictví a  fyzické napadení mezi hosty 
Sport-baru na  Havlíčkově náměstí v  Jedov-
nicích. Spolupráce na místě s hlídkou PČR, 
která si věc na místě převzala k dalšímu še-
tření. 

•	 Šetření poškození plotu u  rodinného domu 
nákladním motorovým vozidlem. Zjištění 
řidiče vozidla, věc vyřešena na  místě - do-
mluva nápravy a uhrazení škody mezi řidi-
čem a majitelem nemovitosti.

•	 Vloupání do  osobního motorového vozidla 
a  odcizení navigačního zařízení - předáno 
PČR.

•	 Zjištěn přestupek proti majetku v  chatové 
oblasti v  k.ú. městyse Jedovnice - krádež 
2 ks kmenů. Následným šetřením zjištěn 
a  usvědčen pachatel tohoto přestupkového 
jednání. Přestupek byl na místě vyřešen ulo-
žením blokové pokuty.

•	 Případ rušení nočního klidu na ul. Barachov 
při pořádání taneční zábavy. Zjednání ná-
pravy - ukončení hudební produkce.

•	 Žádost Okresního soudu Blansko o  zjištění 
skutečností k žalované osobě.

•	 Zajištění a  označení propadlé komunikace 
na ulici Za Kostelem v Jedovnicích. 

•	 Případ založení černé skládky v chatové ob-
lasti v k.ú. městyse Jedovnice.. Přestupek še-
tří OPMJ.

•	 3 případy nalezení svazků klíčů. – klíče pře-
dány majitelům.

•	 Zajištění průjezdnosti místní komunikace 
na ul. Na Kopci po splavení zeminy a štěrku.

•	 Nález klíče od  motorového vozidla na  ulici 
Zahradní. Klíč uložen na služebně OPMJ.

•	 Nález dokladů, platebních karet a  osobních 
věcí na  břehu rybníka Olšovec. Šetřením 
zjištěna souvislost se spáchanou tr. činností 
na k.ú. Jedovnic. Nález předán PČR k další-
mu služebnímu využití.

•	 2 případy regulace dopravy a zajištění místa 
dopravní nehody na ul. Jiráskova v Jedovni-
cích.

•	 1 případ regulace dopravy v  Chaloupkách 
následkem dopravní nehody a  neprůjezd-
nosti silnice v úseku Jedovnice-Křtiny.

•	 4 případy odchytu zatoulaných psů a l kočky. 
Provedeno následné předání majitelům. Pře-
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stupky porušení OZV - vyřešeno uložením 
blokové pokuty.

•	 2 případy nálezu registračních značek 
od osobních motorových vozidel na ul. Bara-
chov. 1x registrační. značka zaslána na Měst-
ský úřad v Blansku, 1x předána majiteli.

•	 Zajištění dopravy při průjezdu zemědělské 
techniky městysem.

•	 Nález nákupní tašky před budovou městyse. 
Taška byla následně předána majitelce.

•	 Nález občanského průkazu na břehu rybníka 
Olšovec. OP zaslán na Magistrát města Čes-
ké Budějovice.

•	 Na žádost vedoucí ATC Jedovnice byl prove-
den služební zákrok v souvislosti s nevhod-
ným a hrubým jednáním návštěvníka ATC, 
který nerespektoval příkaz vedoucí. Věc byla 
na místě po ujasnění a vysvětlení a zjednání 
nápravy vyřešena domluvou.

•	 Žádost Městského úřadu Blansko o doručení 
písemnosti.

•	 Přijato oznámení o  prošetření černé stavby 
na  parcele v  k.ú. městyse Jedovnice. Šet-
řením bylo zjištěno, že v  dané věci nedošlo 
k naplnění skutkové podstaty trestného činu 
ani přestupku. Věc předána stavebnímu úřa-
du.

•	 Případ rušení nočního klidu na ulici Podhájí 
v  Jedovnicích. Přestupek vyřešen na  místě 
napomenutím.

•	 Z  pověření starosty městyse bylo svoláno 
jednání k dopravní infrastruktuře v městysi 
Jedovnice, na kterém byli přítomni zástupci 
městyse, OPMJ, PČR Blansko, SUS Blansko 
a zástupci z řad občanů. Výsledek z jednání 
– odfrézování nerovností na  ul. Jiráskova, 
oprava propadlých kanálů a  vpustí, vybu-
dování kruhového objezdu v  Chaloupkách 
do konce roku 2012, umístnění výstražného 
dopravního značení na ul. Vyškovská, Jirás-
kova - podána žádost.

•	 Přijata žádost PČR o vypracování stanoviska 
ve  věci poškozené rekreační chaty, která se 
nachází v chatové oblasti Jedovnice.

•	 Přijat nález finanční hotovosti ve  výši 
15.000,- Kč. Nález následně předán majiteli.

•	 Zajištění dopravy při frézování komunikace 
na ul. Jiráskova. 

•	 Nález dětského batůžku na  dětském asfal-
tovém hřišti u  rybníka Olšovec. Uveřejně-
ní na  infokanále. Nález uložen na  služebně 
OPMJ k vyzvednutí.

•	 Žádost Dopravního inspektorátu Blansko 
o  spolupátrání po  neznámém pachateli do-
pravní nehody, která se stala na k.ú. městyse 
Jedovnice.

•	 Nález batohu s mobilním telefonem a osob-
ními věcmi u rybníka Olšovec. Nález předán 
majiteli.

•	 Nález karty VingCardElsafe u  ZŠ Jedenice. 
Karta uložena na služebně OPMJ.

•	 Žádost Okresního soudu  Blansko ke  zjiště-
ní skutečností k  zájmové osobě trvale žijící 
na k.ú. Jedovnic.

•	 Oznámení o podezření ze spáchání přestup-
ku, ke  kterému došlo na  ul. Brněnská v  Je-
dovnicích. Věc oznámena na  Městský úřad 
Blansko.

•	 Případ pokousání psem na ul. Na Kopci v Je-
dovnicích. Věc šetří OPMJ.

•	 Případ porušení dopravní značky zákazu 
vjezdu motorových vozidel a  neoprávněné 
kempování u zadních rybníků v k.ú. městyse 
Jedovnice - porušení rekreačního řadu. Věc 
oznámena na Městský úřad v Blansku.

•	 Případ krádeže krytů kol od motorového vo-
zidla na ul. Riviéra v Jedovnicích. Přestupek 
proti majetku šetří OPMJ. 

•	 Oznámení případu neoprávněného parková-
ní na vyhrazeném parkovišti na ul. Tyršova 
v  Jedovnicích. Přestupek vyřešen na  místě 
uložením blokové pokuty.

•	 Při kontrole místa ukládání velkoobjemo-
vého odpadu do  kontejneru na  ul. Zahrad-
ní zjištěno neoprávněné ukládání odpadu 
ze strany osoby, která nemá trvalé bydliště 
na k.ú. Jedovnic. Vyřešeno uložením bloko-
vé pokuty.

•	 Na základě výzvy hejtmana JMK provedena 
kontrola stánkového prodeje lihovin a desti-
látů.

•	 Případ pálení trávy na ul. Palackého. Vyřeše-
no na místě domluvou. 

•	 Zástupce ZŠ Jedovnice oznámil ohrožení 
dětí při cestě do i ze školy dorážejícím psem, 
který se pohybuje na  zahrádce rodinného 
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domu s nedostatečnou výškou oplocení. Še-
tření na místě, projednáno s majitelkou psa, 
zjednání nápravy. Ze strany OPMJ bude pro-
váděna pravidelná denní kontrola místa. 

•	 48 přestupků v dopravě - vyřešeno uložením 
blokové pokuty.

Luděk Kolář – velitel Obecní 
policie městyse Jedovnice

Ze zápisníku Policie ČR

Postrach turistů je ve vazbě
BLANSKO-VYŠKOV: Vloupal se do desítek 
vozidel. 
Zaparkovat auto zejména v turisticky atraktiv-
ních lokalitách Moravského krasu, ale i na dal-
ších místech nebylo od  letošního jara do  sou-
časnosti příliš bezpečné. Několikrát do měsíce 
totiž policisté vyjížděli k případům, kdy turisté 
našli svoje auta vykradená. Mezi odcizenými 
věcmi byly doklady, peníze, bankovní karty, ale 
také notebooky a další věci. K okradeným pat-
řili především čeští i zahraniční turisté. Vykra-
dená vozidla ale našli také někteří z místních.
Teď si však lidé mohou oddechnout. Blanenští 
kriminalisté totiž dopadli pachatele, který se 
podle jejich dosavadních zjištění jen od března 
do  poloviny července letošního roku vloupal 
do  více jak 40 osobních aut. Několik jich vy-
kradl na parkovišti na Horním můstku na Ma-
coše, další pak v  okolí Jedovnic, Lipovce, Ru-
dice, Olomučan, Křtin nebo i u westernového 
městečka v Boskovicích. Do aut se dostával vět-
šinou po  rozbití některého z  bočních okének. 
Během chvilky pak vytáhl věci a z místa ujel. 
V jednom autě pak vzal zbraň. Jednalo se o ku-
lobrokovou kozlici Kromě aut se několikrát vy-
pravil krást také do chatek v autokempu nebo 

do hotelových pokojů v Jedovnicích. Ze skladu 
v jedné restauraci pak vzal i 12 kg tvrdého sýru 
Eidam, 12 kg kuřecích řízků a přes 40 kg vep-
řového masa. 
Vloupáními tak od března do července způso-
bil celkovou škodu za téměř 370 tisíc korun. 
Podle dosavadních zjištění policistů má ten-
to dvaapadesátiletý muž z  Vyškovska na  svě-
domí dalších ještě asi dvacet případů. Muž se 
totiž měl podílet na majetkové trestné činnosti 
i v dalších okresech, například na Vsetínsku či 
v Brně a okolí. Tyto případy kriminalisté v sou-
časné době zpracovávají. 
Část věcí, které muž odcizil, byla nalezena 
u něho doma a tyto předměty budou postupně 
předány zpět jejich majitelům.
V současné době je muž ve vazbě a je obviněn 
ze spáchání trestných činů krádeže, poškození 
cizí věci, neoprávněné opatření, padělání a po-
změnění platebního prostředku a  nedovolené 
ozbrojování. Jedná se o  člověka, který není 
policistům neznámý. V minulosti byl již za ma-
jetkovou trestnou činnost odsouzen k  trestu 
obecně prospěšných prací v trvání celkem 500 
hodin. Trest však dosud neodpracoval.

 por. Mgr. Iva Šebková, tisková 
mluvčí PČR Blansko

Společenská kronika

Jubilanti

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

Září 
10. 9.  Marie Nejezchlebová, Legionářská 196  

70 roků

11. 9.  Ivas Kovařík, Jiráskova 510 
80 roků

12. 9. Alois Hégr, K Propadání 381 
70 roků

12. 9.  Marie Ondráčková, Habeš 349 
81 roků

15. 9.  Drahoslav Kocman, Habeš 374 
80 roků
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15. 9.  Ludmila Setničková, Tyršova 319 
83 roků

15. 9  Ludmila Valentová, K Propadání 470  
85 roků

18. 9.  Ing. Josef Ondráček, Habeš 349 
83 roků

18. 9.  Anna Němcová, Hybešova 159 
87 roků

18. 9.  Koubová Marie, Legionářská 55 
87 roků

25. 9.  Jarmila Grimová, Záměstí 183 
83 roků

Říjen 
4. 10.  Jarmila Prausová, Habeš 201 

70 roků
5. 10.  Zdenka Klímová, Habeš 341 

81 roků
10. 10. Eva Irainová, Hybešova 109 

80 roků
11. 10.  Marie Ševčíková, Havlíčkovo nám. 137  

80 roků
12. 10. Anna Musilová, K Propadání 406  

86 roků

13. 10. Marie Jančíková, Podhájí 176  
83 roků

16. 10. Anna Martinásková, Kostelní 36  
98 roků

19. 10.  Helena Burdová, K Propadání 121 
70 roků

20. 10. Ladislav Palát, Absolonova 412 
86 roků

24. 10. Jiřina Poláčková, Zahradní 699 
75 roků

26. 10. Bohuslav Daněk, Na Kopci 543 
70 roků

28. 10. Zdeněk Pořízek, Jiráskova 236 
80 roků

Dne 24. 10. 2012 oslaví 60 roků manželství – 
diamantovou svatbu manželé Blažena a Jaro-
slav Kunovští, Habeš 340
U příležitosti tohoto jubilea přejeme manželům 
mnoho dalších spokojených let plných štěstí, 
zdraví a spokojenosti.

Zdeňka Nečasová, matrikářka ÚM Jedovnice

Co se děje v mateřské škole 

Vážení čtenáři, vítám Vás po letních prázdni-
nách na stránkách informací z mateřské školy. 
Začneme tím, jak jsme prázdninové volno vyu-
žili pro opravy zejména staré budovy MŠ. 
Naplánována byla rekonstrukce střechy I. bu-
dovy MŠ a  výměna poškozeného el. kabelu 
v  zemi, tedy přívod el. energie pro I. budovu. 
Sjednané práce byly časově i  finančně nároč-
né. Začaly již 2. července. Každým dnem jsme 
mohli pozorovat, jak práce postupují. 

Po předání hotového díla přišel na řadu úklid. 
Uklízelo se v  obou budovách i  v  jejich okolí. 
Díky obětavé práci zaměstnanců a za finanční 
podpory Městyse Jedovnice se podařilo provést 
další část z plánovaných oprav více než stoleté 
budovy školky a obě budovy připravit na začá-
tek školního roku. 
Kapacita mateřské školy je plně obsazena. 
Do  kolektivu pedagogů přibyla nová posila 
Bc. Lucie Klimešová, která učí děti spolu s paní 
učitelkou Zouharovou ve třídě Žabek. V ostat-
ních třídách zůstává kolektiv pedagogů stabil-
ní. 
ŠVP – PV na téma Putování časem prošel po-
drobným hodnocením a  byl aktualizován. 
Od  září jsou všechny čtyři třídy heterogenní, 
tedy smíšené. Současná koncepce předškolní-
ho vzdělávaní upřednostňuje individualizaci 
ve  výchově a  vzdělávání, tedy osvojení si klí-
čových kompetencí na takové úrovni, jaká od-
povídá možnostem dítěte. Jedním z nejdůleži-
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tějších úkolů současné mateřské školy je rozvoj 
emoční inteligence a podpora sociálních kom-
petencí. A  právě v  heterogenní skupině dětí 
dochází každý den k přirozenému sociálnímu 
učení. Vytváří se tzv. prosociální vlastnosti, 
jako je souhra a spolupráce, soucit, společná zá-
bava, vzájemný respekt, první přátelství apod. 
Heterogenní třídy umožňují dětem mimo jiné 
zůstat v  jedné třídě po  celou dobu docház-
ky do  školky nebo umístit sourozence spolu 
do jedné třídy a usnadnit jim adaptaci. Přípra-
va dítěte na  vstup do  ZŠ bude u  předškoláků 
probíhat individuálně v každé třídě v pracov-
ních koutech. Každé dítě má své portfolio, kde 
jsou zaznamenávány pokroky ve výchově, zna-
lostech a dovednostech. 
V  průběhu školního roku nabízíme rodičům 
konzultační hodiny, od ledna možnost přihlá-
sit se do  edukativně - stimulačních skupinek. 
Z nadstandardních aktivit je to angličtina, vý-
tvarný kroužek, divadelní kroužek, dětské po-
hybové hry a přípravná hudební výchova. 

A na co se mohou děti a jejich rodiče do kon-
ce kalendářního roku těšit? 
V září se děti pobaví u veselé pohádky Kocour 
v  botách a  Klub rodičů zahájí školní rok Za-
hradní slavností na zahradě MŠ.
V  říjnu půjdeme do  KD na  příběh Krejčíka 
Honzy a poslední den v měsíci říjnu se budou 
děti fotografovat. KMK vás pozvou na pěší vy-
cházku s názvem „Od mlýna k mlýnu.“ 
V listopadu se s panáčkem Večerníčkem přene-
seme pomocí písniček do světa večerníčkových 
pohádek. KMK uspořádají svatomartinský 
průvod s vlastnoručně vyrobenými lampiony.
Ve  spolupráci s  klubem rodičů přivítáme ad-
vent prodejem výrobků dětí rodičů a  učitelek 
při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu. 
Předem děkujeme za Vaši podporu.
Před Vánoci si nazdobíme stromeček a připra-
víme odpolední vyrábění, na  které jsou zváni 
rodiče s  dětmi. Namísto vánočních besídek, 
které letos nebudou, plánujeme na  druhé po-
loletí oslavu dne maminek a  překvapení pro 
tatínky. Naši herci z  divadelního kroužku se 
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již tradičně představí s nacvičenou pohádkou, 
na kterou jste všichni srdečně zváni. A na pro-
fesionální herce se zajedeme podívat do divadla 
Radost v Brně. Ale to jsme již ve druhém polo-
letí školního roku. A o tom zase příště.
V  měsíci únoru 2012 se naše mateřská škola 
zapojila do projektu „Mapa MŠ“ od společnosti 
SCIO. Jednalo se o  vyhodnocení jednotlivých 
ukazatelů kvality školy a porovnaní indikátorů 

s ostatními zapojenými MŠ. Celkový graf mapy 
školy byl vyvěšen na nástěnkách. Velice nás těší 
výsledné hodnocení od  rodičů: jsme otevřená 
škola pod dobrým vedením, podporující dobré 
učitele.
Do školního roku 2012/2013 přeji všem dětem, 
ať se jim ve školce líbí a těší se na pobyt mezi 
kamarády.

 Jitka Kučerová

Z lavic základní školy

Zahájení školního roku 2012/2013

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych vás pozdravil jménem všech 
zaměstnanců ZŠ Jedovnice na  počátku škol-
ního roku 2012/2013. Letní měsíce a  dny za-
slouženého odpočinku utekly jako voda a před 
námi je opět nový školní rok. Jako již tradičně 
se o prázdninách ve škole vystřídala řada řeme-
slníků, aby se ještě více vylepšily podmínky pro 
vzdělávání jedovnických dětí.
Především se podařilo díky našemu zřizovateli 
– radnici městyse Jedovnice - vyměnit všech-
na ještě původní okna ve 2. patře školy za nová 
plastová, což přispěje s  již částečnou regulací 
topné soustavy škol nejen k většímu komfortu 
všech ve školní budově, ale mělo by přinést i fi-
nanční úsporu vzhledem k nižší spotřebě plynu 
při vytápění. 
Dále proběhly drobné dokončovací práce 
na  vloni vybudovaném venkovním dětském 
hřišti. V 1. podlaží vznikla nová kmenová tří-
da 1. stupně, vybavená novým výškově stavi-
telným nábytkem. Od  září bude jedovnickou 
ZŠ navštěvovat celkem 315 žáků v 15 třídách. 

Oproti loňskému školnímu roku je to nárůst 
o 25 žáků, což potvrzuje, že jedovnická ZŠ má 
ve svém okolí dobré jméno a s prací všech na-
šich zaměstnanců jsou žáci i rodiče spokojeni. 
Z okolních malotřídek se k nám hlásí všichni 
žáci z 5. ročníků (s výjimkou přechodu na více-
leté gymnázium), ale navíc nám přibývají i žáci 
z jiných nespádových obcí městyse Jedovnice. 
Další novinkou nového školního roku bude 
spolupráce s  mateřským centrem Dymáček, 
jehož vedení se rozhodlo ve spolupráci s vede-
ním ZŠ využít části prostorů školní družiny 
pro provozování tzv. dětských skupinek, které 
využívají především maminky dětí, které neby-
ly přijaty do MŠ. 
Co se týká vzdělávací oblasti školy – budou 
pokračovat dva již rozběhnuté projekty, finan-
cované ze zdrojů EU, konkrétně z OPVK. Oba 
jsou zaměřeny na  využívání moderních tech-
nologií ve  výuce a  jejím zatraktivnění přede-
vším pro žáky se speciálními poruchami uče-
ní. Ve výuce by od září mělo být využíváno již 
celkem 9 interaktivních tabulí a nové hlasovací 
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zařízení, které slouží ke  snazšímu a  rychlejší-
mu ověřování znalostí žáků, Do  dalšího kola 
schvalovaní se nám podařilo postoupit s  no-
vým projektem se zaměřením na tzv. Finanční 
gramotnost žáků.
Chtěl bych popřát všem žákům, ale i rodičům, 
a především rodičům žáků 1. ročníku úspěšný 

start do  nového školního roku, hodně zdaru 
a úspěchů nejen při školním vzdělávání. Také 
bych vás chtěl všechny srdečně pozvat kdykoliv 
na návštěvu jedovnické základní školy, ale také 
na  tradiční společenskou akci – školní vinný 
bál, který se letos uskuteční v pátek 16. 11. 2012.

Mgr. Bc. Michal Souček, ředitel školy

Organizace školního roku 2012/2013

Období školního vyučování ve  školním roce 
2012/2013 začalo ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých ško-
lách a  konzervatořích v  pondělí 3. září 2012. 
Vyučování bude v  prvním pololetí  ukončeno 
ve čtvrtek 31. ledna 2013. 
Období školního vyučování ve  druhém polo-
letí bude ukončeno v  pátek  28. června 2013. 
Podzimní prázdniny připadnou na  čtvrtek 
25. října a pátek 26. října 2012.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 
22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 

2013. Vyučování  začne ve  čtvrtek 3. ledna 
2013.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou 
na pátek 1. února 2013.
Jarní prázdniny v  délce jednoho týdne jsou 
pro okres Blansko stanoveny na 11.-17. 2. 2013.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 
28. března a pátek 29. března 2013.
Hlavní prázdniny budou trvat od  soboty 29. 
června 2013 do neděle 1. září 2013.
Období školního vyučování ve  školním roce 
2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013. 

Počty žáků na ZŠ Jedovnice ve školním roce 2012/2013

Třída Počet žáků Třídní učitel

1.
 st

up
eň

1. A 17 Mgr. Radka Zábranová
1. B 16 Mgr. Magda Fajfrová

2 27 Mgr. Soňa Hrazdírová 
3.A 14 Mgr. Hana Šíblová
3.B 16 Mgr. Yvona Kolářová
4.A 19 Mgr. Blanka Svobodová
4. B 20 PaedDr. Helena Smejkalová
5.A 21 Mgr. Jitka Teturová
5. B 21 Mgr. Jana Nezvalová

Σ 171  

Třída Počet žáků Třídní učitel

2.
 st

up
eň

6.A 24 Mgr. Hana Doleželová
6.B 29 Bc. Martina Ottová
7 32 Jitka Langrová, DiS.

8.A 16 Mgr. Blanka Nečasová
8. B 19 Mgr. Jarka Krbečková
9. 24 Mgr. Jaroslav Vávra
Σ 144

Σ celkem 315

Zpracoval: Mgr. Bc. Michal Souček, ředitel školy

Projekt z prostředků EU pokračuje

I  v  průběhu školního roku 2012/2013 budou 
pokračovat na základní škole již schválené pro-
jekty, financované z  prostředků EU. Jedná se 
především o  projekt „Kolik řečí znáš, tolikrát 
jsi člověkem“, zaměřený na cizí jazyky a žáky se 
speciálními poruchami učení.
Cílem projektu je pomoci těmto žákům rozví-
jet jejich jazykové dovednosti. Hlavní aktivitou 
projektu je tvorba multimediálních výukových 
materiálů pro výuku anglického, německého 

a  ruského jazyka a  jejich využití v  hodinách. 
Využití moderních informačních technologií 
ve  výuce (interaktivní tabule, žákovské note-
booky, hlasovací zařízení) pomůže odstraňo-
vat informační a  komunikační deficit žáků se 
specifickými poruchami učení, kterých bohu-
žel na základních školách stále přibývá.

Vedení ZŠ Jedovnice
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„Šprechtíme“ nejen během školního roku…

…ale i  o  prázdninách, díky partnerství mezi 
základními školami Aschheim a Jedovnice.
Ve  dnech 19. – 26. srpna strávilo 18 žáků zá-
kladní školy Jedovnice a 4 vyučující velmi pří-
jemný, poučný a zábavný týden v naší družební 
obci Aschheim. Stalo se již pravidlem, že před-
poslední týden prázdnin trávíme v Německu, 
kde nejen opakujeme a zdokonalujeme němči-
nu, ale také poznáváme Aschheim a jeho okolí. 
Letos byl náš program velmi rozmanitý a  ča-
sově náročný. Absolvovali jsme dopolední vý-
uku němčiny, nejen pod vedením p.  učitelky 
Štěpánkové, ale také pod vedením p.  učitelky 
německé aschheimské základní školy - Ireny 
Chiby, která s námi nacvičovala správnou ně-
meckou výslovnost číslovek a  především nás 
hravou formou naučila slovní zásobu, zaměře-
nou na části lidského těla.
Velmi se nám líbila zábavná odpoledne a veče-
ry s  celou řadou aktivit: v  pondělí jsme hráli 
ve  sportovním aschheimském centru beach-
-volleyball a  plavali jsme na  Roberto-beach 
pláži, v  úterý jsme s  průvodkyní navštívili 
aschheimské historicko-kulturní muzeum, 
aschheimské vykopávky a další zajímavá místa 
v Aschheimu, ve středu jsme absolvovali celo-
denní výlet do Legolandu. Legoland se nachá-
zí asi 100 km od Mnichova a je velikou atrakcí 
nejen pro děti, ale i pro dospělé. Nás uchvátila 
část Miniland, která ukazuje svět v  měřítku 
1:20. Z lega jsou zde postavena například měs-
ta Berlín, Benátky, mnichovské letiště, Allianz 

Arena a další. Nachází se zde také největší po-
jízdná atrakce – vodní dráha: osm až dvanáct 
pasažérů se vydá na kanoi do deštného pralesa 
– uvidí obrovského LEGO pavouka, masožravé 
rostliny a dinosaury. Je tu také 12 metrů vysoká 
skluzavka – vodopád. Někteří z  nás navštívili 
i  hernu, kde bylo k  dispozici mnoho kompo-
nentů z  lega a  tak jsme si mohli postavit, co 
jsme zrovna chtěli.
Ve  čtvrtek nás nadchla návštěva střediska 
Therme Erding – největšího saunového světa 
v  Evropě, s  aquaparkem s  venkovní a  vnitřní 
částí, se sekcí Galaxy, ve  které je více než 20 
různě dlouhých tobogánů.
V pátek jsme navštívili Olympijský park u Mni-
chova, vyjeli jsme si i na 291 merů vysokou věž 
s vyhlídkovým ochozem, ze kterého jsme měli 
celý Mnichov jako na dlani. Zvláště pro chlapce 
pak byla velkým překvapením návštěva BMW–
světa, ve kterém byly vystaveny nejnovější typy 
BMW vozů.
Velkým zážitkem pro nás všechny byla návště-
va největšího bowlingového centra ve  střední 
Evropě, kde jsme si zahráli bowling na čtyřech 
ze 42 bowlingových drah, večeře v  řecko-ital-
ské restauraci, kde jsme si mohli vybrat z mno-
ha pizz a  jiných specialit, i  sobotní bavorský 
večer, při kterém se podávala bavorská pečeně 
s knedlíkem a zelím a bavorský krém.
Týden v Německu utekl mnohem rychleji než 
všechny ostatní týdny a  nám nezbývalo, než 
v neděli v 1.00 hodinu ranní nastoupit do lin-
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kového autobusu Mnichov-Praha a  vydat se 
na cestu do Česka.
Náš dík patří našim hostitelům za krásně při-
pravený program a  za  veškerou péči, kterou 
nám věnovali. Městysi Jedovnice a  Česko-ně-
meckému fondu budoucnosti patří dík za  fi-

nanční pomoc, díky které se náš výměnný 
program během celého školního roku může 
uskutečňovat.

Mgr. Světlana Štěpánková, 
koordinátorka projektu

Prvňáčci na Vyhlídce

Na základní škole v Jedovnicích je už tradicí, že 
každý rok žáci prvních ročníků vyrazí na  so-
cializační pobyt, který slouží pro utužení ko-
lektivu dětí a jejich učitelů. Jinak tomu nebylo 
ani letos. V  pondělí 10. září ráno jedovničtí 
prvňáčci zamávali rodičům a mohlo se vyrazit 
vstříc novým zážitkům a  zkušenostem. Smě-
rem naší výpravy bylo rekreační středisko Vy-
hlídka poblíž Češkovic. Po dobu tří dnů si děti 
užily spousty her, soutěží, výletů a  činností. 
První den si děti zahrály na malíře a vytváře-
ly si svou paletu barev z přírodnin, odpoledne 
nás čekala honba za pokladem a večer opékání 
párků. Druhý den se děti utkaly ve  sportovní 
olympiádě a  odpoledne si vyrazily ve  společ-
nosti pana ředitele a paní učitelky Smejkalové 
na Obůrku pro sladké překvapení. Cestou zpět 
jsme „okoukly“ wellness farmu a večer proběh-
la pěvecká soutěž DO-RE-MI. Poslední den nás 
čekalo to nejdůležitější, a to balení, což pro vět-
šinu účastníků zájezdu byl největší adrenalin. 
Během těchto tří dnů bylo rozdáno nespočet 
cen, diplomů a  odměn, například i  za  to, jak 
měli naši prvňáčci uklizeno na  pokojích. Na-
šeho „výletnického týmu“ se letos zúčastnilo 29 

prvňáčků, 2 paní učitelky – Mgr.  Magda Faj-
frová, Mgr. Radka Zábranová, DiS. a paní vy-
chovatelka Lenka Fajfrová. Všechny děti byly 
statečné a  nocování bez maminek a  tatínků 
hrdinně zvládly. 

Poděkování patří také rodičům za  krásné 
sponzorské dary, kterými nás na pobyt vybavi-
li. Náš pobyt se podle všeho velmi vydařil a už 
se všichni těšíme na další společná dobrodruž-
ství.

Mgr. Magda Fajfrová
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Překonáváme jazykové bariéry

Ve středu 19. září 2012 proběhla na naší škole 
výjimečná hodina ruštiny a němčiny, v osmém 
a  devátém ročníku. Navštívila nás totiž milá 
návštěva z Německa a Švýcarska – slečny Ste-
fanie a Marie z osvětové organizace „World of 
Life“. 
Celou hodinu měli žáci možnost slyšet nejen 
rodilou mluvčí z  Německa, ale i  „švýcarskou 
němčinu“ a pro srovnání slovanských jazyků – 
ruštiny, češtiny a slovenštiny, i krásnou, pro ně-
které žáky již bohužel neznámou slovenštinu.

Tématem hodiny bylo Švýcarsko. V překrásně 
zpracované prezentaci se žáci dozvěděli mnoho 
zajímavostí nejen z historie, kultury, zeměpisu 
a  současnosti Švýcarska, ale slyšeli i  tradiční 
„alpské rohy“ a jódlování.
Velmi vtipné bylo i  srovnání „Hochdeutsch“ 
– spisovné němčiny, vyučované na školách, se 
švýcarským dialektem - žáci mohli říkat jaká-
koliv německá slovíčka nebo věty a Stefanie jim 
je překládala do švýcarského dialektu.
Velmi motivující byla pro žáky informace 
o možnostech práce ve Švýcarsku – Švýcarsko 
je multikulturní země, která je otevřená lidem, 
ovládajícím němčinu nebo angličtinu. Průměr-
ný měsíční výdělek zde činí 4000 Euro.
Na  závěr celé hodiny byl pro žáky připraven 
kviz – samozřejmě v němčině, ve kterém žáci 
ve skupinách soutěžili o to, co a jak si z infor-
mací o Švýcarsku zapamatovali.
Hodina němčiny a ruštiny utekla velmi rychle 
a všichni se těšíme na další spolupráci, kterou 
jsme si s touto osvětovou organizací dohodli.

Mgr. Světlana Štěpánková

Co připravujeme

Z  řady akcí, které čekají v  letošním školním 
roce na  žáky jedovnické základní školy by-
chom rádi informovali čtenáře alespoň o těch 
nejbližších.
4.–7. 10. Výměnný pobyt - do partnerské 

školy v Aschheimu

8. a 12. 10. Preventivní program zaměřený 
na protipožární ochranu

16. 10. Návštěva dětského dopravního 
hřiště

22.–27. 10. Sběr starého papíru 
16. 11. 7. Školní vinný bál

Sběrová akce ZŠ

Vážení rodiče, milí žáci, příznivci školy,
vedení ZŠ Jedovnice i  všichni zaměstnanci se 
na vás obrací s prosbou o spolupráci a podporu 
při naší sběrové akce. Sběr starého papíru bude 
probíhat ve  dnech 22. – 27. 10. 2012 v  době 
od 7.00 do 18.00. Kontejnery budou umístně-
ny tentokráte přímo na  městečku v  prostoru 
za  zdravotním střediskem a  po  celý týden se 
bude moci starý papír sbírat. V  minulosti se 

sběrem papíru podařilo získat nezanedbatelné 
finanční prostředky, které společně s výtěžkem 
vinného bálu posloužily ke zkvalitnění vzdělá-
vacího procesu na ZŠ Jedovnice.
Věříme, že nás jako vždy nezklamete a společ-
nými silami se nám podaří tuto akci zdárně 
uskutečnit. Děkujeme. 

Vedení ZŠ Jedovnice
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Novinky a zajímavosti ze ZUŠ

Nový školní rok v základní umělecké škole

Listí na  stromech začíná ne-
nápadně žloutnout, sluneční 
paprsky už nemají nedávnou 
sílu a  prázdniny ožívají pou-
ze ve  vzpomínkách. Podzim 
nezadržitelně přichází a  škol-

ní rok se již dávno rozběhl. Také v  základní 
umělecké škole už naplno znějí tóny hudebních 
nástrojů, výtvarný ateliér se zaplňuje výrobky 
mladých výtvarníků a v tělocvičně se mísí zvu-
ky hudby a tanečních kroků. Každý školní rok 
přináší něco nového. Pojďme tedy po prázdni-
nové odmlce společně nahlédnout do zákulisí 
jedovnické ZUŠ.
Zájem o vzdělávání v umělecké škole neustále 
narůstá, a to navzdory všem překážkám, které 
přináší současná doba. Tento trend je patrný již 
několik let. Do nového školního roku tak vstu-
pujeme s rekordním počtem žáků. Nad stano-
venou kapacitu školy ve  výši 459 dětí máme 
převis poptávky zhruba o  60 žáků. Nadbytek 
žáků není v současném školství samozřejmostí. 
Důvěry, kterou nám rodičovská veřejnost tímto 
zájmem prokazuje, si velmi vážíme. 
Vysoký zájem o  umělecké vzdělávání ovšem 
přináší i některé problémy. Kapacita umělecké 
školy je stanovena především z ekonomických 
důvodů. V praxi se toto omezení projevuje ne-
příjemným faktem, že na žáky, které přijmeme 
nad stanovenou hranici, již nemůžeme požado-
vat státní dotaci. 
Vzhledem k  potřebě kompromisu mezi re-
kordním počtem zájemců o  umělecké vzdě-
lávání a  omezenými možnostmi školy jsme 
tedy po  dlouhé době přistoupili k  mírnému 
navýšení úplaty za vzdělávání, a  to na úroveň 
290 Kč měsíčně za  individuální výuku v  hu-
debním oboru, 250 Kč měsíčně ve  výtvarném 
oboru a 200 Kč za měsíc za výuku v oboru ta-
nečním. Vzhledem k faktu, že se jedná o navý-
šení v rozmezí 10 až 50 korun měsíčně, patří-
me i nadále mezi školy s relativně nízkou výší 
úplaty za  vzdělávání. Uvedené opatření nám 
však umožní přijetí alespoň části žáků, které 

bychom jinak z kapacitních důvodů byli nuceni 
odmítnout.
Jak již bylo řečeno, zápasíme s  převisem po-
ptávky po  uměleckém vzdělávání, nicméně 
zájem žáků je strukturovaný. Tradičně největší 
počet zájemců je o výuku hry na klavír, kyta-
ru či zobcovou flétnu, ale kapacitní možnosti 
přesahujeme i  ve  výtvarném oboru. Naopak 
s  ohledem na  unikátní tradici dechových or-
chestrů zde v  Jedovnicích bychom určitě uví-
tali větší zájem o výuku hry na žesťové dechové 
nástroje, jako je např. trubka, trombon, tuba, 
ale i  smyčcové nástroje, zejména violoncello. 
U  těchto předmětů můžeme dokonce nabíd-
nout i  bezplatné zapůjčení školních nástrojů. 
Určitě u  nás mají stále dveře otevřené také 
tanečníci. Ty letos vyučuje nová paní učitelka 
Lenka Csevárová, která nahradila dlouholetou 
vyučující tanečního oboru v Jedovnicích, paní 
Ivu Královou. Personální změny v  ostatních 
oborech jsou pouze drobného charakteru. Je 
všeobecně známou skutečností, že pedagogic-
ký sbor základní umělecké školy je dlouhodobě 
velmi stabilní.
V souladu s naším deklarovaným zájmem, ale 
i  v  souladu s  doporučením Jihomoravského 
kraje, který je společným zřizovatelem ZUŠ 
i SPŠ, postupně rozšiřujeme působení v budově 
střední průmyslové školy. Letos jsme námi vy-
užívané prostory rozšířili o další učebnu, takže 
v budově SPŠ dnes působí ve  třech třídách již 
6 učitelů. Dle uzavřených dohod je reálné, že 
trend postupného přesouvání činnosti umělec-
ké školy do prostor průmyslovky bude pokra-
čovat i v budoucnu.
Zřejmě nejvýznamnější letošní změnou pro 
všechny ZUŠ v naší republice je zahájení výuky 
podle nových školních vzdělávacích programů. 
Náběh na  tento výukový model je ovšem po-
stupný a bude realizován v průběhu sedmi let, 
takže změny nebudou nijak skokové. Umělecké 
školy tímto prvkem kurikulární reformy násle-
dují ostatní typy škol, které již podle školních 
vzdělávacích programů několik let učí.
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K základní umělecké škole neodmyslitelně pat-
ří také koncerty, veřejná vystoupení či výstavy. 
Jen v uplynulém školním roce jsme realizovali 
přes 70 veřejných vystoupení většího rozsahu 
a  řadu dalších drobnějších akcí. Na  toto číslo 
chceme navázat i letos, takže naše práce určitě 
bude na veřejnosti vidět velmi často. 
Vysokou laťku držíme i  v  soutěžích. V  loň-
ském školním roce jsme získali 9 prvních míst 
v okresních kolech národní soutěže v sólovém 
zpěvu a  hře na  dechové nástroje, dvě druhá 
a dvě třetí místa v krajských kolech a naše žač-
ka Ludmila Dohnálková se probojovala dokon-
ce do  celostátního kola soutěže uměleckých 
škol v sólovém zpěvu. Velmi úspěšní jsou i naši 
výtvarníci. Za  všechny jejich úspěchy bych 
jmenoval např. vítězství v  národním kole vý-

tvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj, v rámci 
níž jsme úspěšné žáky mohli vidět i ve vysílání 
televize Prima. Jedovničtí výtvarníci postou-
pili do mezinárodního kola této soutěže, takže 
jim v současnosti držíme palce.
V  hudebním oboru ZUŠ jsou na  letošní rok 
ministerstvem vyhlášeny soutěžní tituly v ko-
morní hře s převahou smyčcových a dechových 
nástrojů. Tyto kategorie nejsou v činnosti naší 
školy dominantní, nicméně určitě se v  nějaké 
formě i do těchto aktivit zapojíme.
Přeji za celou základní uměleckou školu všem 
žákům i jejich rodičům úspěšný školní rok plný 
nových vědomostí, dovedností, zážitků a  po-
znání a se všemi se těším na shledanou na ně-
které z mnoha připravovaných akcí naší školy.

Mgr. Josef Škvařil

Jedovničtí výtvarníci a školní rok 2012/2013

Letošním školním rokem, jakož i  několika 
předešlými, se povine jako spojovací nit jedno 
téma. Tentokrát se budeme inspirovat 19. sto-
letím. Pro začátek jsme sáhli po  významných 
literárních autorech této doby a  jejich dílech. 
Konkrétně se jedná o pohádky K. J. Erbena. Za-
měřili jsme se na kouzelné bytosti, které v nich 
vystupují a pokusíme se je blíže výtvarně pro-
zkoumat a zmapovat.
Uvidíme, jaké nečekané objevy na nás čekají…

Mgr. Jitka Vávrová

Děti a mládež

Mateřské a rodinné centrum Dymáček

Co je nového v  Dymáčku? 
Hodně věcí!
Během omezeného pro-
vozu v  době dovolených 
a  prázdnin jsme uskuteč-
nili dvě akce konané pro 
rodiče s  dětmi. Jednalo o  sportovní dopoled-
ne a  závod odrážedel. Obě akce byly úspěšné 
a  ve  sportovních disciplínách byl absolutním 
vítězem Bertík Malý. Všichni účastníci a účast-

nice obdrželi diplomy a malé dárečky získané 
od sponzorů.
Novou aktivitou, kterou nyní naše mateřské 
centrum nabízí, je Dětská skupina/klub. Tato 
služba je určena rodičům, kteří mají zájem vrá-
tit se zpět do zaměstnání, ale jejich dítě nebylo 
přijato k předškolnímu vzdělávání v MŠ. V pří-
padě Vašeho zájmu kontaktujte Mirku Kaká-
čovou, která má na starosti všechny náležitosti, 
ale i samotné děti. 
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Současně se naše centrum rozhodlo pro pod-
poru našich seniorů. V  centru je možné se 
za  námi zastavit a  my velice rády vysvětlíme, 
jak se pracuje s internetem a co všechno „ten 
internet“ vlastně umí. Přijďte za  námi každé 
úterý a  čtvrtek 9.00–11.00 a  14.00–16.00 hod. 
Do konce roku probíhají tyto pravidelné akce: 
Čteníčko, Herna, cvičení v centru i v KD, pro-
jekt Ambasadorky a Hravé hlídání.
Dále jsme nově naplánovali a budeme realizo-
vat vzdělávání nejen pro rodiče: Rodičovskou 
skupinu vedenou Mgr.  Terezou Mrhálkovou, 
Webináře na  téma Sladění rodinného a  pro-
fesního života a  kurz „měkkých dovedností“ 

zaměřený na  rozvoj osobnosti a  prezentační 
dovednosti. 
Větší akce, na  kterých nemůžete chybět, jsou 
Drakiáda a Vánoční dílna. A dne 14. 12. bude 
Stromeček pro zvířátka a karneval.
Poslední novinkou je Tvořivý obchůdek. Zde 
jsou originální výrobky od  našich maminek  
a  Vy si je můžete zakoupit. Nabízenými vý-
robky jsou šperky, hračky a  dekorativní věci.  
Otevírací doba je pondělí 16.00–18.00, středa 
13.30 – 16.00, pátek 9.00–11.00.
Přejeme všem příjemný podzim. 

Členky Dymáčku 

Pionýr Jedovnice 

LDT Faunův Labyrint
Letošní pionýrský tábor se odehrával v Bohu-
slavicích u  Prostějova, kde jsme pomáhali ča-
roději Faunovi získávat ingredience do kouzel-
ného lektvaru na zneškodnění jeho zlé sestry, 
víly Morgany. Během celého týdne jsme navště-
vovali sousední říše a  plnili různorodé úkoly. 
Mezi získané ingredience patřily: 4 vejce ptáka 
Ptekůra, 4 přání od královny vil ze Země snů, 
houba pýchavka jedutá a nesmrtelná růže. Za-
žívali jsme různá dobrodružství a získání těch-
to ingrediencí nebyla žádná lehká záležitost. 
Museli jsme překonávat opičí dráhu, hledat jíd-
lo pro hada, co seděl na prameni, zachraňovat 
královnu vil ze spárů Kyklopa a  jiné. Když se 
nám vše podařilo, čekal nás nejtěžší úkol - najít 
klíče od truhly se srdcem víly Morgany a zničit 
je lektvarem. Cesta k ní byla náročná, avšak i to 
se nám podařilo a Fauna jsme vysvobodili z la-
byrintu. Ten se nám odvděčil pokladem. 
Mimo celotáborovou hru se o  náš program 
staraly jednotlivé týmy, které si nachystaly 
program ve formě lunaparku, cirkusu, pohád-
kového lesa nebo představení na námět seriálu 
Partička. Nutno také podotknout, že jsme si 
ve  středu udělali výlet do  Náměště na  Hané, 
kde jsme si prohlédli místní zámek a navštívili 
Kamenožrouta.
Doufáme, že se letošní tábor líbil všem a těšíme 
se na další společnou akci! 

Foto a  video z  letošního tábora naleznete 
na www.jedovnice.cz/pionyr

 Za Pionýr Jedovnice Peťa Ševčíková

Den otevřených kluboven
Jedovničtí pionýři se zapo-
jili do  celorepublikového 
projektu „Dobrodružství 
na  míru“, díky kterému pro 
Vás připravili čtyři dny ote-
vřených dveří. Zájemci, kteří 
chtěli naši klubovnu navští-
vit, měli možnost v sobotu 8. září. Od 14 hodin 
bylo za kulturním domem připraveno pro děti 
a  jejich rodiče soutěžní odpoledne s  názvem 
BRAMBORIÁDA. 
Děti soutěžily v  hodu bramborou, skákalo se 
v pytlích, skládaly se papírové origami, vařily 
se v  kotlíku brambory na  loupačku. V  loupá-
ní nejdelší slupky vyhrál Vít Pernica s délkou 
80 cm. To byla ukázka z dalších mnoha soutěží. 
Po  splnění všech disciplín čekala na  soutěží-
cí odměna. Pro dospělé byla vyhlášena soutěž 
o nejlepší bramborový pokrm. Čímž děkujeme 
všem, kteří se soutěže zúčastnili a  pochlubili 
se svým kuchařským uměním. Sešly se nám 
bramboráky na  různé způsoby, dalamánky 
i bramborové koblihy, které vyhrály. Maminky 
si tak za své recepty odnesly maličkosti do ku-
chyně.
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Během týdne jste mohli navštívit v  naší klu-
bovně RUKODĚLKY s  různými materiály 
a odnést si domů malé výrobky. Také se konala 
akce nazvaná VZPOMÍNEJ, při níž probíhalo 
promítání fotek a videí. Celé naše otevřené dny 
uzavíraly DESKOVÉ HRY pro všechny zájem-
ce bez rozdílu věku.
Děkujeme všem, kteří se akcí zúčastnili a pro-
jevili o náš oddíl zájem. 

Schůzky pro starší děti (5.– 9. třída) probíhají 
každou středu v  klubovně za  kulturním do-
mem od 17.00 do 18.30 h.
Schůzky pro mladší děti (1.–4. třída) probí-
hají každý pátek v klubovně za kulturním do-
mem od 16.00 do 17.30 h.

Za Pionýr Jedovnice Pavlína Héčová

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Jedovnice

Ohlédnutí za Kapkou 2012
V červnu roveři a rangers uspořádali na čerpací 
stanici v Lažánkách humanitární akci Kapka, 
aby rozšířili povědomí o existenci registru dár-
ců kostní dřeně a  zároveň získali prostředky 
na tolik potřebnou činnost nadace. Jako malou 
protislužbu jsme nabízeli umytí skel na  auto-
mobilech. Velké díky proto patří všem skautům 
z  Lipovce, Senetářova, Kotvrdovic, Ostrova, 
Rudice a  Jedovnic, kteří se Kapky zúčastnili. 
V neposlední řadě děkujeme také všem, kteří si 
informace o této akci vyslechli a přispěli nám 
do kasiček. Vybrali jsme částku 14 263,- Kč.

Ivana Kučerová

Tábory
Skauti ze 4. chlapeckého oddí-
lu strávili první dva červencové 
týdny na  tábořišti poblíž Újezdu 
u  Černé Hory. Letošní tábor se 
nesl v  duchu rytířského středo-
věku, kromě šermu a podobných 

aktivit se ovšem táborníci nevyhnuli ani vzdě-
lávání. Každé ráno navštěvovali univerzitní 
přednášky na  aktuální témata od  astronomie 
přes alchymii až po  vědy lékařské. Mladí bo-
jovníci si také vyzdobili zbroje a  obleky ve 
svých družinových barvách. Takto duševně 
i  tělesně připraveni se nakonec vydali do boje 
proti čaroději Cebosovi, který zaklel říši krále 
Dobromila. Černokněžník byl po  urputném 
boji přemožen, a  protože všechno dobře do-
padlo, nezbývá, než se těšit na  příští léto. Bě-
hem školního roku nicméně proběhne několik 
dalších větších akcí – za všechny vzpomeňme 
Lesní lidi – a samozřejmě schůzky. Na těch rádi 
přivítáme nové zájemce. (Scházíme se v  úterý 
v 17.00 u klubovny v Chaloupkách.) 

Josef Plch ml.
Letošní tábor skatů a skautek ze 3. chlapecké-
ho a  6. dívčího oddílu Jedovnice a  8. oddílu 
Ostrov se odehrával až v antickém Řecku. Děti 
na sebe totiž vzaly roli neohrožených bojovní-
ků, kteří se postavili na odpor proti perskému 
králi Xerxovi, který si území Řecka nárokoval. 
Bylo tedy nutné, aby čtyři největší městské 
státy té doby utvořily velkou alianci, která by 
byla schopna Xerxovi snahu o ovládnutí Řecka 
zmařit. Jednalo se o moudré Athény, bojovnou 
Spartu, opevněné Mykény a bohaté Théby. Ka-
ždý táborový den byl zasvěcen jednomu bohu, 
který prověřoval různé schopnosti a  doved-
nosti Řeků, aby si tak mohli zasloužit božskou 
přízeň. Tu symbolizovala božská pečeť, již zís-
kalo to nejúspěšnější město, které tak zároveň 
naklonilo na svou stranu jednoho boha. Krom 
pečetí získávala každá polis i živou vodu, která 
měla za úkol určit, kdo povede velkou řeckou 
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alianci. Tábor se nám povedl a již teď se těšíme 
na další. 

Co plánujeme:
V listopadu se uskuteční 18. ročník celodenní 
skautské hry Lesní lidé, která se zakládá na le-
gendě o zaniklé vesnici Bystřec. 

V  rámci projektu „Promítej i  Ty“ plánujeme 
zapůjčovat a promítat dokumenty, které se do-
týkají ožehavých témat společnosti. Tyto pro-
jekce budou i  pro širokou veřejnost a  přesné 
datum a místo se včas dozvíte. Více informací 
naleznete zde: http://www.jedensvet.cz/pit/.

Ivana Kučerová

Sport

Župní sportovní hry

V  neděli 9. 9. 2012 pořádal 
Sokol Jedovnice na  hřišti 
Na Kopci atletické závody žac-
tva - XIII. ročník memoriálu 
bratra Jaroslava Daňka. Čty-
řicet mladých sportovců změ-
řilo svoje síly ve sprintu, skoku do dálky, hodu 
kriketovým míčkem nebo vrhu koulí a vytrva-
lostním běhu. Velmi dobré výkony podali žáci 
z Bílovic nad Svitavou, v celkovém hodnocení 
družstev bylo pořadí následující: Jedovnice, 
Bílovice nad Svitavou a Luleč. Díky krásnému 
počasí a  přátelské sportovní atmosféře strávi-
li mladí atleti v  Jedovnicích příjemné nedělní 
dopoledne.

Další fotky si můžete prohlédnout na
https://picasaweb.google.com/ 
108016584350221756006/ 
MemorialJaroslavaDanka2012

Kateřina Klimešová, Sokol Jedovnice

Rozlosování fotbalu – podzim 2012

Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté

O
kr

es
ní

 p
ře

bo
r m

už
ů 

II
. t

ří
dy

1. 12 .8. NE 16.30 Kořenec Jedovnice
2. 19. 8. NE 16.30 Jedovnice Lipůvka
3. 26. 8. NE 16.30 Olešnice Jedovnice
4. 2. 9. NE 16.30 Jedovnice Kotvrdovice
5. 9. 9. NE 16.30 Vysočany Jedovnice
6. 16. 9. NE 16.00 Jedovnice Rudice
7. 23. 9. NE 16.00 Vilémovice Jedovnice
8. 30. 9. NE 16.00 Jedovnice Sloup
9. 7.10. NE 15.30 Letovice Jedovnice

10. 14.10. NE 15.00 Jedovnice Šošůvka
11. 21.10. NE 15.00 Olomučany Jedovnice
12. 28.10. NE 14.30 Jedovnice Drnovice
13. 4.11. NE 14.00 Doubravice Jedovnice
14. 11.11. NE 14.00 Jedovnice Kořenec
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Kolo Datum Den Čas Domácí Hosté
O

kr
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ní
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IV

. t
ří

dy 1. 12. 8. NE 13.45 Kořenec B Jedovnice B
2. 18. 8. SO 16.30 Jedovnice B Ráječko B
3. 26. 8. NE 16.30 Bukovina Jedovnice B
4. 1. 9. SO 16.30 Jedovnice B Boskovice B
5. 8. 9. SO 16.30 Jedovnice B Vilémovice B
6. 15. 9. SO 16.00 Jedovnice B Lažánky
7. 23. 9. NE 13.15 Bořitov B Jedovnice B
8. 29. 9. SO 16.00 Jedovnice B Cetkovice
9. 6. 10. SO 15.30 Doubravice B Jedovnice B

10. 13. 10. SO 15.00 Jedovnice B Rozstání
11. 21.10. NE 12.15 Svitávka Jedovnice B

O
kr

es
ní

 p
ře

b.
 d

or
os

tu 1. - - -
2. 9. 9. NE 13.30 Ráječko Jedovnice
3. 16. 9. NE 13.15 Jedovnice Adamov
4. 23. 9. NE 13.15 Kotvrdovice Jedovnice
5. 30. 9. NE 13.15 Jedovnice ČH/Bořitov
6. 7. 10. NE 12.30 Sloup Jedovnice
7. 14. 10. NE 12.15  Jedovnice Olomučany
8. 20. 10. SO 14.00 Rájec-Jestřebí Jedovnice
9. 28. 10. NE 11.45 Jedovnice Lipůvka

Historie

Spálený mlýn po 12 letech aneb O druhém mlýnu na č. 95

Jde o  revidovanou a  rozšířenou verzi mého 
příspěvku publikovaného v Informacích Obec-
ního úřadu Jedovnice z prosince 2000 pod ná-
zvem O Spáleném mlýně, faráři Mikuláši a  ji-
ných zajímavostech. 
Začněme popisem drobných transakcí z konce 
14. století, jak jsou zaznamenané ve čtyřech la-
tinských zápisech v zemských deskách brněn-
ských.
19. ledna 1376: „Ješek z Rudic Henzlínovi a Ště-
pánovi z  Brna a  Jedovic ve  vsi Rudicích dvůr 
poplužní a šest lánů poplatných se všemi jejich 
náležitostmi prodává v dědičné vlastnictví, sobě 
nic neponechávaje.“
Týž den: „Šebor z  Rájce Henzlínovi z  Brna 
a  Šteflínovi z  Jedovic ve  vsi Rudicích šest lánů 
a jeden podsedek poplatný a jeden mlýn in Po-
nykwa se všemi jejich náležitostmi prodává 
v dědičné vlastnictví, žádného práva sobě neza-
nechávaje.“
15. ledna 1385: „Hensel Hoffgeber Mikuláši, fa-
ráři v Dědovicích, všechen svůj majetek v Rudi-

cích prodává do dědičného vlastnictví, sobě nic 
neponechávaje.“
Týž den: „Zmíněný farář Mikuláš přijímá 
na spolek Ješka, syna svého ujce, na všem, co mu 
náleží v Rudicích.“
Tyto stručné zápisy samy o sobě asi nijak zvlášť 
zajímavě nevypadají, proto zasluhují komentář, 
který by objasnil, čeho se týkají:
Ješek z  Rudice byl zjevně vladyka (příslušník 
nižší šlechty) sídlící v Rudici. Víme, že v Rudici 
byl vrchnostenský dvůr. A  také věžovitá tvrz, 
jež byla stržena v 19. století, protože byla v dů-
sledku blízkého dolování poškozena trhlinami 
a hrozila zřícením. Sídlo místních vladyků by 
tedy bylo, ale je zvláštní, že v pramenech není 
o tvrzi jediná zmínka, ač hrady a tvrze bývají 
jmenovány při prodejích na prvním místě. Pra-
meny nám nabízejí tři možné Ješky (Jany). Tím 
prvním je Jan Dupnik z Nítkovic. Již r. 1353 za-
pisuje své manželce Kunce věno ve výši 35 hři-
ven grošů na dvoře v Rudici a lese tamtéž. Tento 
zápis je nejstarší známou písemnou zmínkou 
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o  Rudici. Roku 1358 prodává pánu Ješkovi 
z  Boskovic jeden mlýn in Lazan in Ponykwa 
a les za 20 hřiven grošů (moravská hřivna = 64). 
Ony Lazany jsou dnešní Lažánky. Roku 1365 
Jan Dupnik „z Rudic“ prodává Ješkovi, rychtáři 
ze Svojanova, a  Alžbětě, jeho ženě, 4 čtvrtlá-
ny ve  Vilémovicích a  les pod Vilémovicemi 
za 17 hřiven grošů pražských. Roku 1373 Ješek 
„z Nyeyechkova“ bere na spolek na Rudici v br-
něnském kraji Ješka Náhradka, současně se oba 
spolčují na své podíly v Nítkovicích. Onen Ny-
eyechkov je považován za zkomoleninu Nítko-
vic, zvláštní ale je, že chybí přízvisko Dupnik. 
Jan Dupnik se po Rudici píše jen r. 1365. Dru-
hým možným Ješkem je Ješek Náhradek, který 
se k Rudici dostal spolkem s Janem Dupnikem. 
Tím třetím je svojanovský Ješek – musel by ale 
nějak získat část Rudice. Stojí za  povšimnutí, 
že Rudice (stejně jako Lažánky, Vilémovice, 
Šošůvka, Petrovice…) byla rozdělena mezi více 
drobných vlastníků. Oproti tomu Kotvrdovice, 
Lipovec či Kulířov měly vždy jen jediného zná-
mého majitele. 
Poplužní dvůr je dvůr, k němuž patří polnosti. 
V našem případě hospodaření patrně probíha-
lo v přímé režii majitele – tomu tedy připadala 
celá produkce, ne jen dávky z ní.
 Šest lánů poplatných znamená nejen pole, ale 
celé usedlosti včetně poddaných lidí a  všech 
příslušejících pozemků – novému majiteli tedy 
náležely dávky od těchto lidí. Ty byly obvykle 
stanovené v  penězích, drůbeži, sýru, vejcích, 
robotních dnech.
Jednotka lán ve  středověku neměla pevnou 
hodnotu, znamenala vlastně pozemky ná-
ležející k  jedné usedlosti (gruntu). V  našich 
podmínkách lán kolísal asi od  14 do  24 hek-
tarů. Podle velikosti pozemků se hospodáři 
dělili na  (celo)láníky, pololáníky, čtvrtláníky 
… a podle výměry měli také stanovené dávky 
odváděné vrchnosti. Připomínkou jsou dodnes 
příjmení Láníků či Pololáníků.
Podsedek byla zemědělská usedlost, k  níž ná-
ležely pozemky menší, než čtvrtlán. Podsedek 
zajišťoval jeho obyvatelům obživu, ale mno-
hem skrovnější. Přívlastek poplatný zname-
ná jen tolik, že podsedek byl osídlen nějakým 
poddaným, nový majitel tedy získával právo 

na  pravidelný odvod stanovených dávek z  to-
hoto podsedku.
Henzlín a  Štěpán jsou odbornou literaturou 
považováni za brněnské měšťany, kteří nezná-
mým způsobem získali nějaký majetek v  Je-
dovnicích (mohli ho koupit či mít v  zástavě 
za  finanční půjčku). Jedovnice v  té době pat-
řily pánům z  Holštejna, kteří vlastnili v  Brně 
dům – kontakty by tu byly. A nelze vyloučit ani 
další neznámé drobné vlastníky. Zvláštní je, že 
v obou zápisech jsou Henzlín a Štěpán uvedeni 
spolu, není ovšem zmiňován žádný příbuzen-
ský poměr mezi nimi (mohlo jít o  obchodní 
společníky). R. 1385 zmíněný Hensel Hoffgeber 
je pravděpodobně totožný s Henzlínem. Zatím-
co u Henzlína je vazba na Brno jasná, u Štěpána 
alias Šteflína si tím jist nejsem – možná i prv-
ní zápis měl naznačovat, že Henzlín je z Brna 
a Štěpán z Jedovnic.
Zápisy z r. 1385 prozrazují jméno prvního zná-
mého (prozatím) jedovnického faráře – Mi-
kuláš (Nicolaus). Ve  středověku nebylo mož-
no svobodně odkazovat majetek, dědili jen 
nejbližší příbuzní – nebo spoluvlastníci. Vzetí 
na spolek bylo tedy legální cestou, jak zabránit 
propadnutí dědictví ve  prospěch panovníka. 
Proto Mikuláš učinil spoluvlastníkem Ješka, 
svého bratrance Ješka (ujec znamená bratr 
matky). Nelze vyloučit, že tento Ješek je totožný 
s Ješkem z prvního citovaného zápisu.
Nejpodstatnější je zmínka o mlýnu in Ponykwa. 
Jelikož Ponykwa (Ponikev, Punkva) znamená 
vodu ztrácející se v podzemí a  jelikož je onen 
mlýn zmiňován v  souvislosti s  Rudicí a  Je-
dovnicemi, nabízela se možnost ztotožnit onu 
Ponikvu s  Jedovnickým potokem – tím jsem 
se nechal v  r. 2000 svést. Nemám prostor zde 
uvádět všechny nové informace a jejich rozbor, 
ale z pramenů 2. poloviny 16. století lze spoleh-
livě vydedukovat, že tento mlýn byl opravdu 
na  Punkvě, nacházel se na  jejím levém břehu 
mezi dnešní Starohraběcí hutí a šamotkou pod 
Lažánkami. Označení „in Ponykwa“ znamená 
lokalitu, ne vesnici. Údaje ve vlastivědné litera-
tuře o zaniklé vsi Ponikvi jsou mylné.
Ke  ztotožnění ruin před propadáním se stře-
dověkým mlýnem mne vedla rovněž zdánlivě 
logická úvaha, že – pokud je něco ruina – musí 
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to být starší než něco, co se dochovalo. Z tohoto 
omylu mne vyvedl r. 2004 pohled na mapy z 19. 
století. Na  nejstarší mapě, císařském otisku 
mapy stabilního katastru (a  stejně staré mapě 
stabilního katastru ve  fondu D11 MZA) je vi-
dět jen mlýn č. 95 s dřevěnou mlýnicí a jedním 
vodním kolem. Za ním dlouhý odtokový kanál, 
soutok s korytem potoka, meandr a hranice ka-
tastru těsně před propadáním. Jenže ve  fondu 
D11 je ještě další mapa se zakreslenými změna-
mi – ze mlýna nad kanálem vybíhá obloukem 
nová cesta k propadání. Tento výjezd ze mlýna 
byl patrně zrušen cihlovou přístavbou zadní 
hospodářské budovy po  požáru r. 1901. Stará 
cesta vedla nad kanálem – po té nové chodíme 
od č. 95 k propadání dodnes, je lemována ka-
mennými okraji. Těsně u propadání je zakres-
len na pravém břehu nový zděný mlýn se dvěma 
vodními koly. Má velkou mlýnici a  jen malou 
přístavbu. Nesloužil k bydlení - jde o majetko-
vou součást mlýna č. 95. S tím koresponduje in-
zerát v Moravské orlici ze dne 3. července 1890: 
„Mlýn č. 95 v Jedovnicích, pozůstávající ze 3 slo-
žení s dlouhými kameny, holendru a stroje špi-
covacího, vše nejnovější soustavy a v nejlepším 
stavu, jest i se 44 ary různých pozemků a jiným 
příslušenstvím z  příčin rodinných na  prodej. 
Bližší zprávy podá ochotně Engelbert Matuška, 
mlynář tamtéž.“ Podle popisu je zřejmé, že ne-
mohlo jít jen o původní mlýn č. 95, jehož jediné 
kolo by na pohon tolika strojů nestačilo. 
Podle Jiřího Pokladníka měl tento nový mlýn 
jako jediný kolo na  spodní vodu. Je zajímavé, 
že na mapě není na potoce kreslen žádný jez. 

Krátký náhon nemohl zajistit větší spád, takže 
je pravděpodobné, že alespoň jedno ze dvou kol 
bylo na spodní (či na tzv. střední vodu). Podle 
ústního podání tento mlýn zanikl požárem. 
Mezi lidmi se tradovalo, že večer před požá-
rem navštívili vlastníka mlýna pana Matušku 
kočovníci odněkud z Balkánu a žádali nocleh. 
Odmítl je, oni se utábořili v  rozlehlé jeskyni 
„Hospoda“ na protějším břehu, z pomsty mlýn 
v  noci zapálili a  ráno po  nich nebylo slechu 
dechu. Cizinci by však bezpochyby pro jistotu 
zmizeli, i kdyby s požárem neměli nic společ-
ného. Jinou domněnku (rovněž nepodloženou) 
vyslovil později někdo z  příbuzných majitele 
– že mlýn již nevynášel, požár že založil sám 
majitel s cílem získat peníze alespoň z pojistky 
(to by se ale týkalo spíše požáru hlavního mlý-
na). Dnes již není jasné, zda při požáru 20. srp-
na 1900 vyhořel jen hlavní mlýn, nebo i onen 
pomocný mlýn před propadáním (což by jasně 
svědčilo pro úmyslné založení požáru).
K  požáru máme stručnou zprávu z  Lidových 
novin ze dne 30. 8. 1900: „Z  Boskovic nám 
píší: Dne 24. tm. povstal ve Vanovicích u dom-
kaře Josef Náhlíka oheň, který zničil obytnou 
budovu, stáje a  dvě stodoly. Škody způsobeno 
za 6.000 korun. – Dne 21. tm. vyhořel v Jedov-
nicích Matuškův mlýn. Požáru padly za  oběť 
stroje i k mletí určené zásoby. Škody způsobeno 
za 30.000 korun.“
Zajímavá je opět citace z knihy Martin Kříž – 
Florian Koudelka, Průvodce do  moravských 
jeskyň, díl II z  roku 1902: „Za  mlýnem pozo-
rujeme, že se údolí končí a že šedá, kolmá, ro-
zervaná skaliska obstupují je kolem uzavírajíce 
údolí toto; potůček, kolem něhož jsme šli a který 
nás vedl k  pozůstatkům zdiva na  mlýn (nebyl 
dostavěn), vrhá se na  úpatí jižní skály do  jíc-
nu; stojíme u  propadání Jedovnického. Dříve, 
než do něho se spouštěti budeme, poohlédneme 
se ještě do  okolí. Napřed si prohlédneme lomy 
na  písek otevřené při svahu severním; nemají 
dlouhého trvání; písek i  hlína se odvážejí (pí-
sek na stavivo, hlínu si berou toufaři a hrnčíři) 
a břehy se sesypávají.“
Slova „nebyl dostavěn“ mohou znamenat, že 
nový mlýn nebyl nikdy zcela dokončen, ale 
také to, že se po požáru začalo s jeho opravou, 
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ale pak se od záměru upustilo. Patrně předzá-
niková situace je zachycena na indikační skice 
(MZA, fond D9) – místo je na mapě přegumo-
váno a  překresleno – náhon je zazeleněn jako 
louka, budova mlýna je ještě označena jako 
zděná, ale již bez vodních kol. Na  fotografiích 
z let 1900-1917 je vidět, že stojí tři ze čtyř stěn, 
ve stěně orientované k potoku jsou dva okenní 
otvory. A Jiří Pokladník (*1922) opravdu mohl 
při cestách do školy vidět i zbytky vodního kola. 
Tento zapomenutý mlýn se podle pamětníků 
nazýval stejně jako hlavní mlýn Matuškův (po-
dle stavitele) nebo Spálený. Stal se zřejmě spolu 

s  holštejnským Zukalovým mlýnem inspirací 
Alfrédu Technikovi pro román Mlýn na ponor-
né řece, jenž byl r. 1961 zfilmován pod názvem 
Ďáblova past (režie František Vláčil). Z  dneš-
ních zbytků zdí lze určit rozměry mlýnice asi 
8x11 metrů, dodnes lze v terénu vystopovat ko-
ryto zaneseného (či spíše zasypaného) náhonu.
Závěrem termíny z Matuškova inzerátu - ho-
lendr je stroj na loupání ječmene při výrobě 
krup, špicovací stroj zbavoval obilná zrna klíč-
ků, aby mouka nežlukla.

Josef Plch

Mlýn č. 95 – výpis z matrik

Sloupský historik Mgr.  Miloslav Kuběna mi 
ochotně a  nezištně nejen poskytl výše citované 
novinové zprávy, ale pořídil i  výpis z  matrik 
ohledně mlýna č. 95. Na závěr tedy uvedu jeho 
zjištění: 
V roce 1762 je v matrice M320 uveden jako je-
dovnický mlynář Matěj Toufar a jeho žena Ma-
rýna. (Matěj Toufar odkoupil mlýn od  rájecké 
vrchnosti asi r. 1750.)
Dne 14. října roku 1801 si mlynář Karel Tou-
far z čp. 12 (věk 35 let) vzal za manželku Annu, 
dceru Matěje Spitzera z Jedovnic čp. 30.

Dne 26. 12. 1807 zemřel v  čp. 95 ve  věku 43 
roků Josef Toufar mlynářský mistr (M349).
Následná situace není jasná – syn František měl 
pouze 17 roků, asi proto se na č. 95 dočasně ob-
jevuje mlynář Johann Silný (snad jako nájem-
ce). Ale jako mlynář je zde veden i r. 1819, kdy 
měl František Toufar již 29 roků. Možná situ-
aci ovlivnily napoleonské války, možná musel 
František na vojnu… Jako majitel mlýna je však  
r. 1826 uveden František, ne Johann Silný.
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Dne 5. 12. 1808 zemřela v čp. 95 Anna (věk 70 
let), manželka Johanna Komárka, mlynáře ze 
Štěpánova (M349).
Dne 17. května roku 1819 zemřela v  čp. 95 
ve  věku 47 roků Marianna, manželka mlyná-
ře Johanna Silného. Pohřbena byla 19. 5., a  to 
Emanuelem Melnickým, tehdejším kooperáto-
rem (kaplanem) (M349).
Dne 26. 9. 1819 si mlynářský mistr Johann Silný 
z Jedovnic čp. 95 (věk 37 let) vzal za manželku 
Mariannu (22 let), dceru Johanna Formánka, 
jedovnického pekaře z čp. 1. Souhlas se svatbou 
musel dát otec nevěsty - vzhledem k její nepl-
noletosti (M143). (Zletilost tehdy byla 24 let.)
Svatba dne 12. 9. 1830. Ženich – František 
Toufar z čp. 95, věk 40 let – jeho otec zemřelý 
Josef Toufar, mlynářský mistr z Jedovnic, jeho 
matka Marianna rozená Komárková, její otec 
Josef, mlynářský mistr ve  Štěpánově, panství 
Šebetov.
Nevěsta – Františka Julinková (věk 19 let), dce-
ra po zemřelém Dominiku Julinkovi, mlynář-
ském mistru z Jedovnic čp. 93, její matka Josefa 
(M343).
Dne 29. července roku 1849 zemřel v čp. 95 Jo-
hann Mally ve věku 61 let. Přišel z Čech a je zde 
psán jako Mühlergeselle, takže tovaryš. Jako 
důvod úmrtí je průjem (M351).
V prosinci roku 1851 byly Jedovnice postiženy 
cholerou. Pokud jsem to spočítal dobře, tak ze-
mřelo 40 osob, mezi nimi nikdo z čp. 93 nebo 
95. I cholera v roce 1866 se těmto domům vy-
hnula.
Dne 7. června roku 1854 umírá na čp. 95 ve věku 
64 let František Toufar, mlynářský mistr, který 
zde byl dle matričního zápisu mlynářem 24 let 
(M351).
Dne 26. května roku 1856 umírá v  čp. 95 
ve věku 16 let Josef, syn po zemřelém Sebastia-

nu Farlíkovi ze Křtin. Josef zde byl jako mly-
nářský učeň (M351).
Dne 17. srpna roku 1856 v  čp. 95 proběhla 
dvojsvatba. Josefa Toufarová (dcera +Františ-
ka Toufara) si vzala Františka Panitze z Blan-
ska čp. 186 a další dcera Emilie si vzala Aloise 
Wedritzera z Rudice.
Dne 19. dubna roku 1859 umírá v čp. 95 ve věku 
27 let na tuberkulózu Josef Toufar, syn po ze-
mřelém Františku Toufarovi (M351). 
Dne 6. srpna roku 1862 umírá v  čp. 95 Fran-
tišek Toufar, mlynářský mistr, ve  věku 31 let 
(M351). Tímto úmrtím již druhého mladého 
Toufara, dle dalšího zápisu z tohoto čp., končí 
zdejší éra mlynářů Toufarů.
Nástupcem na čp. 95 po Toufarech byl rod Ma-
tušků. Trochu jsem se tomu divil, protože man-
želkou Františka Toufara byla Františka, dcera 
Dominika Julínka. Vysvětlení, proč tam nena-
stoupil rod Julínků, ale rod Matušků, je při tom 
celkem prostý. Dceru Františka Toufara z  čp. 
95 Františku si totiž 14. dubna roku 1863 vzal 
Anton Matuška, jehož otec taktéž Anton byl 
mlynářem v Kateřině. Takže se nám ty mlynář-
ské rody krásně propojily.
Dne 14. ledna roku 1867 umírá v čp. 95 ve věku 
pouhých 22 dnů Engelbert Matuška (M351). 
Jeho otec se stejným jménem je tedy na tamním 
čp. nástupcem Toufarů.
Zajímavé je propojování mlynářských rodů. Po-
kud má pravdu ústní podání, Matuškovi se ne-
podařilo mlýn prodat a  držel ho až do  požáru 
r. 1900, pak již dalším majitelem bylo Družstvo 
rolníků v Jedovnicích – další osudy jsou popsány 
v minulém zpravodaji. 

Miloslav Kuběna (+ poznámky 
kurzívou Josef Plch)

Duchovní sloupek

Zaparkuj a jeď!

Cestou z  dovolené jsem zachytil v  autorádiu 
pořad nějaké české regionální stanice s názvem 
použitým pro tento článek. Nějaký vzdělaný 

pán krásně vyprávěl o  tom, co všechno může 
člověk vidět, když nechá auto na nádraží a jede 
vláčkem po  jedné z  okrajových železničních 
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tratí. Věděl toho opravdu hodně, zajímavé 
podrobnosti o stavbách historických i součas-
ných, o  přírodních zajímavostech, o  význam-
ných osobnostech i místních podivínech. Mlu-
vil také o místě, kde se setkávali sokolové v den 
upálení mistra Jana Husa. A podotkl k tomu, že 
to nebyla církevní akce, protože Jan Hus nebyl 
katolík. Taková informace mě od  vzdělaného 
člověka překvapila. V  té době existovala jen 
církev „západní“, které jsme zvyklí říkat řím-
skokatolická, a „východní“ neboli pravoslavná. 
Jestliže Jan Hus nebyl katolík a pravoslavní se 
v Čechách nevyskytovali, kam tedy patřil? 
S podobným omylem jsem se setkal i na jedné 
základní škole, kde jsem učil náboženství star-
ší žáky. Shodou okolností jsme probírali stejné 
období, jakým se zabývali také v dějepisu. A tak 
se stalo, že jedna dívka napsala podle mého vy-
právění do  prověrky, že Kostnický koncil byl 
svolán, aby řešil zapeklitou situaci, kdy byli po-
stupně zvoleni tři papežové, všechny volby se 
jevily jako legální, samozřejmě každá z jiného 
pohledu, a každý z těch tří zvolených mužů byl 
přesvědčen, že on je pravým papežem. A pro-
tože „zatvrzelost v dobrém“ vede často k tomu, 
že člověk hrdinsky brání určité ideály, ale ne-
počítá s tím, že by se mohl mýlit, nikdo z nich 
nebyl ochoten odstoupit. Je pravděpodobné, že 
je k tomu spíše, než touha po moci a majetku, 
vedlo přesvědčení, že zachraňují církev; ve sku-
tečnosti ji rozbíjeli. Když tu písemku četla paní 
učitelka, velmi se podivila. Domnívala se, že 
koncil v Kostnici byl svolán proto, aby odsoudil 
českého „kacíře“, ale zachovala se moudře. Při-
pustila možnost, že její žákyně ví víc, než ona, 
prověřila si tu novou informaci a potom ohod-
notila onu písemnou práci jedničkou.
Polovinu své dovolené trávím na „expedicích“ 
pořádaných v  rámci akcí Diecézního centra 
mládeže do míst, kam se obvykle nejezdí. Letos 
jsme si „ochodili“ Bulharsko. Jedním z překva-
pení bylo, že jsme se nikde nesetkali s očekáva-
nými hromadami odpadků, na které jsme byli 
v minulých letech na Balkáně zvyklí. Na zpá-
teční cestě jsme navštívili jednu z českých ves-
nic v  Rumunsku. Naši krajané mají desetkrát 
menší příjmy, než je obvyklé tady, a ceny jsou 
srovnatelné s našimi, přesto nám proti naší vůli 

připravili večeři o  třech chodech a v  takovém 
množství, že by toho bylo dost i pro 80 lidí, nás 
bylo jenom 40. Snažili jsme se udělat jim ra-
dost a při přátelském povídání ukázat, jak nám 
u nich chutná. Čas běžel, půlnoc nebyla dale-
ko, blížila se bouřka. Spěšně jsme se rozloučili, 
abychom stihli přesun do tábora ještě před deš-
těm, ale stejně jsme to nestihli. Ráno jsem při 
balení nenašel brýle. Domníval jsem se, že jsem 
je v tom nočním zmatku nechal u našich hosti-
telů, mám je jen na dálku, veřejné osvětlení tam 
nemají, potmě jsem snadno mohl přehlédnout, 
že je nemám na nose. Jenže to bylo tam a zpát-
ky hodinu cesty a v tu dobu už jsme měli nastu-
povat do autobusu o 6 km dál, aby naši studenti 
stihli v  Brně poslední vlaky. Oželel jsem tedy 
brýle doufaje, že se s Kocmanovými domluvím, 
aby mi je poslali. Cestou nás předjížděl náš vče-
rejší hostitel, jeden z  mála, kteří tu mají auto 
(které by ovšem u nás už dávno nesmělo na sil-
nici). Ochotně se vrátil, aby mi brýle přivezl, 
ale bylo to zbytečné, nikde je nenašel. Záhada 
zůstala nevyřešena, naštěstí i  bez brýlí trefím 
domů. Doma jsem v pohostinském pokoji po-
stavil mokrý stan, aby spolehlivě vyschl. Ještě 
jednou jsem ho prohlédl hledaje ztracené brý-
le, ale k ničemu to nevedlo. Vzpomněl jsem si 
na něj až o dva týdny později, před příjezdem 
ohlášené návštěvy. Už jsem ho neprohlížel, 
ale když jsem ho roloval, ucítil jsem pod prsty 
předmět, o jehož identitě nebylo pochyb. Chvi-
ličku jsem překvapením strnul, pak vysvobodil 
brýle z jejich vězení a s potěšením konstatoval, 
že to dvojí balení a  jedno stavění stanu kupo-
divu přežily téměř bez úhony. To už jsem měl 
brýle nové, takže teď mám dvoje. Kdybych ne-
byl tak pevně přesvědčený, že ty staré zůstaly 
v Rumunsku, mohl jsem ušetřit.
O  kolika věcech jsme pevně přesvědčeni, aniž 
bychom tušili, že se mýlíme? Tak, jako v  tom 
rozhlasovém pořadu zmíněném na  začátku, 
bývá užitečné „zaparkovat“ své zvyky, názory, 
přání a přesvědčení, a podívat se kolem sebe ně-
jak jinak, a nemusí to být jen z okna vlaku. Člo-
věk pozná nové věci nebo znovu objeví ty staré 
jinak, než je znal doposud, netušíc, co se skrývá 
tam, kam ho nikdy nenapadlo pohlédnout.

Václav Trmač, farář
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Pozvánky

Divadlo Pavla Trávníčka Praha
pro Vás připravuje v kinosále KD Jedovnice 

divadelní představení

Pozvání na večírek
Pátek 5. října 2012, začátek v 19.00 hodin, 

kinosál KD Jedovnice.
Předprodej vstupenek v Informačním středis-

ku 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.

Koncert sborového zpěvu
V neděli 21. října 2012 v 15.00 hodin se koná 

v jedovnickém kostele koncert prestižního 
pražského smíšeného sboru Gaudium Sokola 

Královské Vinohrady, který přijal pozvání 
spoluúčinkujícího pěveckého sboru Píseň.

Sbor Gaudium byl založen v roce 1988 sbor-
mistry Vladislavem a Zdenou Součkovými.
Na šedesát dospělých zpěváků a zpěvaček se 

schází ve zkušebně v Purkyňově ústavu na Al-
bertově, aby si společně zamuzicírovali a něko-
likrát ročně vystoupili na pěkných koncertech 

doma i v zahraničí.
Gaudium patří k uznávaným sborům v Praze 

i celé ČR.
Činnost sboru podporuje 1. lékařská fakulta 

Karlovy Univerzity. Sbor prezentuje svou 
činností i Sokol, neboť většina členů sboru je 

zároveň členy tohoto spolku.
Přijměte naše srdečné pozvání na koncert. 

Zpěvačky Písně

Oslava vzniku Československa 
Vedení obce zve všechny občany do 

slavnostního průvodu k připomenutí vzniku 
samostatného Československa. 

Průvod se uskuteční v pátek 26. října. 
Sraz od 17.40 na náměstí před budovou 

úřadu, průvod vyrazí v 18.00 k bustě Tomáše 
Garrigue-Masaryka. Děti je vhodné vybavit 

lampiony. 

Olšovec Jedovnice spol. s r. o. si 
Vás dovoluje pozvat na 

TRADIČNÍ VÝLOV RYBNÍKU OLŠOVEC 
sobota 27. října 2012 - neděle 28. října 2012  

hráz „U BAŠTY“ 
stánkový prodej živých ryb (kapr, amur, 

tolstolobik, lín, candát, štika, sumec) 
dvoudenní jarmark u bašty (nabídka 

rozmanitého sortimentu zboží) 
občerstvení - speciality z ryb 

doprovodný program (kolotoče 
pro děti, jízda na ponících) 

Zajištěna posilová doprava na výlov 
na linkách IDS – JMK č. 201 a 231 

(ze zastávky Brno–Židenice autobusové 
nádraží do Jedovnic a zpět 

a ze zastávky Blansko autobusové 
nádraží do Jedovnic a zpět) 

Pionýr Jedovnice
pořádá v neděli 28. října 2012

POHÁDKOVÝ LES
Start od restaurace Barachov v 17.00 hodin.

Starovné 15 Kč, občerstvení zajištěno.
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ZŠ JEDOVNICE 
pořádá

7. JEDOVNICKÝ VINNÝ BÁL
pátek 16. listopadu 2012 od 20.00 hodin

ve všech prostorách KD Jedovnice 
se skupinou Tom Sawyer Band 

a hostem večera, skupinou Vinařští 
romantici Zdeňka Junáka.

Můžete se těšit na zajímavé předtančení 
,výbornou zábavu , kvalitní košt vína 

s cimbálovkou, bohatou tombolu i občerstvení.
Předprodej vstupenek v kanceláři školy 

od 1.10.2012 (telefon 516 442 224).
Doprava z Jedovnic do Blanska 

po skončení akce zajištěna.

Divadelní společnost HÁTA Praha
pro Vás připravuje v kinosále KD Jedovnice 

divadelní představení 

Tři bratři v nesnázích
pátek 30. listopadu 2012 

začátek v 19.00 hodin, kinosál KD Jedovnice
Předprodej vstupenek bude zahájen od října 
2012 v Informačním středisku na náměstí 

(knihovna), tel. 516 442 284.

Autor: Ray a Michael Coony, režie: Lumír 
Olšovský. V představení hrají: Martin Zounar, 

Pavel Nečas, Zbyšek Pantůček, Filip Tomsa, 
Adéla Gondíková, Jana Birgusová, Hana 

Kusnjerová, Petr Pospíchal, Marcel Vašinka, 
Petr Gelnar, Lukáš Pečenka, Ivana Andrlová, 

Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Lucie 
Svobodová, Jana Zenáhlíková

Rozsvěcení vánočního stromu 
Kulturní komise a ZUŠ Jedovnice zvou 

všechny spoluobčany (děti zvláště) 
v sobotu 1. prosince 

na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na 
náměstí. Kulturní program začne v 15.30

Různé

Pionýr Jedovnice
podpoří charitativní projekt 

KOLA PRO AFRIKU
Pro děti v Africe jsou školy obtížně dostupné. 

Darováním opotřebovaného jízdního kola 
můžete změnit život dítěte v Africe.

Sběr kol se koná 19. 10. 2012 od 16.00 
do 19.00 před naší klubovnou u KD 

v Jedovnicích.  
Více informací na www.kolaproafriku.cz

Rozkvetlé Jedovnice 2012
I v letošním roce proběhlo vyhodnocení soutě-
že Rozkvetlé Jedovnice. Škoda, že probíhá bez 
většího zapojení veřejnosti – sám se nepřihlásil 
nikdo, svého souseda jediní všímaví sousedé. 
Několik fotografií do soutěže zaslal pan Rudolf 
Keprt, ovšem hlavní zásluhu na dokumentaci 
výzdoby domů má tentokrát Jonáš Plch, který 
v létě pořídil přes 700 fotografií z celého měs-
tečka. Oběma fotografům patří dík. Podle do-
poručení kulturní komise byli do komise hod-
notící pozváni ti, kdo byli loni ocenění. Z devíti 
pozvaných loňských vítězů této možnosti vy-
užily jen čtyři ženy – Dagmar Jannová, Jitka 
Kučerová, Jitka Málková a Kateřina Sedláková. 
Kriteria jednotlivých hodnotitelek se lišila, ale 
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nakonec dospěly ke společné shodě. V katego-
rii Nejlepší okno byli oceněni manželé Perni-
covi (K  Propadání 185), Dvořákovi (Palacké-
ho 357) a  Pernicovi (U  Dymáku 701); čestné 
uznání komise udělila manželům Tomičovým 
(Legionářská 50). V  kategorii Nejlepší balkon 
/ lodžie byli oceněni jako nejlepší manželé Ma-
gulovi (Barachov 191), Marcela Tovaryšová 
(Na Větřáku 729) a Boris Fosláni (Na Větřáku 
737); čestné uznání obdržela Eva Kocmanová 
(Na Kopci 634). Jako obvykle bylo nejobtížněj-
ší rozhodování v kategorii Nejlepší zahrádka / 

předzahrádka. Zde byla oceněna trojice man-
želé Kalovi (Za  Kostelem 363), manželé Mro-
czkowští (Na  Větřáku 716) a  Jitka Worbisová 
s  Annou Štelclovou (Olšovecká 483). Čestné 
uznání komise udělila Marii Bezděkové a Sta-
nislavu Zédovi (Na Větřáku 718). Poděkování 
patří jak členkám hodnotící komise, tak všem 
oceněným i neoceněným spoluobčanům, kteří 
péčí o svůj dům přispívají k tomu, aby Jedovni-
ce rozkvétaly.

Josef Plch

Přijďte se projet nádhernou 
krajinou Moravského Krasu!
Výuka jízdy na koni
Vyjížďky na koních
Vození dětí
Najdete nás na okraji obce 
Vilémovice směr Macocha 
(odbočka naproti zrcadlu a stále 
rovně až k nám)

Ve všední dny odpoledne 
a v sobotu celý den vždy 
po telefonické domluvě 
Kontakt 724 513 063

PROJÍŽĎKY NA KONÍCH PRO MALÉ I VELKÉ

Reklamy – inzerce
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Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 10. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

N E J Š I R Š Í  V Ý B Ě R  Z A  N E J L E P Š Í  C E N Y  !

PŘIPRAVTE SE NA TOPNOU SEZÓNU ! ŠIROKÝ VÝBĚR TOPIVA 
ZA TRVALE NEJLEPŠÍ CENY V NAŠEM CENTRU !!!

B R N O

Kompletní sada krbu Laponie
výkon až 15 kW, obsahuje: velkou krbovou vložku s vnitřním 
prostorem 566 x 285 x 400 mm, sadu kachlového opláštění 
s reliéfem, včetně spodní i horní římsy i teplovzdušných výdechů, 
sokl a kryt kouřovodu z umělého kamene, rychlé a snadné sesta-
vení svépomocí, celkové rozměry: v 1920 x š 1170 x h 585 mm, 
kouřovod  150 mm, hnědé provedení skladem, písková a 
zelená barva na objednávku do 3 týdnů

Krbová kamna Prity K1
výkon až 9 kW, 
výhřevnost až 135 m³, 
horní vývod kouřovodu 

 120 mm, rozměry: 
v 76 x š 45 x h 40 cm

Krbová kamna Meland
výkon až 9 kW, výhřevnost až 190 m3, terciální 
spalování, externí přívod vzduchu = nespotře-
bovává kyslík z místnosti, horní kouřovod 

 150 mm, rozměry: v 1015 x š 550 x h 410 mm, 
hmotnost 119 kg, 5 let záruka, snadná výměna 
bočnic

KOMPLETNÍ SADA:
značková krbová vložka + rustikální 

obestavba + kryt kouřovodu

4.990,- 8.990,- 39.990,-

Speciálně jen pro vás

10 kg
EKOBRIKET
ZDARMA

v !

(platnost kupónu do 31. 10. 2012 včetně; 
1 balení/ 1 kupón/ 1 osoba/ 1 den)

S TÍMTO KUPONÉM PŘI 
NÁKUPU NAD 500,- Kč 

Jedovnice 150x210 BW.indd   1 18.09.12   9:39
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Akce na říjen!!!
Sleva na čipování zvířat...25%

Pracovní doba:


